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Par izdevumu
Šajā krājumā ietverti 17 spriedumi un tiesnešu 10 atsevišķās domas no
lietām, kuras ierosinātas 2018. gadā. Šie spriedumi un atsevišķās domas sniedz
bagātīgu izziņas materiālu par Latvijas Republikas Satversmes interpretāciju
un piemērošanu demokrātiskā tiesiskā valstī. Minētajos spriedumos tiesa
kopumā vērtējusi 37 tiesību normu (aktu) satversmību: 24 normas (akti)
tikušas atzītas par Satversmei atbilstošām, bet 13 normas (akti) – par
Satversmei neatbilstošām.
Līdzīgi kā citos gados, arī šajā krājumā dominē spriedumi, kuros
aplūkots vienlīdzības princips un diskriminācijas aizlieguma princips
(lieta Nr. 2018-06-0103, Nr. 2018-12-01, Nr. 2018-14-01, Nr. 2018-21-01,
Nr. 2018-22-01 un Nr. 2018-25-01), tiesības uz īpašumu (lieta Nr. 2018-04-01,
Nr. 2018-09-0103 un Nr. 2018-17-03), kā arī tiesības uz taisnīgu tiesu (lieta
Nr. 2018-09-0103 un Nr. 2018-10-0103). Tāpat vairākos spriedumos
tika aplūkotas tiesības uz izglītību – Nr. 2018-12-01, Nr. 2018-22-01 un
Nr. 2018-23-03, tiesības uz privāto dzīvi – Nr. 2018-11-01 un Nr. 2018-24-01,
kā arī tiesības uz sociālo nodrošinājumu – Nr. 2018-06-0103 un Nr. 2018-21-01.
Četri spriedumi – lietā Nr. 2018-06-0103, Nr. 2018-08-03, Nr. 2018-16-03
un Nr. 2018-17-03 – skāra arī likumdevēja pilnvarojumu Ministru kabinetam
vai pašvaldībai. Tajos tika izmantota tiesas judikatūrā jau izstrādātā
pilnvarojuma izvērtēšanas metodoloģija.
Lietā Nr. 2018-06-0103 Satversmes tiesa lēma par to, vai Ministru
kabinets bija pilnībā izpildījis likumdevēja gribu attiecībā uz transporta
pabalsta apmēra un piešķiršanas kārtības noteikšanu, ievērojot likumdevēja
noteikto mērķi – nodrošināt visām personām ar invaliditāti, kurām ir
apgrūtināta pārvietošanās, vienlīdzīgu iespēju īstenot tiesības uz šo pabalstu.
Tiesa secināja, ka tas nav ticis izdarīts attiecībā pret personām ar garīga
rakstura veselības traucējumiem. Turklāt likumdevējam pašam bija pienākums
konstatēt juridisko pretrunu starp pilnvarojošajām normām un uz to pamata
izdotajām apstrīdētajām normām, kā arī gādāt par to, lai šī pretruna tiktu
nekavējoties novērsta.
Tehnoloģiskās neitralitātes principa nozīmi Satversmes tiesa uzsvēra lietā
Nr. 2018-10-0103. Tiesa atzina, ka tiesību normas, kas izstrādātas un pieņemtas
atbilstoši šim principam, satur vispārīgus jēdzienus, kas raksturo galvenās
regulējamo tehnoloģiju raksturīgās īpašības. Proti, likumdevējs var nevis
uzskaitīt konkrētus ierīču nosaukumus un modeļus, bet gan izmantot vispārīgu
noteikta ierīču veida apzīmējumu, kas raksturo visu kontrolei pakļaujamo ierīču
kopīgās būtiskās īpašības. Tehnoloģiskās neitralitātes princips nodrošina
tehnoloģiju jomu regulējuma ilgtspēju, jo konkrētu ierīču uzskaitījums ne tikai
prasītu nesamērīgu resursu ieguldījumu tā izstrādes procesā, bet arī padarītu
attiecīgās tiesību normas par neelastīgām un būtiski mazinātu to efektivitāti
mainīgajos dzīves apstākļos.
Lietā Nr. 2018-08-03 tiesa turpināja attīstīt cilvēka cieņas konceptu,
atzīstot, ka cilvēka cieņa ir konstitucionāla vērtība, kas raksturo cilvēku kā
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augstāko demokrātiskas tiesiskas valsts vērtību. Tā ir jāaizsargā gan attiecībās
starp valsti un cilvēku, gan cilvēku savstarpējās attiecībās, gan arī pēc cilvēka
nāves. Līdz ar to cilvēka cieņa ir jāaizsargā arī gadījumos, kad tiek regulēti ar
miruša cilvēka apbedīšanu saistīti jautājumi.
Labas likumdošanas principa nozīmi Satversmes tiesa vērtēja lietā
Nr. 2018-11-01. Tā atzina, ka no tiesiskas valsts principa izriet arī minētais
princips, kurš citstarp dod iespēju saprast, kāpēc likumdevējs noteicis konkrētu
pamattiesību ierobežojumu un kādu apsvērumu dēļ šāds ierobežojums
demokrātiskā tiesiskā valstī ir pieļaujams. No minētā principa izrietošās
prasības ir jāievēro, nosakot jebkuru pamattiesību ierobežojumu. Ja apstrīdēto
normu pieņemšanas gaitā labas likumdošanas princips nav ievērots, tad
atzīstams, ka normās ietvertais pamattiesību ierobežojums nav noteikts ar
pienācīgā kārtībā pieņemtu likumu.
Lietā Nr. 2018-12-01 un lietā Nr. 2018-22-01 Satversmes tiesa vērtēja
izglītības reformu un norādīja, ka mazākumtautību tiesību īstenošana nedrīkst
būt vērsta uz sabiedrības segregāciju un apdraudēt sabiedrības vienotību.
Atšķirīgām identitātēm piederīgo atkāpšanās katram savā identitātes telpā
apdraud demokrātiskā diskursa un kopējas darbības iespējamību vienotā
sabiedrībā. Tādējādi Satversmes tiesa attīstīja vienotas sabiedrības ideju un
priekšnoteikumus. Proti, Latvijas sekmīgai attīstībai nepieciešama vienota
sabiedrība, kura apvieno gan valstsnāciju, gan mazākumtautības. Šo vienotību
citstarp nodrošina valsts valoda – spēja brīvi lietot valsts valodu ir pamats
personas sabiedriskajai aktivitātei un izvēles iespējām attiecībā uz pieejamo
informācijas telpu.
Akadēmiskās brīvības nozīmi Satversmes tiesa uzsvēra lietā
Nr. 2018-15-01. Vērtējot tāda regulējuma satversmību, kas paredzēja darba
līgumu ar profesūru noslēgšanu uz noteiktu laiku, tiesa uzsvēra akadēmiskās
brīvības nozīmi. Tiesa norādīja, ka darbavieta profesūrai ir viena no
galvenajām akadēmiskās brīvības īstenošanas procesuālajām garantijām un
tā ir būtisks sabiedrības ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikums. Proti, tikai
akadēmiskās brīvības apstākļos personai ir iespējams pilnībā izmantot
augstākās izglītības un zinātnes sniegtās iespējas.
Lietā Nr. 2018-25-01 tiesa norādīja, ka attiecību saglabāšana ar ģimeni ir
vienlīdz svarīga kā notiesātajām sievietēm, tā notiesātajiem vīriešiem.
Mūsdienās vairs netiek apšaubīts tas, ka tēvam un mātei ir vienādas tiesības
bērnu audzināšanā, un tiek uzsvērts, cik svarīga ir tieši tēva nozīme bērna
attīstībā. Rakstura īpašību, uztveres, emociju, domāšanas un uzvedības ziņā
vīrieši un sievietes ir ļoti līdzīgi, un lielākas atšķirības pastāv starp indivīdiem
neatkarīgi no to dzimuma. Turklāt tiesa kā nepamatotu noraidīja Saeimas
argumentu, ka līdzšinējās sodu izpildes kārtības grozīšana varētu radīt
praktiskas grūtības. Proti, likumdevējs nedrīkst ar ekonomiska rakstura
apsvērumiem pamatot to, kādēļ gadiem ilgi nav pārskatīts tāds regulējums, kas
paredz atšķirīgu attieksmi pret notiesātajiem vīriešiem.
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Lieta Nr. 2018-04-01

SPRIEDUMS
LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ
Rīgā 2018. gada 18. oktobrī
lietā Nr. 2018-04-01
Satversmes tiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētāja Ineta
Ziemele, tiesneši Sanita Osipova, Aldis Laviņš, Gunārs Kusiņš, Daiga
Rezevska, Jānis Neimanis un Artūrs Kučs,
pēc Augstākās tiesas pieteikuma,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 85. pantu un
Satversmes tiesas likuma 16. panta 1. punktu, 17. panta pirmās daļas
9. punktu, kā arī 19.1 un 28.1 pantu,
rakstveida procesā 2018. gada 26. septembra tiesas sēdē izskatīja
lietu
"Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 7. panta trešās
daļas, ciktāl tā neparedz nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes
maksāšanas pienākuma izbeigšanos par neapstrādātu lauksaimniecībā
izmantojamo zemi, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes
105. pantam".
Konstatējošā daļa
1. Saeima 1997. gada 4. jūnijā pieņēma likumu "Par nekustamā
īpašuma nodokli", kas stājās spēkā 1998. gada 1. janvārī.
Ar 2009. gada 1. decembra likumu "Grozījumi likumā "Par nekustamā
īpašuma nodokli"" likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. pants tika
papildināts ar 1.1 daļu, nosakot nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi
neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei. Savukārt ar 2012. gada
15. novembra likumu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta 1.1 daļa tika izteikta
šobrīd spēkā esošajā redakcijā. Proti, ar nekustamā īpašuma nodokļa
papildlikmi 1,5 procentu apmērā apliek neapstrādātu lauksaimniecībā
izmantojamo zemi, izņemot zemi, kuras platība nepārsniedz vienu hektāru
vai kurai normatīvajos aktos ir noteikti lauksaimnieciskās darbības
ierobežojumi. Minēto papildlikmi piemēro arī tad, ja pašvaldība
neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei ir noteikusi nekustamā
īpašuma nodokļa likmi savos saistošajos noteikumos saskaņā ar šā panta
pirmo daļu.
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 7.pantā noteikta
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās un
izbeigšanās. Šā panta trešajā daļā paredzēts, ka nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar nākamo taksācijas gadu pēc
9
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īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību izbeigšanās, kā arī paredzēti
izņēmumi no šā noteikuma.
2. Pieteikuma iesniedzēja – Augstākā tiesa (turpmāk – Pieteikuma
iesniedzēja) – lūdz izvērtēt likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
7. panta trešās daļas, ciktāl tā neparedz nekustamā īpašuma nodokļa
papildlikmes maksāšanas pienākuma izbeigšanos par neapstrādātu
lauksaimniecībā izmantojamo zemi (turpmāk – apstrīdētā norma), atbilstību
Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 105. pantam.
Minētajā administratīvajā lietā persona lūdz atzīt par prettiesisku
Viesītes novada domes lēmumu, ar kuru tai aprēķināta nekustamā īpašuma
nodokļa papildlikme par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi
(turpmāk arī – papildlikme) par 2011. gadu, kaut arī nekustamais īpašums
ticis pārdots jau 2011. gada martā.
Pieteikuma iesniedzēja piekrīt, ka lauksaimniecībā izmantojamās
zemes neapstrādāšana var būt iemesls piemērot nekustamā īpašuma
nodokļa papildlikmi. Tādējādi arī īpašnieki tiekot preventīvi mudināti
veikt vismaz minimālu lauksaimniecībā izmantojamās zemes apstrādi.
Papildlikme tiekot noteikta par to taksācijas gadu, kurā īpašums nav
apstrādāts, nevis, piemēram, kā likmes paaugstinājums nākamajā gadā.
Likums "Par nekustamā īpašuma nodokli" nosakot, ka, atsavinot
nekustamo īpašumu, tā pārdevējam ir pienākums samaksāt nodokli par
laiku līdz atsavināšanas gada beigām. Tādējādi tiekot atvieglota nekustamā
īpašuma nodokļa administrēšana. Nodokļa apmērs esot prognozējams un
pat precīzi zināms. Tomēr likumdevējs neesot nošķīris nodokļa likmes un
papildlikmes maksātājus. Papildlikme varot tikt piemērota personai, kas
vairs nemaz nav atbildīga par zemes apstrādāšanu. Proti, papildlikmes
maksātājs esot persona, kam nodokļa maksāšanas pienākums bija gadā,
kurā lauksaimniecības zeme netika apstrādāta, un nekustamā īpašuma
atsavināšanas gadījumā šī persona esot zemes pārdevējs. Papildlikmes
piemērošana, atšķirībā no nekustamā īpašuma nodokļa likmes
piemērošanas, esot atkarīga no taksācijas gada nogalē, tas ir, rudenī,
konstatētajiem apstākļiem, un to prognozēšana vai ietekmēšana varot būt
neiespējama, atsavinot nekustamo īpašumu gada pirmajā pusē. Tāpēc par
neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi maksājamās papildlikmes
piemērošana šādai personai esot netaisnīga un neesot saderīga ar tās
piemērošanas mērķi.
Pieteikuma iesniedzēja neapšauba, ka nodokļa papildlikmes
maksāšanas pienākums un no tā izrietošais īpašuma tiesību ierobežojums
ir noteikts ar likumu un tam ir leģitīms mērķis – sabiedrības labklājības
aizsardzība. Tomēr dažos gadījumos likumdevēja izraudzītie līdzekļi neesot
piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai. Proti, gadījumā, kad nekustamais
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īpašums tiek atsavināts līdz 31. augustam, varot rasties finansiāli
nelabvēlīgas sekas personai, kura vairs nav atbildīga par lauksaimniecībā
izmantojamās zemes apstrādāšanu. Papildlikmes maksāšanas pienākuma
noteikšana tam īpašniekam, kurš faktiski ir atbildīgs par šādas zemes
neapstrādāšanu, neapdraudētu iespējas sasniegt pamattiesību ierobežojuma
leģitīmo mērķi un vienlaikus būtu gan taisnīgāks, gan arī racionālāks
risinājums.
3. Institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeima – uzskata, ka
apstrīdētā norma atbilst Satversmes 105. pantam.
Saeima uzsver, ka nekustamā īpašuma nodokļa un tā papildlikmes
maksātājs ir viena un tā pati persona. Nekustamā īpašuma nodokļa
papildlikme par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi pēc
būtības esot uzskatāma par paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa
likmi, un tās maksāšanas pienākums izbeidzoties nākamajā taksācijas
gadā pēc īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību izbeigšanās.
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanu veicot Lauku
atbalsta dienests. Lai nodrošinātu vienotu pieeju šādas zemes apsekošanai
un klasificēšanai, tostarp atzīšanai par neapstrādātu lauksaimniecībā
izmantojamo zemi, tiekot izmantoti detalizēti kritēriji un vadlīnijas. Tie
ietverti Lauku atbalsta dienesta Kontroles departamenta 2014. gada
1. septembra kārtībā Nr. 10 "Neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo
zemju apsekošanas un noteikšanas kārtība" (turpmāk – Lauku atbalsta
dienesta kārtība). Saskaņā ar šo kārtību lauksaimniecībā izmantojamā zeme
par tādu, kas netiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, tiekot
atzīta tad, ja nav kopta ilgāk kā gadu. Tāpēc zemi, kas pirms tam ir regulāri
kopta un uzturēta labā stāvoklī, bet nav nopļauta vismaz vienu reizi gadā,
kad notikusi īpašuma atsavināšana, Lauku atbalsta dienests neatzīstot par
neapstrādātu. Tādējādi lauksaimniecībā izmantojamās zemes stāvoklis
tiekot konstatēts ilgākā laika posmā, kas ietver arī to periodu, kurā par
zemes apstrādi bija atbildīgs tās iepriekšējais īpašnieks.
Nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes maksāšanas pienākuma
mērķis esot veicināt lauksaimniecībā izmantojamās zemes uzturēšanu labā
lauksaimniecības un vides stāvoklī. Prasība uzturēt zemi labā vides stāvoklī
izrietot no tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē un nodrošinot ilgtspējas principa
ievērošanu. Apstrīdētajā normā ietvertajam pamattiesību ierobežojumam
esot leģitīms mērķis – sabiedrības labklājības aizsardzība. Likumdevēja
izraudzītie līdzekļi esot piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai. Pienākums
maksāt papildlikmi esot noteikts, ņemot vērā neapmierinošo zemes stāvokli,
kādā tā nonākusi arī iepriekšējā zemes īpašnieka bezdarbības rezultātā.
Papildlikmes maksāšanas pienākuma noteikšana jaunajam īpašniekam
neļautu sasniegt leģitīmo mērķi tādā pašā kvalitātē.
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Sistēmiski aplūkojot nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu, varot
secināt, ka šā nodokļa papildlikme ir cieši saistīta ar pamatlikmes
maksājumiem, proti, abām likmēm esot viens maksātājs, kā arī regulāra un
paredzama iekasēšanas kārtība. Saeima piekrīt, ka pienākumam maksāt
papildlikmi var būt sodošs raksturs. Tomēr tas būtiski atšķiroties no Latvijā
paredzētajiem administratīvajiem sodiem un to piemērošanas sistēmas. Ja
tiktu noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs un šā paša
nodokļa papildlikmes maksātājs var būt dažādas personas, katrai no tām
nāktos pierādīt savu atbildību par zemes stāvokli un veidotos tāda situācija,
ka papildlikmes maksāšanas pienākums vairs netiktu saistīts ar nekustamā
īpašuma nodokli. Tas vienlaikus nozīmētu arī maksājumu administrēšanas
sarežģīšanos un izmaksu palielināšanos. Tādēļ, pēc Saeimas ieskata, šāda
kārtība nevar tikt uzskatīta par alternatīvu leģitīmā mērķa sasniegšanas
līdzekli.
4. Pieaicinātā persona – Tieslietu ministrija – norāda, ka nekustamā
īpašuma papildlikme par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir
paredzēta ar mērķi veicināt neapsaimniekotās lauksaimniecības zemes
efektīvāku izmantošanu un nepieļaut tās degradāciju, citstarp aizaugšanu.
Tieslietu ministrija piekrīt Saeimas atbildes rakstā norādītajam, ka
papildlikmes maksātājs ir tā persona, kura bijusi nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājs iepriekšējā kalendāra gada 1. janvārī, un piekrīt arī
tam, ka šādai personai tiek ierobežotas Satversmes 105. pantā noteiktās
pamattiesības.
Likumdevējs lauksaimniecībā izmantojamās zemes atsavināšanu
neesot paredzējis kā izņēmuma gadījumu, kad papildlikmes maksāšanas
pienākums rodas pirms nākamā taksācijas gada pēc īpašuma tiesību vai
valdījuma tiesību rašanās. Atbrīvojot lauksaimniecībā izmantojamās zemes
īpašnieku, kas nekustamo īpašumu atsavinājis, no pienākuma maksāt
papildlikmi un neparedzot šādas papildlikmes maksāšanas pienākuma
rašanos jaunajam īpašniekam, tiktu radīta tāda situācija, ka nekustamā
īpašuma nodokļa papildlikme nebūtu jāmaksā nevienam no minētajiem
īpašniekiem, un tādējādi papildlikmes noteikšanas mērķis netiktu sasniegts.
Ja nebūtu pienākuma maksāt papildlikmi, tad pamattiesību ierobežojuma
leģitīmais mērķis nevarētu tikt sasniegts vismaz tādā pašā kvalitātē. Turklāt
esot jāņem vērā, ka, ieviešot nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi par
neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, tika veicināta zemes
apsaimniekošana un neapstrādātās platības samazinājušās.
Pazīmes, pēc kurām zeme atzīstama par tādu, kas netiek uzturēta
labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, esot noteiktas Ministru kabineta
2010. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 635 "Kārtība, kādā apseko un nosaka
neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz
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informāciju par to" (turpmāk – Noteikumi Nr. 635). Saskaņā ar šo
noteikumu 6. punktu lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība netiek
uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, ja līdz kārtējā gada
1. septembrim tajā vismaz vienu reizi nav veikta pļaušana, zāles
novākšana vai sasmalcināšana un izkliedēšana.
5. Pieaicinātā persona – tiesībsargs – uzskata, ka likuma "Par
nekustamā īpašuma nodokli" 7. panta trešā daļa, ciktāl tā neparedz
papildlikmes maksāšanas pienākuma izbeigšanos par neapstrādātu
lauksaimniecībā izmantojamo zemi, neatbilst Satversmes 105. pantam.
Papildlikmei esot ne tikai viens – fiskālais mērķis, bet arī otrs mērķis –
preventīvi veicināt lauksaimniecības zemes sakopšanu. Pamatlikmes un
papildlikmes aprēķināšanas un piemērošanas nosacījumi esot atšķirīgi.
Papildlikmes par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi
aprēķināšana un piemērošana esot iespējama tikai kārtējā gada beigās vai
nākamā gada sākumā. Objektīvi varot rasties tādas situācijas, ka persona,
kas vairs nav atbildīga par šādas zemes sakopšanu, joprojām ir atbildīga par
papildlikmes maksāšanu. Likumdevēja izraudzītais līdzeklis neesot
piemērots leģitīmā mērķa sasniegšanai, jo pieļaujot to, ka nodokļa
papildlikmi nākas maksāt tai personai, kura reāli nav varējusi nodrošināt
lauksaimniecībā izmantojamās zemes sakopšanu vai apstrādi.
Likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" ietvertais pamatprincips
attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma
izbeigšanos atvieglojot un vienkāršojot šā nodokļa administrēšanu. Taču
likumā esot paredzēti arī izņēmumi no šā pamatprincipa. Tādējādi
likumdevējs jau esot diferencējis gadījumus, kuriem noteikts atsevišķs, uz
iesaistīto personu tiesību un pienākumu taisnīgu līdzsvarošanu vērsts
regulējums. Tiesībsargs uzskata, ka pastāv alternatīvi leģitīmā mērķa
sasniegšanas līdzekļi. Proti, likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
7. panta trešajā daļā varētu paredzēt vēl vienu izņēmuma gadījumu, lai
diferencētu par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi
maksājamās papildlikmes maksātājus atkarībā no nekustamā īpašuma
atsavināšanas laika.
6. Pieaicinātā persona – Finanšu ministrija – piekrīt, ka personai, kas
ar savām darbībām nav nedz varējusi, nedz bijusi tiesīga ietekmēt nekustamā
īpašuma uzturēšanu, nevajadzētu maksāt nekustamā īpašuma nodokļa
papildlikmi par šo īpašumu. Tomēr pienākums maksāt nekustamā īpašuma
nodokļa papildlikmi varot izrietēt arī no tā, ka nekustamā īpašuma īpašnieks
nav pienācīgi pildījis savus pienākumus attiecībā uz lauksaimniecībā
izmantojamās zemes uzturēšanu ne tikai tajā taksācijas gadā, kad tam vairs
nav iespējas kopt attiecīgo lauksaimniecībā izmantojamo zemi, bet arī
iepriekšējā gadā, kad tā rīcībai ar attiecīgo zemi nebija nekādu ierobežojumu.
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Nodokļu politikā vajagot būt nodrošinātam līdzsvaram starp nodokļu
uzlikšanas taisnīgumu, vienkāršību un efektivitāti. Tāpēc likumdevējam
esot jāpieņem tādas tiesību normas, kas ļautu sasniegt likumā noteikto
papildlikmes piemērošanas mērķi, bet nepadarītu nodokļa administrēšanas
sistēmu smagnēju, administratīvi sarežģītu un nesamērīgi dārgu. No
tiesiskā viedokļa neesot pieļaujams tas, ka nekustamā īpašuma nodokli, kas
ietver papildlikmes maksājumu, vienā un tajā pašā taksācijas gadā maksātu
divas dažādas personas. Par jebkuriem pienākumiem, to izpildes kārtību un
neizpildes sekām līgumslēdzējas puses varot vienoties, slēdzot pirkuma
līgumu.
Finanšu ministrija norāda, ka par nodokļa papildlikmes maksāšanas
termiņa robežšķirtni nevajadzētu būt noteiktam taksācijas gada
31. augustam. Turklāt papildlikmes maksāšanas pienākuma noteikšana
jaunajam īpašniekam ļautu iepriekšējam īpašniekam vismaz daļēji izvairīties
no atbildības par lauksaimniecībā izmantojamās zemes nekopšanu, savukārt
jaunajam īpašniekam tajā gadā, kad tas iegādājies lauksaimniecībā
izmantojamo zemi, varētu nebūt iespējas to apstrādāt.
7. Pieaicinātā persona – Lauku atbalsta dienests – norāda, ka
savas kompetences ietvaros tas apseko lauksaimniecībā izmantojamo
zemi, apkopo apsekošanas laikā gūto informāciju un sniedz šo informāciju
pašvaldībām, norādot, vai attiecīgā zemes platība ir atzīstama par
neapstrādātu, kā arī norādot lauksaimniecībā izmantojamās zemes
statusu.
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes statuss "nekopta" vai "aizaugusi"
tiekot noteikts atbilstoši Lauku atbalsta dienesta kārtības 8. punktam. Proti,
statuss "nekopta" tiekot noteikts platībai, kas nav kopta vairākus gadus,
bet statuss "aizaugusi" – platībai, kas ir apmežojusies. Izskatāmajā lietā
lauksaimniecībā izmantojamai zemei ticis noteikts statuss "nekopta", jo
konstatēts, ka platība nav kopta ilgstoši. Tātad šī zeme neesot kopta jau tad,
kad vēl piederēja iepriekšējam īpašniekam, kuram arī tika piemērota
nekustamā īpašuma nodokļa papildlikme.
Tas, ka tiks piemērota un aprēķināta nekustamā īpašuma nodokļa
papildlikme, esot paredzams konkrētā nekustamā īpašuma atsavināšanas
laikā. Īpašnieks, kas to atsavina, varot paredzēt nelabvēlīgās finansiālās
sekas un vienoties ar jauno īpašnieku par sakopšanas darbiem. Faktiski
par to, ka lauksaimniecībā izmantojamā zeme atzīta par neapstrādātu,
šādā gadījumā esot atbildīgi abi nekustamā īpašuma īpašnieki – gan
bijušais, gan jaunais.
8. Pieaicinātā persona – biedrība "Latvijas Nodokļu konsultantu
asociācija" (turpmāk – Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija) –
uzskata, ka likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normas, kas nosaka
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nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma izbeigšanos ar
nākamo kalendāra gadu, nav samērīgas.
Īpašnieks, slēdzot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, varot
paredzēt, ka par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radušos nekustamā
īpašuma nodokļa palielinājumu atbildēs jaunais īpašnieks civiltiesiskā
kārtībā. Tomēr šāds risinājums nebūtu samērīgs un varētu radīt papildu
slogu tiesu sistēmai.
Nekustamā īpašuma nodoklim nebūtu jāpilda sodīšanas funkcija, it
īpaši dubultās sodīšanas funkcija. Taču pašlaik rodoties tādas situācijas,
ka par vienu un to pašu pārkāpumu – lauksaimniecībā izmantojamās
zemes neapstrādāšanu – var tikt piemērots gan administratīvais sods, gan
nodokļa papildlikme.
9. Pieaicinātā persona – biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība"
(turpmāk – Latvijas Pašvaldību savienība) – piekrīt Saeimas atbildes rakstā
paustajiem apsvērumiem par apstrīdētās normas atbilstību Satversmes
105. pantam.
Nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmei esot gan fiskāla, gan
regulējoša funkcija. Regulējošo funkciju tā pildot tādējādi, ka nodrošinot
lauksaimniecībā izmantojamās zemes apstrādi un ilgtspējīgu izmantošanu.
Tā kā nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts, balstoties uz kadastrālo
vērtību, un lauksaimniecībā izmantojamās zemes kadastrālā vērtība
vienmēr ir būtiski mazāka par apbūves zemes kadastrālo vērtību, varot
uzskatīt, ka papildlikmes fiskālā funkcija ir niecīga.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam par vienu un to pašu
objektu un taksācijas periodu vajagot būt vienai un tai pašai personai
neatkarīgi no tā, vai jāmaksā likme vai papildlikme. Nodokļa maksāšanas
pienākums nevarot tikt sadalīts starp vairākām personām, piemēram,
nosakot, ka vienai personai ir jāmaksā likme, bet otrai – papildlikme.
Nodokļu tiesību regulējumā vajagot valdīt noteiktībai. Tomēr neesot
iespējams diferencēt nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus atkarībā no
nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža.
Izstrādāt tādu vienkāršu normatīvo regulējumu un saprātīgi
administrēt nekustamā īpašuma nodokli tādā veidā, ka papildlikmes
maksātāji tiktu diferencēti, neesot iespējams, jo šāda diferencēšana
nozīmētu gan papildu izmaksas nodokļa administrēšanā, gan nenoteiktību
nodokļa maksāšanā un līdz ar to arī privātpersonu civiltiesiskos strīdus.
10. Pieaicinātā persona – zvērināta advokāte Sandija Novicka –
uzskata, ka apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 105. pantam.
Nekustamā īpašuma nodokļa papildlikme tiekot piemērota gan tādēļ,
lai motivētu lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašniekus izmantot šo
zemi lauksaimniecības produktu ražošanai, audzēšanai vai veikt vismaz
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minimālās darbības, kas nepieciešamas zemes uzturēšanai labā stāvoklī,
gan arī tādēļ, lai sodītu tos lauksaimniecībā izmantojamās zemes
īpašniekus, kuri šādas darbības, kaut vai minimālā apmērā, neveic.
Esot iespējams nodrošināt taisnīgāku un attiecīgi arī saudzējošāku
papildlikmes piemērošanu. Proti, likumā "Par nekustamā īpašuma
nodokli" paredzētie izņēmuma gadījumi liecinot, ka nekas neliedz ieviest
vēl vienu izņēmumu no pamatprincipa un noteikt nekustamā īpašuma
nodokļa papildlikmes maksāšanas pienākuma rašanās vai izbeigšanās
brīdi zemes īpašnieka maiņas gadījumā. Turklāt īpašnieka statusu un
maiņu bez sevišķām pūlēm varot konstatēt zemesgrāmatā, tāpēc par
ievērojamu administratīvo slogu nebūtu jāraizējas.
Lai nodrošinātu taisnīgumu nodokļu maksāšanā, pašvaldībām nākamā
taksācijas gada sākumā, pirms tam, kad sākas nodokļa papildlikmes
maksāšana, būtu jānoskaidro, kas bija attiecīgo zemes platību īpašnieki
iepriekšējā gada 31. augustā. Tādējādi nerastos papildu administratīvais
slogs un nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes maksātājs būtu tā
persona, kura faktiski ir atbildīga par lauksaimniecībā izmantojamās zemes
neapstrādāšanu vai kura pirms attiecīgā īpašuma iegūšanas ar lielu
ticamību varēja paredzēt to, ka nāksies maksāt nekustamā īpašuma nodokļa
papildlikmi. Vienlaikus par papildlikmes maksāšanu personas var vienoties
arī privāttiesiski, slēdzot zemes pirkuma līgumu.
11. Pieaicinātā persona – Latvijas Universitātes profesors
Dr. iur. Jānis Lazdiņš – uzskata, ka apstrīdētā norma atbilst Satversmes
105. pantam.
Nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanas kārtība esot izstrādāta tā, lai
pēc iespējas vienkāršotu šā nodokļa administrēšanu, uzliekot pienākumu
maksāt nekustamā īpašuma nodokli par taksācijas gadu personai, kura par
tā maksātāju atzīstama gada sākumā. Īpašuma atsavināšanas gadījumā
nodokļa apmērs esot prognozējams vai arī zināms jau gada sākumā un
īpašuma atsavināšanas līgumā varot paredzēt arī kompensāciju par
samaksāto nodokli.
Netaisnīgi būtu prasīt, lai lauksaimniecībā izmantojamās zemes
atsavinātājs maksā papildlikmi, ja šī zeme taksācijas gada lauksaimnieciski
aktīvajā periodā vairs nemaz neatrodas viņa varā. Tāpēc varētu būt tā, ka
nekustamā īpašuma nodokļa pamatlikmes maksātājs un papildlikmes
maksātājs ir divas dažādas personas. Tomēr tas būtu pretrunā ar
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas vienotības principu. Tiesiskā
valstī atbilstoši tiesiskās paļāvības un tiesiskās drošības principiem visiem
nodokļu maksājumiem jābūt zināmiem jau iepriekš vai arī prognozējamiem
samērīgu laiku iepriekš. Papildlikmes maksājums par neapstrādātu
lauksaimniecībā izmantojamo zemi esot nodokļa maksājums, kas būtu droši
paredzams gadījumā, kad zeme netiek apstrādāta.
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Jaunajam nekustamā īpašuma īpašniekam esot tiesības iepazīties ar
nekustamā īpašuma stāvokli pirms tā iegādes un prasīt pirkuma cenas
samazinājumu, ja tas konstatē, ka lauksaimniecībā izmantojamā zeme nav
apstrādāta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Nekustamā
īpašuma pircējam jau pirms šā īpašuma iegādes vajagot apzināties
attiecīgam ar nodokli apliekamam objektam noteikto nodokļa slogu.
Pienākums maksāt nekustamā īpašuma nodokli un tā papildlikmi
izrietot no īpašuma tiesībām. Par īpašnieku likuma "Par nekustamā
īpašuma nodokli" izpratnē esot uzskatāma persona, kuras īpašuma
tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā taksācijas gada sākumā. Nodokļu
administrācijas pienākumos neietilpstot tās personas meklēšana, kurai
vajadzētu būt atbildīgai par papildlikmes maksāšanu īpašuma tiesību
pārejas gadījumā.
12. Pieaicinātā persona – Rīgas Tehniskās universitātes
asociētais profesors Dr. oec. Māris Jurušs – uzskata, ka apstrīdētā
norma atbilst Satversmes 105. pantam.
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 7. pantā esot noteikti
izņēmumi attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma
izbeigšanos. Šiem izņēmumiem esot objektīvs un saprātīgs pamats. Tomēr
tāds risinājums, ka papildlikmes maksāšanas pienākums izbeidzas līdz ar
īpašuma tiesību pāreju, nebūtu taisnīgs pret tiem nodokļa maksātājiem,
kuru īpašuma tiesības nepāriet. Tas radītu nenoteiktību un pat likumīgu
iespēju izvairīties no papildlikmes maksāšanas. Turklāt jau šobrīd īpašuma
tiesību pārejas gadījumā puses varot vienoties par saistību turpmāko
izpildi, proti, par lauksaimniecībā izmantojamās zemes sakopšanu.
Vajagot būt nodrošinātai nekustamā īpašuma nodokļa, tāpat kā jebkura
cita nodokļa, administrēšanas efektivitātei. Izņēmumi no papildlikmes
piemērošanas kārtības, kuri attiektos uz īpašuma atsavināšanas gadījumiem,
būtu saistīti ar papildu administrēšanas izmaksām un efektivitātes krišanos.
Turklāt esot jāņem vērā, ka gada ietvaros zemes īpašnieku maiņa var notikt
pat vairākkārt, arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes apstrādāšanas
sezonā, un līdz ar to jebkura citāda, no pašreizējās atšķirīga papildlikmes
administrēšana varētu būt vēl sarežģītāka.
Secinājumu daļa
13. Satversmes 105. pants nosaka: "Ikvienam ir tiesības uz īpašumu.
Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības
var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana
sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa
likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību."
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Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētā norma neatbilst
Satversmes 105. pantam. Satversmes 105. pants ietver gan īpašuma
tiesību netraucētu īstenošanu, gan arī valsts tiesības sabiedrības interesēs
ierobežot īpašuma izmantošanu. Savukārt tā paša panta ceturtais teikums
noteic, ka īpašumu piespiedu kārtā drīkst atsavināt tikai sabiedrības
vajadzībām, tas pieļaujams izņēmuma gadījumā uz atsevišķa likuma
pamata, kā arī tad, ja īpašums tiek atsavināts pret taisnīgu atlīdzību (sk.,
piemēram, Satversmes tiesas 2016. gada 12. februāra sprieduma lietā
Nr. 2015-13-03 11. punktu). Ja tiek apstrīdēta tiesību normas atbilstība
visam Satversmes 105. pantam, tad jānosaka, atbilstība tieši kuram no šā
panta teikumiem ir izvērtējama (sk., piemēram, Satversmes tiesas
2015. gada 13. oktobra sprieduma lietā Nr. 2014-36-01 15.1. punktu).
Satversmes tiesa ar nodokļa maksāšanas pienākumu saistītas tiesību
normas parasti vērtē kā īpašuma tiesību ierobežojumu, nevis kā īpašuma
piespiedu atsavināšanu (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2015. gada
25. marta sprieduma lietā Nr. 2014-11-0103 15. punktu un 2018. gada
11. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2017-12-01 16. punktu). Izskatāmās lietas
prasījums ietilpst Satversmes 105. panta pirmo triju teikumu tvērumā, un
lieta neattiecas uz īpašuma piespiedu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām.
Tādēļ lietas ietvaros apstrīdētā norma nav vērtējama Satversmes 105. panta
ceturtā teikuma kontekstā.
Līdz ar to Satversmes tiesa izvērtēs apstrīdētās normas atbilstību
Satversmes 105. panta pirmajiem trim teikumiem.
14. Satversmes 105. pants paredz visaptverošu mantiska rakstura
tiesību garantiju. Ar "tiesībām uz īpašumu" saprotamas visas mantiska
rakstura tiesības, kuras tiesīgā persona var izlietot par labu sev un ar kurām
tā var rīkoties pēc savas gribas, kā arī dažādas ekonomiskās intereses (sk.
Satversmes tiesas 2011. gada 30. marta sprieduma lietā Nr. 2010-60-01
17.1. punktu un 2012. gada 7. jūnija sprieduma lietā Nr. 2011-19-01
9.1. punktu).
Satversmes tiesa ir atzinusi, ka valstij ir pienākums sabiedrības
labklājības interesēs izveidot efektīvu nodokļu iekasēšanas sistēmu
(sk., piemēram, Satversmes tiesas 2008. gada 3. aprīļa sprieduma lietā
Nr. 2007-23-01 7. punktu). Valstij, nosakot un realizējot savu nodokļu
politiku, ir plaša rīcības brīvība. Tas nozīmē, ka likumdevējam ir tiesības,
ievērojot vispārējos tiesību principus un citas Satversmes normas, noteikt
nodokļu aprēķināšanas, ieturēšanas un maksāšanas kārtību un termiņus,
kā arī nodokļu maksātāju un nodokļu administrācijas tiesības, pienākumus
un atbildību (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2007. gada 11. aprīļa
sprieduma lietā Nr. 2006-28-01 19.1. punktu un 2011. gada 20. maija
sprieduma lietā Nr. 2010-70-01 9. punktu).
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Satversmes tiesa ir secinājusi, ka nodokļa maksāšanas pienākums
personai vienmēr nozīmē īpašuma tiesību ierobežojumu (sk., piemēram,
Satversmes tiesas 2010. gada 6. decembra sprieduma lietā Nr. 2010-25-01
5. punktu).
Likumdevējs ir noteicis pienākumu maksāt ne tikai nekustamā
īpašuma nodokļa likmi, bet arī papildlikmi 1,5 procentu apmērā par
neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, izņemot zemi, kuras
platība nepārsniedz vienu hektāru vai kurai normatīvajos aktos ir noteikti
lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi. Ministru kabinets Noteikumos
Nr. 635 citstarp noteicis pazīmes, pēc kurām atzīstams, ka zeme netiek
uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī. Proti, lauksaimniecībā
izmantojamā zeme netiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides
stāvoklī, ja līdz kārtējā gada 1. septembrim tajā vismaz vienu reizi nav
veikta pļaušana, zāles novākšana vai sasmalcināšana un izkliedēšana.
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 7. panta trešā daļa noteic, ka
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar nākamo
taksācijas gadu pēc īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību izbeigšanās.
Izskatāmajā lietā šī tiesību norma apstrīdēta tiktāl, ciktāl tā neparedz
izņēmumu attiecībā uz papildlikmes maksāšanas pienākuma izbeigšanos
nekustamā īpašuma atsavināšanas gadījumā.
Papildlikmes maksāšanas pienākums ir personai, kuras īpašumā
neapstrādātā lauksaimniecībā izmantojamā zeme bijusi taksācijas gada
1. janvārī, proti, personai, kura vienlaikus ir arī nekustamā īpašuma
nodokļa likmes maksātāja. Pieteicējai administratīvajā lietā, kuras ietvaros
Pieteikuma iesniedzēja vērsusies Satversmes tiesā, ar pašvaldības lēmumu
tika piemērota papildlikme par 2011. gadu, kaut arī viņa nekustamo
īpašumu bija atsavinājusi jau tā paša gada martā.
Neapstrādātas lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašniekam tajā
taksācijas gadā, kurā nekustamais īpašums ticis atsavināts, ir pienākums
maksāt ne tikai nekustamā īpašuma nodokļa likmi, bet arī papildlikmi, līdz
ar to ierobežojot šīs personas tiesības uz īpašumu.
Tādējādi apstrīdētā norma rada personai Satversmes 105. panta
pirmajos trijos teikumos noteikto pamattiesību ierobežojumu.
15. Satversmes tiesai jāpārbauda, vai personas pamattiesību
ierobežojums ir noteikts ar likumu, vai tam ir leģitīms mērķis un vai tas ir
samērīgs ar šo mērķi. Lai izvērtētu to, vai tiesību uz īpašumu ierobežojums
ir noteikts ar likumu, Satversmes tiesai jāpārbauda:
1) vai likums ir pieņemts, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto
kārtību;
2) vai likums ir izsludināts un publiski pieejams atbilstoši normatīvo
aktu prasībām;
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3) vai likums ir pietiekami skaidri formulēts, lai persona varētu izprast
no tā izrietošo tiesību un pienākumu saturu un paredzēt tā piemērošanas
sekas (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā
Nr. 2015-01-01 14. punktu).
Apstrīdētā norma ir pieņemta ar 2009. gada 1. decembra likumu
"Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"". Attiecīgais
likumprojekts tika izskatīts divos lasījumos. Likums tika pieņemts un
2009. gada 21. decembrī izsludināts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"
Satversmē un Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā.
Satversmes tiesa ir atzinusi, ka tiesību normai, kas ierobežo personas
pamattiesības, jābūt gan pienācīgi saprotamai, gan paredzamai. Proti,
normai jābūt formulētai pietiekami precīzi un skaidri, lai ļautu personām
skaidri paredzēt precīzu tās piemērošanas jomu un nozīmi (sk., piemēram,
Satversmes tiesas 2011. gada 30. marta sprieduma lietā Nr. 2010-60-01
15.2. punktu). No apstrīdētās normas un likuma "Par nekustamā īpašuma
nodokli" kopumā var izsecināt nekustamā īpašuma nodokļa likmes un
papildlikmes objektu, taksācijas periodu, maksāšanas pienākuma sākšanos
un izbeigšanos. Apstrīdētajā normā ietvertā pamattiesību ierobežojuma
formulējums ir pietiekami skaidrs. Persona var izprast no apstrīdētās
normas izrietošā ierobežojuma saturu un paredzēt šīs normas
piemērošanas sekas.
Lietas dalībnieki un pieaicinātās personas ir vienisprātis un arī
Satversmes tiesai nerodas šaubas par to, ka apstrīdētā norma pieņemta
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir izsludināta un publiski pieejama
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī ir skaidri formulēta.
Līdz ar to apstrīdētajā normā ietvertais pamattiesību
ierobežojums ir noteikts ar likumu.
16. Ikviena pamattiesību ierobežojuma pamatā ir jābūt apstākļiem un
argumentiem, kādēļ tas vajadzīgs, proti, ierobežojums tiek noteikts svarīgu
interešu – leģitīma mērķa – labad (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2005. gada
22. decembra sprieduma lietā Nr. 2005-19-01 9. punktu). Satversmes tiesa ir
atzinusi, ka pienākums norādīt leģitīmo mērķi Satversmes tiesas procesā
visupirms ir institūcijai, kas izdevusi apstrīdēto aktu, konkrētajā gadījumā –
Saeimai (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2014. gada 11. decembra sprieduma
lietā Nr. 2014-05-01 18. punktu).
Saeima norāda, ka papildlikmes maksāšanas pienākuma mērķis ir
veicināt lauksaimniecībā izmantojamās zemes uzturēšanu labā
lauksaimniecības un vides stāvoklī. Tas izriet no tiesībām uz labvēlīgu vidi
un nodrošina ilgtspējas principa ievērošanu. Tādējādi pamattiesību
ierobežojumam ir leģitīms mērķis – sabiedrības labklājības aizsardzība. Arī
Pieteikuma iesniedzēja un pieaicinātās personas ir vienisprātis, ka minētā
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ierobežojuma leģitīmais mērķis ir sabiedrības labklājības aizsardzība,
veicinot lauksaimniecībā izmantojamās zemes apstrādāšanu un sakopšanu.
Satversmes tiesa ir atzinusi, ka no tiesībām uz labvēlīgu vidi citstarp
izriet valsts pienākums nodrošināt labvēlīgu vidi nākamajām paaudzēm
(sk., piemēram, Satversmes tiesas 2008. gada 17. janvāra sprieduma lietā
Nr. 2007-11-03 12. punktu). Ilgtspējība ir viens no konstitucionālajiem
principiem, kas vērsts uz Satversmē ietverto mērķu un vērtību aizsardzību,
kā arī to īstenošanu (sk. Satversmes tiesas 2017. gada 6. oktobra sprieduma
lietā Nr. 2016-24-03 11. punktu). Ilgtspējīga attīstība ir sabiedrības
labklājības, vides un ekonomikas integrēta un līdzsvarota attīstība, kas
apmierina iedzīvotāju pašreizējās sociālās un ekonomiskās vajadzības un
nodrošina vides aizsardzības prasību ievērošanu (sk. Satversmes tiesas
2008. gada 17. janvāra sprieduma lietā Nr. 2007-11-03 15. punktu).
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir viens no valsts ekonomikai
nozīmīgākajiem dabas resursiem (sk., piemēram, Latvijas ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam 356. punktu). Tā būtiski ietekmē
labvēlīgu dzīves vidi, ir nozīmīga dabas bagātība un vērtīgs tautsaimniecības
resurss. Šādas zemes uzturēšanai un saglabāšanai nākamajām paaudzēm ir
jāizvirza arī atbilstošas prasības attiecībā uz tās kopšanu. No ilgtspējas
principa izriet pienākums nodrošināt lauksaimniecībā izmantojamās zemes
saglabāšanu, tās efektīvu izmantošanu un apstrādāšanu, kas ietver Latvijai
raksturīgās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Lauksaimniecībā
izmantojamās zemes ilgtspējīga izmantošana var ievērojami uzlabot
tautsaimniecības stāvokli, šo zemju atgriešana ražošanā ir arī viens no valsts
Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020. gadam mērķiem (sk. Nacionālā
attīstības plāna 2014.–2020. gadam 70. punktu).
Nodokļi veido valsts budžeta un pašvaldību budžetu ieņēmumus, un tie
tiek noteikti, lai nodrošinātu sabiedrības labklājību (sk., piemēram, Satversmes
tiesas 2007. gada 8. jūnija sprieduma lietā Nr. 2007-01-01 22. punktu un
2010. gada 6. decembra sprieduma lietā Nr. 2010-25-01 9. punktu).
Tādējādi Satversmes tiesa secina, ka apstrīdētajā normā noteiktā
pamattiesību ierobežojuma leģitīmais mērķis ir sabiedrības labklājības
aizsardzība, veicinot ilgtspējīgu lauksaimniecībā izmantojamās zemes
uzturēšanu labā lauksaimniecības un vides stāvoklī un nodrošinot arī
pašvaldību budžetu ieņēmumus.
Līdz ar to apstrīdētajā normā noteiktajam pamattiesību
ierobežojumam ir leģitīms mērķis – sabiedrības labklājības
aizsardzība.
17. Konstatējot pamattiesību ierobežojuma leģitīmo mērķi,
nepieciešams izvērtēt ierobežojuma atbilstību samērīguma principam. Lai
izvērtētu pamattiesību ierobežojuma samērīgumu, jānoskaidro:
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1) vai izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai –
vai ar izraudzīto līdzekli var sasniegt leģitīmo mērķi;
2) vai šāda rīcība ir nepieciešama – vai leģitīmo mērķi nevar sasniegt
ar indivīda tiesības mazāk ierobežojošiem līdzekļiem;
3) vai ierobežojums ir atbilstošs – vai labums, ko iegūst sabiedrība, ir
lielāks par indivīda tiesībām nodarīto kaitējumu (sk., piemēram,
Satversmes tiesas 2016. gada 15. novembra sprieduma lietā Nr. 2015-25-01
11.3. punktu).
18. Lai secinātu, vai ar nodokļa maksāšanas pienākumu radītais
pamattiesību ierobežojums ir piemērots tā leģitīmā mērķa sasniegšanai,
Satversmes tiesai jāpārbauda, vai likumdevēja lietotajiem līdzekļiem ir
saprātīgs izskaidrojums, kas pamatots ar objektīviem un racionāliem
apsvērumiem. Proti, vai nodokļa maksātāji, ar to apliekamais objekts un tā
aprēķināšanas principi nav noteikti patvaļīgi, un vai nodokļa aprēķināšanas
kārtība ir tāda, kas ļauj matemātiski izskaitļot tā maksājumu (sk. Satversmes
tiesas 2015. gada 25. marta sprieduma lietā Nr. 2014-11-0103 14. punktu).
Nekustamā īpašuma nodoklis, pildot tā fiskālo funkciju, nodrošina
ieņēmumus pašvaldību budžetos. No likuma "Par nekustamā īpašuma
nodokli" izriet, ka ar šo nodokli iespējams, piemēram, veicināt teritorijas
attīstību un sakārtošanu, nodrošināt nekustamo īpašumu, tostarp zemes,
racionālu un ilgtspējīgu izmantošanu, atbalstīt uzņēmējdarbību un sasniegt
arī citus mērķus (sk. Satversmes tiesas 2018. gada 29. jūnija sprieduma lietā
Nr. 2017-28-0306 15.2. punktu). Vienlaikus papildlikme pilda arī regulējošu
funkciju – veicina lauksaimniecībā izmantojamās zemes apstrādāšanu un
izmantošanu lauksaimniecības vajadzībām vai mudina veikt vismaz
minimālās darbības, kas nepieciešamas šīs zemes uzturēšanai labā
lauksaimniecības un vides stāvoklī.
Papildlikme tika noteikta, lai veicinātu neapsaimniekotās
lauksaimniecībā izmantojamās zemes efektīvu izmantošanu un nepieļautu
tās degradāciju, piemēram, aizaugšanu (sk. Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas informatīvo ziņojumu "Zemes politikas pamatnostādņu
2008.–2014. gadam gala ietekmes novērtējums"). Papildlikme par
neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi tiek piemērota no
2010. gada. Lauku atbalsta dienests veic zemes apsekošanu un līdz kārtējā
gada 20. novembrim iesniedz pašvaldībām informāciju par neapstrādātām
lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienībām. Saskaņā ar likuma "Par
nekustamā īpašuma nodokli" 6. panta pirmo daļu nodokļa maksāšanas
paziņojuma nosūtīšanas termiņš par neapstrādātu lauksaimniecībā
izmantojamo zemi ir nākamā taksācijas gada 15. februāris. Ja atklājas, ka
lauksaimniecībā izmantojamā zeme taksācijas gadā nav apstrādāta,
nodokļu administrācija labo iepriekšējā taksācijas gada nodokļa aprēķinu
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(sk., piemēram, Augstākās tiesas 2014. gada 19. maija spriedumu lietā
Nr. SKA-502/2014).
Papildlikmes piemērošanai ir pozitīva ietekme uz lauksaimniecībā
izmantojamās zemes apstrādāšanu (sk. Tieslietu ministrijas viedokli lietas
materiālu 1. sēj. 132. lp.). Lauku atbalsta dienesta apkopotā informācija,
veicot lauksaimniecībā izmantojamo zemju apsekošanu, liecina, ka
salīdzinājumā ar 2010. gadu ir palielinājušās un turpina palielināties tās
zemes platības, kuras tiek apstrādātas un uzturētas labā lauksaimniecības
un vides stāvoklī (sk., piemēram, Lauku atbalsta dienesta informāciju par
neapstrādātajām lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienībām 2010.,
2014. un 2017. gadā. Pieejama: http://www.lad.gov.lv).
Papildlikmes aprēķināšanas kārtība ir tāda, kas ļauj matemātiski
izskaitļot nodokļa maksājuma apmēru. Līdz ar to lauksaimniecībā
izmantojamās zemes īpašnieks var aprēķināt un paredzēt, cik liels būs
nekustamā īpašuma nodokļa maksājums tādā gadījumā, ja viņa īpašumā
iepriekš minēto prasību ievērošana netiks nodrošināta.
Papildlikme nodrošina arī nekustamā īpašuma nodokļa regulējošo
funkciju, tāpēc nav uzskatāma par sodu vispārējā tiesību principa ne bis in
idem izpratnē (sal. ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2009. gada 16. jūnija
spriedumu "Ruotsalainen v. Finland", pieteikums Nr. 13079/03, un Eiropas
Savienības Tiesas 2013. gada 26. februāra spriedumu Hans Åkerberg
Fransson, lietā Nr. C-617/10). Tā veicina lauksaimniecībā izmantojamās
zemes platību sakopšanu un pastāvīgu uzturēšanu labā lauksaimniecības
un vides stāvoklī. Vienlaikus papildlikme stimulē zemes īpašnieku būt
ieinteresētam lauksaimnieciskās produkcijas ražošanā un zemes
izmantošanā lauksaimnieciskiem mērķiem.
Tādējādi secināms, ka likumdevēja izraudzītie līdzekļi ir
piemēroti pamattiesību ierobežojuma leģitīmā mērķa sasniegšanai.
19. Noskaidrojot, vai likumdevēja rīcībā bija saudzējošāki līdzekļi
leģitīmā mērķa sasniegšanai, jāņem vērā, ka saudzējošāks līdzeklis ir
nevis jebkurš cits, bet tikai tāds līdzeklis, ar kuru leģitīmo mērķi var
sasniegt tādā pašā kvalitātē (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2016. gada
15. novembra sprieduma lietā Nr. 2015-25-01 11.3.2. punktu). Turklāt par
saudzējošāku nevar tikt uzskatīts tāds līdzeklis, kas no valsts prasa
papildu finanšu resursus (sk. Satversmes tiesas 2017. gada 8. marta
sprieduma lietā Nr. 2016-07-01 24.1. punktu).
Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka leģitīmo mērķi iespējams sasniegt
ar indivīda tiesības mazāk ierobežojošiem līdzekļiem, proti, nosakot, ka
gadījumā, kad nekustamais īpašums ir atsavināts līdz 31. augustam,
papildlikmes maksāšanas pienākums jāuzņemas zemes pircējam. Tad
papildlikmes maksāšanas pienākums būtu personai, kura var ietekmēt
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nekustamā īpašuma apstrādi, nevis personai, kas nekustamo īpašumu
pārdevusi jau gada sākumā. Savukārt Saeima norāda, ka papildlikmes
maksājums uzskatāms par paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi
un tāpēc tās maksāšanas pienākums izbeidzas vienlaikus ar nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas pienākumu. Nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāju diferencēšana neļautu sasniegt leģitīmo mērķi tādā pašā kvalitātē.
Vairākas pieaicinātās personas norāda, ka leģitīmo mērķi iespējams
sasniegt ar personas tiesības mazāk ierobežojošiem līdzekļiem, ievērojot to,
ka likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 7. panta trešajā daļā nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma izbeigšanās gadījumi ir diferencēti
(sk. tiesībsarga viedokli lietas materiālu 1. sēj. 122.–123. lp.). Kā alternatīvs
leģitīmā mērķa sasniegšanas līdzeklis būtu noteikt, ka papildlikmes
maksāšanas pienākums ir personai, kura ir lauksaimniecībā izmantojamās
zemes īpašnieks attiecīgā kārtējā gada 31. augustā (sk. pieaicinātās personas
S. Novickas viedokli lietas materiālu 2. sēj. 20. lp.). Tomēr pieaicinātā persona
Finanšu ministrija norāda, ka no nodokļa administrēšanas un tiesiskuma
viedokļa nebūtu pieļaujams tas, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmes
maksātājs ir iepriekšējais īpašnieks, bet papildlikmes maksātājs – jaunais
īpašnieks (sk. lietas materiālu 1. sēj. 138. lp.). Arī pieaicinātā persona
J. Lazdiņš norāda, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju diferenciācija
būtu pretēja nekustamā īpašuma nodokļa likmes un papildlikmes vienotības
principam (sk. lietas materiālu 2. sēj. 31. lp.). To, ka nav objektīva pamata
paredzēt nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes maksāšanas pienākuma
izbeigšanos vienlaikus ar nekustamā īpašuma atsavināšanu, uzsver arī
pieaicinātā persona M. Jurušs (sk. lietas materiālu 2. sēj. 8. lp.).
Īpašnieks likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" izpratnē ir
persona, kuras īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā taksācijas gada
sākumā. No šā likuma sistēmas izriet, ka papildlikme ir saistīta ar nekustamā
īpašuma nodokļa likmi. Proti, nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas
kārtība ir vienota – taksācijas gada ietvaros viens nodokļa maksātājs, vienoti,
uz kadastrālajām vērtībām balstīti nodokļa aprēķināšanas noteikumi, kā arī
regulāra un paredzama tā iekasēšanas kārtība. Nekustamā īpašuma nodokļa
papildlikmes maksāšanas pienākums izbeidzas vienlaikus ar nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma izbeigšanos.
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 7. panta pirmajā daļā
noteikti izņēmuma gadījumi, kad nodokļa maksāšanas pienākums sākas
pirms nākamā taksācijas gada pēc īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību
rašanās. Taču lauksaimniecībā izmantojamās zemes atsavināšana nav
paredzēta kā šāds izņēmuma gadījums. Savukārt tā paša panta trešajā daļā
minēti izņēmuma gadījumi, kad nodokļa maksāšanas pienākums
izbeidzas ar nākamo mēnesi, nevis ar nākamo taksācijas gadu, piemēram,
tad, ja nekustamais īpašums tiek atsavināts valstij vai pašvaldībai vai bija
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valsts vai pašvaldības īpašums, tad, ja beidz pastāvēt nekustamā īpašuma
objekts, kā arī tad, ja nekustamais īpašums ir konfiscēts kā noziedzīgi
iegūta manta. Tomēr papildlikmes piemērošana par neapstrādātu
lauksaimniecībā izmantojamo zemi nav uzskatāma par tādu gadījumu, kas
pamatotu, ka tās maksāšanas pienākumam būtu jāizbeidzas citādi nekā
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākumam.
Nodokļu tiesību jomā ir jānodrošina arī noteiktība nodokļu
administrēšanā un jāparedz efektīva nodokļu iekasēšanas kārtība, un tas ir
būtiski ne tikai nodokļa maksātājam, bet arī sabiedrībai kopumā. Izņēmumu
noteikšana, diferencējot nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus atkarībā
no nekustamā īpašuma atsavināšanas laika, apgrūtinātu nodokļa
aprēķināšanu, palielinātu tā administrēšanas izmaksas un mazinātu tā
efektivitāti. Tādējādi atbildīgās personas par lauksaimniecībā izmantojamās
zemes neapstrādāšanu noskaidrošana radītu papildu finansiālo un
administratīvo slogu, kā arī apdraudētu paša nodokļa iekasēšanu.
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašnieka maiņa var notikt pat
vairākas reizes vienā gadā. No lietas materiāliem secināms, ka arī izskatāmās
lietas pamatā esošajā administratīvajā lietā konkrētais nekustamais īpašums
2011. gada laikā ir atsavināts vairākkārt – pirmoreiz martā, pēc tam maijā un
vēlreiz jūnijā (sk. administratīvās lietas materiālu 7. lp.). Tādējādi arī šajā
konkrētajā gadījumā ir grūti noskaidrot personu, kurai vajadzētu būt
atbildīgai par lauksaimniecībā izmantojamās zemes neuzturēšanu labā
lauksaimniecības un vides stāvoklī. Likumdevēja pienākums ir noteikt tādu
nodokļa iekasēšanas kārtību, kas būtu efektīva un vienlaikus taisnīgi
līdzsvarotu sabiedrības un indivīda intereses.
Satversmes tiesa ir atzinusi, ka efektīva nodokļu iekasēšana ir svarīga
valsts finansiālā interese. Ja likumdevējs, izmantojot savu rīcības brīvību, ir
nolēmis ieviest nodokli ar regulējošu funkciju, tad par saudzējošāku līdzekli
nevar atzīt šāda nodokļa neesību (sal. ar Satversmes tiesas 2015. gada
25. marta sprieduma lietā Nr. 2014-11-0103 25.2. punktu un 2016. gada
15. novembra sprieduma lietā Nr. 2015-25-01 11.3.3. punktu).
Tātad nav citu, saudzējošāku līdzekļu, kas nodrošinātu tikpat
efektīvu un skaidru papildlikmes aprēķināšanu un iekasēšanu, neradot
papildu finansiālo un administratīvo slogu.
Līdz ar to nav saudzējošāku līdzekļu, ar kuriem pamattiesību
ierobežojuma leģitīmo mērķi varētu sasniegt vismaz tādā pašā
kvalitātē.
20. Izvērtējot, vai pamattiesību ierobežojums atbilst tā leģitīmajam
mērķim, Satversmes tiesa pārbauda, vai labums, ko iegūst sabiedrība, ir
lielāks par indivīda tiesību ierobežojumu.
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Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka apstrīdētā norma pieļauj tādas
situācijas, kad papildlikmes maksātājs ir persona, kura nemaz nav
atbildīga par zemes uzturēšanu labā lauksaimniecības un vides stāvoklī.
Arī tiesībsargs uzsver, ka tādējādi nodokļa maksātājs var tikt nostādīts
netaisnīgā situācijā (sk. lietas materiālu 1. sēj. 127. lp.).
Tiesas pieteikuma gadījumā lietas izlemšanai nozīmīgi ir konkrētās
lietas apstākļi (sk. Satversmes tiesas 2017. gada 15. jūnija sprieduma lietā
Nr. 2016-11-01 12.1. punktu). No administratīvās lietas materiāliem izriet,
ka papildlikme personai piemērota tādēļ, ka tā jau ilgstoši, proti, 2010. un
2011. gadā, lauksaimniecībā izmantojamo zemi nav uzturējusi labā
lauksaimniecības un vides stāvoklī, attiecīgā platība netika pļauta un jau
bija aizaugusi ar krūmājiem. Tātad pieteicēja administratīvajā lietā nav
pienācīgi pildījusi savus pienākumus attiecībā uz lauksaimniecībā
izmantojamās zemes uzturēšanu ne tikai konkrētajā taksācijas gadā, bet
arī laikā pirms nekustamā īpašuma atsavināšanas. Proti, šai personai jau
pirms tam bijusi iespēja nodrošināt zemes apstrādāšanu un arī paredzēt
papildlikmes maksāšanas pienākuma rašanos gadā, kad nekustamais
īpašums tika atsavināts (sk. administratīvās lietas materiālu 5. un 46.–
47. lp.). Tādējādi nodokļa maksātājs varēja savlaicīgi veikt darbības, kas
nepieciešamas, lai novērstu iespējamās negatīvās sekas, kas izriet no
papildlikmes maksāšanas pienākuma.
Kā secinājusi Satversmes tiesa, tiesību normu nevar izprast ārpus tās
piemērošanas prakses un tiesību sistēmas, kurā tā funkcionē (sk.
Satversmes tiesas 2014. gada 28. novembra sprieduma lietā Nr. 2014-09-01
20.2.2. punktu). Lauku atbalsta dienests, lai sistematizētu un nodrošinātu
vienotu pieeju lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanai un
klasificēšanai, ir izstrādājis Lauku atbalsta dienesta kārtību. Par
neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi citstarp tiek atzītas tādas
zemes platības, kuras Lauku atbalsta dienests kvalificējis kā nekoptas vai
aizaugušas. Atbilstoši Lauku atbalsta dienesta kārtības 8. punktam par
nekoptu tiek uzskatīta zeme, kas jau vairāk kā gadu netiek uzturēta labā
lauksaimniecības un vides stāvoklī, kā arī platība, kas sāk aizaugt ar koku vai
krūmu atvasēm. Savukārt par aizaugušu uzskatāma tāda lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platība, kas ilgstoši nav apsaimniekota un ir sākusi
apmežoties vai ir jau apmežojusies, vai arī ir aizaugusi ar krūmiem.
Ikvienas personas tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē atbilst publisko
personu pienākums rūpēties par vides saglabāšanu un uzlabošanu. Vide, kuru
veido dažādi vides elementi un to savstarpējā mijiedarbība, ir sabiedrības
eksistences pamats, no kā atkarīga sabiedrības un ikviena tās locekļa
izdzīvošana un labklājība ilgtermiņā (sk., piemēram, Satversmes tiesas
2009. gada 6. jūlija sprieduma lietā Nr. 2008-38-03 9.1. punktu). Valsts
pienākumi tiesību uz labvēlīgu vidi nodrošināšanā ir konkretizēti vides
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tiesību normās. Par šādām normām atzīstamas ne vien tās, kuras tieši attiecas
uz vidi, bet arī tās, kuras palīdz sasniegt valsts vides politikas mērķus –
saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti, ilgtspējīgi izmantot dabas
resursus un nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi. Pašreizējās paaudzes un
nākamo paaudžu iespējas dzīvot labvēlīgā vidē ir daudzējādā ziņā atkarīgas
no valsts gatavības nodrošināt ilgtspējīgu attīstību (sal. ar Satversmes tiesas
2011. gada 24. februāra sprieduma lietā Nr. 2010-48-03 6.1.2. punktu un
2017. gada 6. oktobra sprieduma lietā Nr. 2016-24-03 7. punktu).
Satversmes ievada piektās rindkopas trešais teikums noteic: "Ikviens
rūpējas par [..] vidi un dabu." Tas atspoguļo indivīda pienākumus Latvijas
sabiedrībā jeb personas vietu un lomu saistībā ar to, citstarp pienākumu
atbildīgi izturēties pret vidi un dabu. Atbildīga izturēšanās ir ne tikai
atturēšanās no darbībām, kas varētu kaitēt apkārtējai videi, bet arī pozitīva
rīcība, kas nepieciešama kaitējuma novēršanai (sk.: Latvijas Republikas
Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi. Autoru kolektīvs
prof. R. Baloža zinātniskajā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014, 132.–
133. lpp.).
Nekustamā īpašuma īpašniekam ir jārēķinās ar pienākumiem, kas var
izrietēt no īpašuma tiesībām, tostarp pienākumiem attiecībā uz
lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Citstarp personai atbilstoši ilgtspējas
principam ir jārūpējas par šādas zemes izmantošanu, apstrādāšanu un
saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Ne tikai katra indivīda, bet visas
sabiedrības interese ir atbildīga izturēšanās pret šo dabas resursu. Turklāt,
pienācīgi apstrādājot lauksaimniecībā izmantojamo zemi, tiek veicināta
lauksaimniecības nozares ekonomiskā izaugsme un vienlaikus uzlabota
nodarbinātība lauku teritorijās – arī tas atbilst visas sabiedrības interesēm.
Likumdevējs, ievērojot ilgtspējas principu, ir izvirzījis paaugstinātas
prasības arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes pircējam. Piemēram,
saskaņā ar likumu "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" pircējam ir
novada domē rakstveidā jāapliecina, ka viņš pēc šādas zemes iegūšanas
īpašumā uzsāks tās izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā. Savukārt
par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā
un par zemes privatizāciju regulējošos normatīvajos aktos noteiktā
rakstveida apliecinājuma termiņa pārkāpšanu persona var tikt saukta pie
administratīvās atbildības.
Privāttiesiskās autonomijas ietvaros lauksaimniecībā izmantojamās
zemes īpašniekam ir jāapzinās savi pienākumi. Tādējādi īpašnieks var
paredzēt papildlikmes piemērošanu, vienoties par tās maksāšanu un segt
to privāttiesiskā kārtībā.
Līdz ar to labums, ko sabiedrība iegūst no apstrīdētās normas,
ir lielāks par personas tiesībām un likumiskajām interesēm nodarīto
zaudējumu un apstrīdētā norma atbilst samērīguma principam.
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Nolēmumu daļa
Pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 30.–32. pantu, Satversmes
tiesa
nosprieda:
atzīt likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 7. panta trešo daļu,
ciktāl tā neparedz nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes
maksāšanas pienākuma izbeigšanos par neapstrādātu lauksaimniecībā
izmantojamo zemi, par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes
105. pantam.
Spriedums ir galīgs un nepārsūdzams.
Spriedums stājas spēkā tā publicēšanas dienā.
Tiesas sēdes priekšsēdētāja

I. Ziemele
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Satversmes tiesas tiesneša Jāņa Neimaņa
atsevišķās domas
Rīgā 2018. gada 1. novembrī
lietā Nr. 2018-04-01
"Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 7. panta trešās
daļas, ciktāl tā neparedz nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes
maksāšanas pienākuma izbeigšanos par neapstrādātu lauksaimniecībā
izmantojamo zemi, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes
105. pantam".
1. Satversmes tiesa 2018. gada 18. oktobrī pieņēma spriedumu lietā
Nr. 2018-04-01 "Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 7. panta
trešās daļas, ciktāl tā neparedz nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes
maksāšanas pienākuma izbeigšanos par neapstrādātu lauksaimniecībā
izmantojamo zemi, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam".
Satversmes tiesa nosprieda atzīt esošo kārtību par atbilstošu Latvijas
Republikas Satversmes 105. pantam.
2. Es nepiekrītu Satversmes tiesas spriedumam, jo uzskatu šādu
likumdevēja risinājumu par neatbilstošu nodokļu tiesību sistēmai
būtiskam principam – tiesiskās noteiktības principam.
3. Augstākās tiesas raksturotā problēma neizceļas no tiesiskā
regulējuma neesības, kā to pieteikumā norādījusi Augstākā tiesa, bet gan no
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 6. panta pirmās daļas otrā teikuma
un Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumu Nr. 635 "Kārtība, kādā
apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes
platību un sniedz informāciju par to" 6. punkta veidotās regulējuma sistēmas.
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 6. panta pirmā daļa noteic, ka
pašvaldības par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas
gadam paziņo nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai līdz tā paša
gada 15. februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa
pilnvarotai personai pēc norādītās adreses. Nodokļa maksāšanas paziņojuma
nosūtīšanas termiņš par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir
nākamā taksācijas gada 15. februāris." Savukārt, saskaņā ar Ministru kabineta
2010. gada 13. jūlija noteikumu Nr. 635 "Kārtība, kādā apseko un nosaka
neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz
informāciju par to" 6. punktu lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība
netiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, ja līdz kārtējā gada
1. septembrim tajā vismaz vienu reizi nav veikta pļaušana, zāles novākšana vai
sasmalcināšana un izkliedēšana.
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Tādējādi rodas Augstākās tiesas pieteikumā akcentētā tiesiska
rakstura problēma, ka nekustamā īpašuma īpašnieks tiek noteikts par
nodokļa parādnieku nodokļa papildlikmes apmērā nākamajā taksācijas
gadā, bet nodokļa papildlikmes piemērošanas radītās saistības tiesiskās
sekas tiek attiecinātas uz iepriekšējo taksācijas gadu, t.i., tās gulstas uz
nodokļa maksātāju, kurš par tādu bija iepriekšējā taksācijas gada 1. janvārī.
Ja nodokļa maksātājs iepriekšējā taksācijas gada laikā mainās, vienalga par
nodokļa papildlikmes parādnieku tiek uzskatīts tas nodokļa maksātājs, kurš
par tādu bija iepriekšējā taksācijas gada 1. janvārī. Savukārt šis nodokļa
maksātājs ne vienmēr var ietekmēt lauksaimniecībā izmantojamās zemes
apstrādāšanu līdz kārtējā gada 1. septembrim, t.i., nodokļa piemērošanas
faktisko sastāvu.
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 6. panta pirmās daļas
otrais teikums ietiecas jau izpildītās nodokļa saistībās ar atpakaļvērstu
spēku.
4. Nekustamā īpašuma nodoklim ir fiskāls mērķis – apmierināt
budžeta vajadzības. Savukārt paaugstinātam nekustamā īpašuma nodoklim
par lauksaimniecībā izmantojamas zemes neapstrādāšanu ir arī sociāls
mērķis – motivēt nekustamā īpašuma īpašnieku apstrādāt lauksaimniecībā
izmantojamo zemi, bet, ja tas to nedara jeb rīkojas "sociāli nevēlami",
apgrūtināt ar papildu nodokļa saistību. Šāds nodoklis sasniegtu savu sociālo
mērķi, ja nodokļa maksātājs varētu pakārtot savu darbību nodokļa
regulējumam. Lai nodokļa maksātājs varētu pakārtot savu darbību nodokļa
regulējumam, nodokļa saistības noteikšanai jābūt tiesiski paredzamai.
Tiesiska paredzamība neaptver tikai iespēju matemātiski aprēķināt
nodokļa maksājumu, bet visupirms saprast, vai un kā nodokļa maksātājam
ir jāpakārto sava darbība.
Aplūkojamā gadījumā valsts ar nekustamā īpašuma nodokļa
papildlikmi ir iecerējusi sagaidīt no nekustamā īpašuma īpašnieka, lai tas
rīkotos sabiedrībā sociāli pieņemami un apstrādātu lauksaimniecībā
izmantojamo zemi (vismaz reizi gadā līdz kārtējā gada 1. septembrim tajā
veiktu pļaušanu, zāles novākšanu vai sasmalcināšanu un izkliedēšanu). Taču
šādas papildlikmes attiecināšana uz iepriekšējo taksācijas gadu nesasniedz
savu mērķi, ja nekustamā īpašuma īpašnieks lauksaimnieciskā gada
sākumā ir mainījies un tam vairs nav nekāda tiesiska sakara ar sava bijušā
īpašuma apsaimniekošanu. Tad nodoklis kļūst vienkārši par fiskālu
papildmaksājumu, kura iestāšanos nodokļa maksātājs nevarēja paredzēt, jo
tā piemērošanas faktiskā sastāva apstākļus vairs nevarēja ietekmēt. Citiem
vārdiem sakot, nekustamā īpašuma īpašnieks, kurš atsavinājis savu
lauksaimniecībā izmantojamo zemi pavasarī, nav vairs noteicējs pār tā
apsaimniekošanu un stāvokli 1. septembrī, bet tomēr atbilstoši likuma "Par
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nekustamā īpašuma nodokli" 6. panta pirmās daļas otrajam teikumam ir
nodokļa parādnieks par lauksaimniecības zemes neapstrādāšanu.
Šādas situācijas noregulējums ir netaisnīgs. Tiesību norma
nesamērīgi ierobežo Satversmes 105. pantā noteiktās tiesības uz īpašumu.
5. Nepiekrītu tiesas secinājumam, ka neesot saudzējošāks līdzeklis,
kas nodrošinātu tikpat efektīvu un skaidru papildlikmes aprēķināšanu un
iekasēšanu, neradot papildu finansiālo un administratīvo slogu.
Nekustamā īpašuma nodokļa sociālo mērķi var panākt Satversmei
atbilstošā veidā, ja nodokļa papildlikmi par neapstrādātu lauksaimniecībā
izmantojamo zemi piemēro ar nākamo taksācijas gadu pēc brīža, kad
konstatēta lauksaimniecībā izmantojamās zemes neapstrādāšana. Tas
nozīmē, ka nodokļa papildlikmes piemērošanai nebija jāpiešķir
atpakaļvērsts spēks, bet uz priekšu vērsts spēks. Tādā veidā nekustamā
īpašuma īpašnieks (neatkarīgi no īpašuma tiesību iegūšanas brīža) varētu
paredzēt, kāda nodokļa likme viņam tiks piemērota un kas jāveic, lai
nodokļa saistības būtu paredzamas.
Savukārt nekustamā īpašuma pircējs tā iegādes brīdī varētu novērtēt
un tiesiskā ceļā pārbaudīt (pieprasot uzziņu par savām tiesībām no
nodokļa administrācijas), vai iegādājamais nekustamais īpašums atbilst
neapstrādātas lauksaimniecībā izmantojamas zemes statusam un
tādējādi, vai nākamajā taksācijas gadā tiks noteikta nodokļa papildlikme.
Tas būtu iespējams arī tad, ja lauksaimniecībā izmantojamās zemes
īpašnieka maiņa notiktu pat vairākas reizes vienā gadā. Atbilstoši
saņemtajām ziņām un lauksaimniecības zemes stāvokļa novērtējumam
nekustamā īpašuma pircējs var pakārtot savu rīcību: izvēlēties, vai slēgt
darījumu un ar kādiem darījuma noteikumiem, tostarp noteikumiem par
cenu, ja pats pircējs vairs nevarēs panākt lauksaimniecības zemes
apstrādāšanu iegādes gadā.
Tādā veidā arī netiktu nošķirts nodokļa un nodokļa papildlikmes
parādnieks; es piekrītu, ka tam jābūt vienotam.
6. Nepiekrītu tiesas uzskatam, ka nodokļa papildlikmes par neapstrādātu
lauksaimniecībā izmantojamo zemi piemērošanas netaisnīguma problēmu
nekustamā īpašuma īpašnieks var risināt ar privāttiesiskiem līdzekļiem,
vienojoties par papildlikmes maksāšanas kārtību. Manā ieskatā,
privātpersonām ar civiltiesiskiem līdzekļiem nav jānovērš publisko tiesību
taisnīguma deficīts. Tā ir konstitucionāla problēma, nevis privāttiesiska.
Protams, mūsu sabiedrība ir pieradusi sadzīvot ar neracionālu tiesisko
regulējumu, izveidojot dažādas konstrukcijas, taču tas nav privātpersonu
uzdevums. Tiesiskajam mehānismam ir jāstrādā tā, lai sabiedrībai nav
jāmeklē palīglīdzekļi tiesiskās noteiktības un paļāvības apdraudējuma riska
novēršanai.
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Turklāt, jāņem vērā, kā tiesa norādījusi, ka lauksaimniecības zemes
īpašnieki taksācijas gadā var mainīties vairākkārt. Tādos gadījumos
nekustamā īpašuma īpašnieks, kas par tādu bija taksācijas gada 1. janvārī, vēl
varētu ar pirmo zemes pircēju vienoties par līgumisku atbildību gadījumā, ja
pircējs lauksaimniecības zemi neapstrādās, bet šādas līgumiskas atbildības
vēlāka īstenošana var būt neiespējama, ja zemes pircējs to pārdos vēl tālāk.
Tad zemes apstrādāšana būs atkarīga jau no trešā vai vēl tālāka pircēja, ar
kuru nekustamā īpašuma īpašniekam, kas par tādu bija taksācijas gada
1. janvārī, nav nekādu tiesisko attiecību.
7. Satversmes tiesas secinājumu par apstrīdētā regulējuma atbilstību
Satversmei izšķīra Lauku atbalsta dienesta paskaidrojums, ka tā izdotā
iekšējā kārtība paredzot par neapstrādātu lauksaimniecības zemi atzīt
tikai tādu, kurā nevis vismaz vienu reizi gadā nav veikta pļaušana, zāles
novākšana vai sasmalcināšana un izkliedēšana (atbilstoši Ministru
kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumu Nr. 635 "Kārtība, kādā apseko un
nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un
sniedz informāciju par to" 6. punktam), bet gan kurā vairāk kā gadu netiek
veikta pļaušana, kura sāk aizaugt ar koku vai krūmu atvasēm vai jau ir
aizaugusi. Tas nozīmējot, ka nekustamā īpašuma nodokļa parādnieks, kas
par tādu uzskatāms taksācijas gada 1. janvārī, var apzināties, ka nākamajā
taksācijas gadā saņems nodokļa rēķinu papildlikmes apmērā.
Satversmes tiesa nav ievērojusi, ka Lauku atbalsta dienesta iekšējo
pārvaldes priekšrakstu normas ir atšķirīgas no tā, ko noteicis Ministru
kabinets ar ārēju normatīvo aktu. Manuprāt, Satversmes tiesas
priekšstatam par tiesību sistēmu jāveidojas no ārēju tiesību normu radītās
tiesību sistēmas, jo tieši tās rada personai tiesiskas sekas.
8. Satversmes tiesa atzina, ka "tiesas pieteikuma gadījumā lietas
izlemšanai nozīmīgi ir konkrētās lietas apstākļi". Šāda tiesas atziņa sākotnēji
norādīta Satversmes tiesas 2013. gada 19. novembra sprieduma lietā
Nr. 2013-09-01 13.2. punktā un atkārtota 2017. gada 15. jūnija sprieduma
lietā Nr. 2016-11-01 12.1. punktā. Satversmes tiesa arī atzina, ka "tiesību
normu nevar izprast ārpus tās piemērošanas prakses". Sekojot šīm atziņām,
Satversmes tiesa aplūkojamā lietā arī izdarījusi secinājumu par
administratīvās lietas faktiem, ka pieteicēja administratīvajā lietā varēja
savlaicīgi veikt darbības, kas nepieciešamas, lai novērstu iespējamās
negatīvās sekas, kas izriet no papildlikmes maksāšanas pienākuma.
Saskaņā ar Satversmes 85. pantu un Satversmes tiesas likuma
16. panta 1. punktu Satversmes tiesa, pārbaudot likuma atbilstību
Satversmei, izlemj tikai tiesību jautājumus. Satversmes tiesas kompetencē
nav izlemt tās attiecīgās lietas (civillietas, krimināllietas, administratīvās
lietas), kurā tiesa iesniegusi pieteikumu, fakta jautājumus.
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Zemāka juridiskā spēka tiesību normas pārbaudes un tiesību normas
interpretācijas mēraukla ir augstāka juridiskā spēka tiesību norma un nevis
kāda faktiskā gadījuma apstākļi. Turklāt jāievēro, ka faktisko gadījumu
daudzveidība Satversmes tiesai var arī nebūt zināma. Administratīvajā tiesā
var tikt iesniegti pieteikumi arī citās lietās par nekustamā īpašuma nodokļa
papildlikmes maksāšanu, kurās faktiskie apstākļi var būt atšķirīgi no
konkrētās administratīvās lietas, kurā Augstākā tiesa iesniedza pieteikumu.
Ja, sniedzot likuma normas interpretāciju, Satversmes tiesa vadīsies no
individuālas lietas faktiskajiem apstākļiem, tā riskē nesniegt tādu tiesību
normas saistošu interpretāciju, kura izmantojama un piemērojama visos
nenoteikta skaita gadījumos.
Tādējādi tiesību normu konkrētās kontroles gadījumā Satversmes
tiesai nav nozīmīgi konkrētās lietas apstākļi, kurā tiesa iesniegusi
pieteikumu. Tiesa, noskaidrojot tiesību normas saturu, nevar vadīties no
tiesību piemērošanas prakses. Tiesību piemērošanas prakse ir tikai tiesību
palīgavots. Tiesību piemērošanas prakse var būt kļūdaina. Ja Satversmes
tiesa tiesību normas saturu noskaidrotu pēc kļūdainas normas
piemērošanas prakses, tā atrastos kļūdainu priekšstatu varā.
Satversmes tiesas tiesnesis

J. Neimanis
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SPRIEDUMS
LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ
Rīgā 2018. gada 12. decembrī
lietā Nr. 2018-06-0103
Latvijas Republikas Satversmes tiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes
priekšsēdētāja Ineta Ziemele, tiesneši Sanita Osipova, Aldis Laviņš, Gunārs
Kusiņš, Daiga Rezevska, Jānis Neimanis un Artūrs Kučs,
pēc Administratīvās rajona tiesas pieteikuma,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 85. pantu un
Satversmes tiesas likuma 16. panta 1. un 3. punktu, 17. panta pirmās daļas
9. punktu, kā arī 19.1 un 28.1 pantu,
rakstveida procesā 2018. gada 13. novembra tiesas sēdē izskatīja
lietu
"Par Valsts sociālo pabalstu likuma 12. panta pirmās daļas un
Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 805
"Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un
darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un
kārtību" 9. pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes
91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam".
Konstatējošā daļa
1. Valsts sociālo pabalstu likums pieņemts 2002. gada 31. oktobrī un
stājies spēkā 2003. gada 1. janvārī. Likuma 12. panta pirmā daļa kopš
likuma pieņemšanas nav grozīta. Tā noteic:
"Pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai piešķir personai,
kurai pašai vai kuras bērnam likumā un citos normatīvajos aktos
paredzētajā kārtībā ir noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par
medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa
iegādei un pabalsta saņemšanai."
Savukārt Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumi
Nr. 805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un
darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību"
(turpmāk – Noteikumi Nr. 805), kas izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma
4. panta otro daļu un 5. panta otro daļu, ir pieņemti 2014. gada 23. decembrī
un spēkā no 2015. gada 1. janvāra. Noteikumu Nr. 805 9. pielikumā noteikti
kritēriji atzinuma sniegšanai par medicīnisko indikāciju noteikšanu vieglā
automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta
izdevumu kompensēšanai (turpmāk arī – Atzinums).
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2. Pieteikuma iesniedzēja – Administratīvā rajona tiesa (turpmāk –
Pieteikuma iesniedzēja) – nolēmusi apturēt tiesvedību tās izskatāmajā lietā
Nr. A420342616, kas ierosināta pēc bērna likumiskās pārstāves pieteikuma
par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, proti, par to, lai Veselības un
darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai (turpmāk – Komisija) tiktu
uzlikts pienākums izsniegt personai Atzinumu.
Pieteikuma iesniedzēja vērsusies Satversmes tiesā, lūdzot atzīt Valsts
sociālo pabalstu likuma 12. panta pirmo daļu (turpmāk arī – apstrīdētā
likuma norma) un Noteikumu Nr. 805 9. pielikumu (turpmāk abas normas
kopā arī – apstrīdētās normas), ciktāl tās neparedz pabalsta transporta
izdevumu kompensēšanai (turpmāk arī – transporta pabalsts) piešķiršanu
personai ar invaliditāti, kurai ir garīga rakstura veselības traucējumi, par
neatbilstošām Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme)
91. panta pirmajā teikumā ietvertajam tiesiskās vienlīdzības principam un
109. pantam.
Ar Komisijas lēmumu bērns atzīts par personu ar invaliditāti. Viņam
konstatēti smagi garīgās attīstības traucējumi. Ņemot vērā bērna veselības
stāvokli, nepieciešams apstrīdētajā likuma normā paredzētais transporta
pabalsts, jo viņa situācijā, lai pārvietotos, neesot iespējams izmantot
sabiedrisko transportu. Proti, vietās, kur ir daudz cilvēku, tostarp
sabiedriskajā transportā, bērns esot nemierīgs, kliedzot, raudot, sitot pats
sev un kožot. Pavadonim pacelt bērnu vai ierobežot viņu panikas lēkmes
laikā esot sarežģīti, jo bērns esot apmēram 60 kilogramus smags. Arī
apkārtējie cilvēki ne vienmēr slimības izpausmes uztverot ar izpratni. Tāpēc,
lai neradītu stresa situācijas un nodrošinātu drošu vidi, bērns uz skolu,
rehabilitācijas un ārstniecības iestādēm tiekot vests ar personīgo
autotransportu vai skolas nodrošināto autobusu.
Bērna likumiskā pārstāve vērsusies Komisijā Atzinuma saņemšanai,
tomēr pozitīva Atzinuma sniegšana esot atteikta sakarā ar bērna
neatbilstību Noteikumu Nr. 805 9. pielikumā noteiktajiem kritērijiem.
Proti, Noteikumu Nr. 805 9. pielikumā neesot ietvertas garīga rakstura
slimības, bet bērnam esot tieši šāda rakstura slimība un līdz ar to viņam
pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai neesot pieejams.
Pēc Pieteikuma iesniedzējas ieskata, personām ar garīga rakstura
veselības traucējumiem, tāpat kā personām, kurām ir fiziska rakstura
veselības traucējumi, var būt grūti pārvietoties ar sabiedrisko transportu.
Tomēr šai grupai, proti, personām ar invaliditāti, kurām ir garīga rakstura
veselības traucējumi, transporta pabalsts neesot pieejams, jo Noteikumu
Nr. 805 9. pielikumā ietvertas tikai ar fiziska rakstura veselības
traucējumiem saistītas slimības. Tādējādi valsts attiecībā uz transporta
pabalstu personām ar invaliditāti neesot izpildījusi tai no Satversmes
109. panta izrietošo pozitīvo pienākumu gādāt par tām personām ar
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invaliditāti, kurām ir garīga rakstura veselības traucējumi, nepieciešamo
sociālo nodrošinājumu.
No Satversmes 91. panta pirmā teikuma izrietot tas, ka valstij vienādos
apstākļos esošām personu grupām jānodrošina vienlīdzīgas iespējas
saņemt to situācijai piemērotu sociālo nodrošinājumu, ja vien atšķirīgai
attieksmei nav objektīva un saprātīga pamata. Pieteikuma iesniedzēja
nesaskata objektīvu un saprātīgu pamatu atšķirīgas attieksmes noteikšanai
pret personām ar invaliditāti, kurām ir garīga rakstura veselības traucējumi
un kuras tādēļ nevar izmantot sabiedrisko transportu, un personām ar
invaliditāti, kuras sabiedrisko transportu nevar izmantot fiziska rakstura
veselības traucējumu dēļ.
3. Institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeima – uzskata, ka
Valsts sociālo pabalstu likuma 12. panta pirmā daļa atbilst Satversmes
91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam.
Saeima uzskata, ka jēdzieni "persona ar invaliditāti" un "apgrūtināta
pārvietošanās" nav tulkojami sašaurināti, tos attiecinot tikai uz tām
personām ar invaliditāti, kurām ir fiziska rakstura veselības traucējumi,
bet neattiecinot uz personām ar invaliditāti, kurām ir garīga rakstura
veselības traucējumi.
Iztulkojot apstrīdēto likuma normu atbilstoši 2006. gada 13. decembra
Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām (turpmāk – Konvencija),
esot skaidrs, ka visām personām ar invaliditāti neatkarīgi no veselības
traucējumu rakstura jābūt nodrošinātām vienlīdzīgām iespējām baudīt
tiesības uz sociālo nodrošinājumu, tostarp arī saņemt sociālos pabalstus. Lai
arī Konvencijā noteikto pienākumu izpildē esot pieļaujami atšķirīgi atbalsta
pasākumi atkarībā no konkrēto veselības traucējumu rakstura, Saeima
nesaskata objektīvu un saprātīgu pamatu tādai apstrīdētās likuma normas
interpretācijai, ka transporta pabalstu varētu saņemt tikai tās personas ar
invaliditāti, kurām pārvietošanās ir apgrūtināta fiziska rakstura veselības
traucējumu dēļ. Saeima uzsver, ka apstrīdētā likuma norma ikvienai
personai ar invaliditāti paredz tiesības uz tās funkcionālajiem traucējumiem
piemērotu sociālo nodrošinājumu, izskatāmās lietas apstākļos – uz
transporta pabalstu, un ka tas pienākas ikvienai personai ar invaliditāti,
kurai pārvietošanās ir apgrūtināta.
Tiesības pretendēt uz transporta pabalstu liedzot apstrīdētā Ministru
kabineta noteikumu norma. Saeima norāda, ka minētā norma izdota,
pamatojoties uz Invaliditātes likumu, kas pilnvaro Ministru kabinetu
reglamentēt vienīgi prognozējamas invaliditātes, kā arī invaliditātes un
darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijus, termiņus un kārtību, bet
neietver pilnvarojumu noteikt transporta pabalsta piešķiršanas kritērijus.
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4. Institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Ministru kabinets –
uzskata, ka apstrīdētās normas atbilst Satversmes 91. panta pirmajam
teikumam un 109. pantam.
Ministru kabinets skaidro, ka transporta pabalsts kopumā, kā arī
termins "pārvietošanās grūtības" esot vērtējams, ievērojot tā vēsturisko
izcelsmi. Personu ar invaliditāti pārvietošanās grūtību izpratne esot
pārņemta no Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (turpmāk –
PSRS) laika tiesību sistēmas. Tolaik personas ar invaliditāti, kurām
pārvietošanās bija apgrūtināta fiziska rakstura veselības traucējumu dēļ,
varējušas saņemt PSRS ražotus motorratiņus un vieglos automobiļus, kas
aprīkoti ar rokas vadību. Tā kā PSRS laikā degviela neesot bijusi pieejama
brīvajā tirgū, papildus piešķirtajam automobilim personai esot piešķirti
arī degvielas taloni par noteiktu summu.
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas iepriekš iedibinātā pieeja
personām ar invaliditāti nepieciešamajam atbalstam iekļauta Latvijas
tiesību sistēmā. Proti, medicīniskās indikācijas transporta izdevumu
kompensēšanai esot saistītas vienīgi ar pārvietošanās grūtībām fiziska
rakstura veselības traucējumu dēļ. Šī pieeja esot pārņemta, izstrādājot arī
Noteikumu Nr. 805 9. pielikumu, proti, norādot veselības traucējumus, kuru
gadījumā persona ar invaliditāti var pretendēt uz transporta pabalstu.
Pēc Ministru kabineta ieskata, personas ar invaliditāti, kurām ir
fiziska rakstura veselības traucējumi, neatrodas tādos pašos apstākļos kā
personas ar invaliditāti, kurām ir garīga rakstura veselības traucējumi.
Tāpēc arī attieksme pret šīm personu grupām varot būt atšķirīga.
Atšķirība izrietot no personu funkcionālo traucējumu rakstura. Esot
uzskatāms, ka personām ar fiziska rakstura veselības traucējumiem
pārvietošanās grūtības ir pastāvīgas. Savukārt personām ar garīga rakstura
veselības traucējumiem pat vienas un tās pašas slimības gadījumā
pārvietošanās grūtības varot izpausties dažādi, turklāt attiecīgie
funkcionālie traucējumi neesot pastāvīgi, bet izpaužoties periodiski. Neesot
skarts arī tiesiskās paļāvības princips, jo personām ar invaliditāti, kurām ir
garīga rakstura veselības traucējumi, nevarot būt radusies tiesiskā paļāvība
uz transporta pabalsta saņemšanu, jo tām nekad iepriekš neesot bijušas
tiesības uz šo pabalstu.
Ministru kabinets uzskata, ka valsts ar transporta pabalstu ir izpildījusi
savu pozitīvo pienākumu nodrošināt sabiedriskā transporta pieejamību
personām ar invaliditāti, kurām ir fiziska rakstura veselības traucējumi.
Savukārt attiecībā uz personām ar invaliditāti, kurām ir garīga rakstura
veselības traucējumi, valsts savu pozitīvo pienākumu esot izpildījusi ar
citiem līdzekļiem, piemēram, nodrošinot bērna invalīda kopšanas pabalstu,
asistenta pakalpojumu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu
ar invaliditāti, kā arī nodrošinot personām ar I un II grupas invaliditāti
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tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportu pilsētas un reģionālās
nozīmes maršrutos. Tādējādi esot ievērots saprātīgs līdzsvars starp
indivīda un sabiedrības interesēm.
5. Pieaicinātā persona – Tieslietu ministrija – uzskata, ka apstrīdētā
likuma norma neparedz atšķirīgu attieksmi pret salīdzināmos apstākļos
esošām personu ar invaliditāti grupām.
Tieslietu ministrija pievienojas Saeimas atbildes rakstā paustajam
viedoklim, proti, ka apstrīdētā likuma norma interpretējama sistēmiski,
ievērojot invaliditātes jēdziena attīstības tendences pasaulē. Jēdzieni
"invaliditāte" un "apgrūtināta pārvietošanās" esot skatāmi kopsakarā arī
ar citiem normatīvajiem aktiem, kas noteic personu ar invaliditāti tiesības.
Izpratne par invaliditāti esot pastāvīgi pilnveidojama, un atbilstoši tai esot
attīstāmi arī valsts atbalsta mehānismi. Ievērojot Valsts sociālo pabalstu
likuma mērķi un starptautiskās saistības, ko Latvija uzņēmusies,
ratificējot Konvenciju, transporta pabalsta piešķiršana ikvienai personai
ar invaliditāti, kurai ir apgrūtināta pārvietošanās, atbilstot likumdevēja
gribai sniegt nepieciešamo atbalstu ikvienai personai ar invaliditāti.
Tieslietu ministrija pēc būtības pievienojas Pieteikuma iesniedzējas
argumentiem par to, ka apstrīdētās Noteikumu Nr. 805 normas, ciktāl tās
neparedz transporta pabalsta piešķiršanu personai ar invaliditāti, kurai ir
garīga rakstura veselības traucējumi, iespējams, neatbilst Satversmei.
6. Pieaicinātā persona – Labklājības ministrija – norāda, ka pilnībā
pievienojas Ministru kabineta viedoklim.
Personas ar invaliditāti, kurām ir fiziska rakstura veselības traucējumi,
neatrodoties vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos
apstākļos ar personām ar invaliditāti, kurām ir garīga rakstura veselības
traucējumi. Tā kā šīm personu grupām esot atšķirīga rakstura funkcionālie
traucējumi, attiecīgi arī valsts paredzētie atbalsta pasākumi invaliditātes
seku mazināšanai varot būt atšķirīgi. Personu ar fiziska rakstura veselības
traucējumiem ierobežojumi esot stabili un pastāvīgi. Savukārt garīga
rakstura veselības traucējumiem neesot pastāvīga rakstura, tie esot
pārejoši. Labklājības ministrija uzskata, ka valstij nebūtu jākompensē šādi
epizodiski funkcionālie traucējumi.
Labklājības ministrija vērš uzmanību uz to, ka diskutējams būtu arī
šāds jautājums: kurš speciālists varētu sniegt objektīvu personas ar garīga
rakstura veselības traucējumiem uzvedības aprakstu un šādu funkcionālo
traucējumu izvērtējumu? Komisija, lemjot par Atzinuma sniegšanu,
izvērtējot tikai tai iesniegtos dokumentus. Tādējādi Komisijai būtu jāuzticas
personu ar invaliditāti aprūpētāju vai ģimenes ārstu subjektīvajiem
novērojumiem.
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7. Pieaicinātā persona – Veselības ministrija – uzskata, ka personām
ar invaliditāti, kurām ir smagi garīga rakstura veselības traucējumi, būtu
paredzama iespēja saņemt transporta pabalstu. Piemēram, tas varētu būt
nepieciešams bērniem ar terapeitiski rezistentiem uzvedības traucējumiem,
ja viņu uzvedība mēdz būt impulsīva un apdraudoša. Veselības ministrija,
gatavojot viedokli izskatāmajā lietā, esot konsultējusies ar E. Tēraudu,
speciālistu psihiatrijā, un viņš ierosinot kā iespējamās diagnozes pozitīva
Atzinuma saņemšanai noteikt arī, piemēram, autismu un demenci.
8. Pieaicinātā persona – tiesībsargs – uzskata, ka izskatāmās lietas
apstākļos, interpretējot tiesību normas, ir būtiski ņemt vērā Konvencijā
ietvertos principus attiecībā uz personu ar invaliditāti tiesībām. Izpratne
par personu ar invaliditāti tiesībām pēdējo gadu laikā esot strauji
attīstījusies. Konvencijā kā viens no galvenajiem principiem esot noteikta
vides pieejamība, kas esot arī viens no priekšnoteikumiem tam, lai
persona ar invaliditāti varētu iekļauties sabiedrībā. Šķēršļi, kas apgrūtina
dzīvi katrai personai ar invaliditāti, varot būt atšķirīgi atkarībā no
funkcionālo traucējumu rakstura un smaguma pakāpes. Tiesībsargs atzīst,
ka atsevišķu garīga rakstura veselības traucējumu gadījumā, piemēram,
diagnosticēta autisma gadījumā, pārvietošanās ar sabiedrisko transportu
personai ar invaliditāti var būt īpaši traumējoša un veselību apdraudoša.
Valstij esot pienākums izvērtēt un novērst visu veidu šķēršļus, kas
apgrūtina personu ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā. Pēc tiesībsarga
ieskata, personām ar invaliditāti, kurām ir garīga rakstura veselības
traucējumi, vajagot būt nodrošinātām tādām pašām iespējām saņemt
transporta pabalstu kā personām ar invaliditāti, kurām ir fiziska rakstura
veselības traucējumi, bet pašlaik apstrīdētās Noteikumu Nr. 805 normas
to liedzot. Tādējādi tās esot pretrunā ar Satversmes 91. panta pirmajā
teikumā ietverto tiesiskās vienlīdzības principu.
9. Pieaicinātā persona – ārsts bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs –
uzskata, ka pēc būtības transporta pabalsts ir viens no tiem vides
pielāgošanas mehānismiem, kam jābūt pieejamiem visām personām ar
invaliditāti.
Ņ. Bezborodovs uzskata, ka Ministru kabineta atbildes rakstā sniegtā
argumentācija par atšķirībām starp personām ar invaliditāti, kurām ir
garīga rakstura veselības traucējumi, un personām ar invaliditāti, kurām ir
fiziska rakstura veselības traucējumi, nav medicīniski pamatota un neatbilst
modernai invaliditātes izpratnei. Piemēram, personai ar autiskā spektra
traucējumiem esot vajadzīga īpaša un pastāvīga uzmanīšana. Autiskā
spektra traucējumi esot stabili un saglabājoties visu mūžu, kaut arī to
klīniskās izpausmes varot mainīties. Viena no tipiskām ar autiskā spektra
traucējumiem saistītām grūtībām esot sensorās uztveres īpatnības, kas
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izpaužoties kā paaugstināts jutīgums pret dažādiem sensoriem stimuliem,
piemēriem, skaņu un smaržu. Nonākšana neierastā, trokšņainā vidē
personai ar autiskā spektra traucējumiem varot izraisīt izteiktu distresu,
paaugstināta līmeņa trauksmes sajūtu un bailes, īpaši tad, ja akustiskie
stimuli ir pēkšņi.
Vēl viena no tipiskām tādu personu izpausmēm, kurām ir autiskā
spektra traucējumi, esot grūtības iesaistīties sociālā komunikācijā.
Smagākajos gadījumos – un tādi esot apmēram 25 procenti no visiem
gadījumiem – tas izpaužoties kā mutisms, proti, persona vispār neizmanto
komunikācijai valodu un komunicē tikai ar uzvedības palīdzību. Distresa,
trauksmes vai baiļu gadījumos šādu personu emocijas izpaužoties izteikta
psihomotora uzbudinājuma veidā, dažkārt pat agresijā pret apkārtējiem un
sevi. Šādā situācijā personas uzvedība ne vienmēr varot būt koriģējama
verbāli. Tādējādi šādas slimības izpausmes varot būtiski ierobežot personas
spējas adaptēties dažādos vides apstākļos, citstarp arī sabiedriskajā
transportā. Līdz ar to personai esot būtiski apgrūtinātas iespējas pārvietoties
ar sabiedrisko transportu. No tā savukārt varot izrietēt ilgstošas negatīvas
sociālās sekas un citu tiesību ierobežojumi, piemēram, nespēja nokļūt līdz
mācību iestādei vai veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam.
Turklāt Ņ. Bezborodovs uzsver: tas apstāklis, ka personai konstatēti
autiskā spektra traucējumi, vēl nenozīmē, ka šī persona vispār nekad
nevarēs izmantot sabiedrisko transportu. Komisijas kompetencē esot
regulāra personas veselības stāvokļa un funkcionālo traucējumu pakāpes
pārskatīšana. Tāpat esot svarīgi nodrošināt intensīvu rehabilitāciju un
deficitāro iemaņu trenēšanu, tostarp attiecībā uz pārvietošanos dažādā vidē.
10. Pieaicinātā persona – biedrība "Resursu centrs cilvēkiem ar
garīgiem traucējumiem "ZELDA"" (turpmāk – Biedrība ZELDA) – vērš
uzmanību uz to, ka sabiedriskajā transportā personas ar garīga rakstura
veselības traucējumiem emocionālās reakcijas uz dažādiem šai videi
raksturīgiem stresa faktoriem var būt ļoti intensīvas un izpausties citstarp
arī kā pašagresija vai agresija pret apkārtējiem. Ja personai ar garīga
rakstura veselības traucējumiem nepieciešamības gadījumā nav pieejami
alternatīvi risinājumi tās pārvietošanās nodrošināšanai, tas nozīmējot, ka
tai tiek liegta pieeja arī izglītībai, veselības aprūpei un rehabilitācijas
pasākumiem.
Biedrība ZELDA savā viedoklī ir ietvērusi arī piecus anonimizētus
individuālās pieredzes stāstus, kas pamato tās paustos apsvērumus.
11. Pieaicinātā persona – Latvijas Universitātes asoc. prof. Dr. iur.
Solvita Olsena – pauž viedokli, ka izskatāmajā lietā ir pārkāpts vienlīdzīgas
attieksmes princips, kā arī nav nodrošinātas Satversmes 109. pantā
noteiktās tiesības uz sociālo nodrošinājumu invaliditātes gadījumā. Proti,
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bērnam ar invaliditāti, kuram ir garīga rakstura veselības traucējumi, esot
liegtas vienlīdzīgas iespējas integrēties sabiedrībā, apmeklēt skolu un
ārstniecības iestādes.
S. Olsena uzskata, ka apstrīdētā likuma norma ir interpretējama
visaptverošā veidā, to attiecinot uz ikvienu personu ar invaliditāti, kurai ir
pārvietošanās grūtības. Galvenā problēma izskatāmajā lietā izrietot no tā,
ka apstrīdētās Noteikumu Nr. 805 normas neietver garīga rakstura
veselības traucējumus. Tādējādi personām ar invaliditāti, kurām ir šāda
rakstura traucējumi, tiekot liegtas vienlīdzīgas iespējas pretendēt uz
transporta pabalstu.
Izskatot lietu, esot jāņem vērā arī Konvencija, kas uzliek tās
dalībvalstīm pienākumu nodrošināt personām ar invaliditāti, kurām ir
garīga rakstura veselības traucējumi, tādu atbalstu, kāds tām nepieciešams,
lai mazinātu invaliditātes sekas pārvietošanās aspektā. S. Olsena uzskata, ka
Ministru kabinets, nosakot transporta pabalsta saņemšanas kritērijus, nav
izpildījis šo no Konvencijas izrietošo pienākumu un attiecīgi ir pārkāpts
sociāli atbildīgas valsts princips.
Secinājumu daļa
12. Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētās normas neatbilst
Satversmes 91. panta pirmajā teikumā ietvertajam tiesiskās vienlīdzības
principam un Satversmes 109. pantā ietvertajām tiesībām uz sociālo
nodrošinājumu.
Satversmes 91. panta pirmais teikums noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir
vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Šajā Satversmes normā nostiprinātā
tiesiskās vienlīdzības principa uzdevums ir nodrošināt, lai tiktu īstenota tāda
tiesiskas valsts prasība kā likuma aptveroša ietekme uz visām personām un
lai likums tiktu piemērots bez jebkādām privilēģijām (sk., piemēram,
Satversmes tiesas 2010. gada 2. februāra sprieduma lietā Nr. 2009-46-01
7. punktu un 2017. gada 19. oktobra sprieduma lietā Nr. 2016-14-01
20. punktu).
Likumdevējam, izdodot tiesību normas, ir jāievēro tiesiskās
vienlīdzības princips. Tas liedz izdot tādas tiesību normas, kas bez
saprātīga pamata pieļauj atšķirīgu attieksmi pret personām, kuras atrodas
vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos. Tomēr šis
princips nenozīmē nivelēšanu, bet pieļauj un pat prasa atšķirīgu attieksmi
pret personām, kuras atrodas atšķirīgos apstākļos, kā arī pieļauj atšķirīgu
attieksmi pret personām, kuras atrodas vienādos apstākļos, ja tam ir
objektīvs un saprātīgs pamats (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2015. gada
23. novembra sprieduma lietā Nr. 2015-10-01 15. punktu).
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12.1. Satversmes tiesas judikatūrā ir rodama atziņa, ka Satversmes
91. panta pirmajā teikumā ietvertais tiesiskās vienlīdzības princips
pamatā piemērojams kopā ar citām pamattiesībām. Satversmes 91. pantā
nostiprinātās tiesības ir "salīdzinošas", proti, tās var pieprasīt vienlīdzīgu
attieksmi, bet pašas par sevi nevar atklāt, kādai šai attieksmei jābūt –
labvēlīgai vai nelabvēlīgai. Lai izvēlētos vienu no šiem risinājumiem, var
būt jāņem vērā apsvērumi, kas atrodas ārpus vienlīdzības jēdziena
robežām (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2005. gada 11. novembra
sprieduma lietā Nr. 2005-08-01 5. un 6.1. punktu un 2006. gada 8. novembra
sprieduma lietā Nr. 2006-04-01 15.1. punktu).
Pieteikuma iesniedzējas apsvērumi par apstrīdēto normu iespējamo
neatbilstību Satversmes 91. pantā ietvertajam tiesiskās vienlīdzības
principam pausti saistībā ar apstrīdēto normu iespējamo neatbilstību
Satversmes 109. pantā nostiprinātajām personas ar invaliditāti tiesībām
uz sociālo nodrošinājumu.
Satversmes 109. pants nosaka: "Ikvienam ir tiesības uz sociālo
nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos
gadījumos." Satversmes tiesa jau atzinusi, ka Satversmes 109. pants garantē
tiesības uz efektīvu, taisnīgu un ilgtspējīgu sociālās aizsardzības sistēmu,
kura nodrošina personai samērīgu sociālo nodrošinājumu (sk. Satversmes
tiesas 2011. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr. 2011-03-01 15.2. punktu
un 2017. gada 15. jūnija sprieduma Nr. 2016-11-01 14. punktu). Ar sociālo
nodrošinājumu saprotami dažādi sociālās drošības pasākumi, kam jākalpo
arī personu ar invaliditāti īpašo vajadzību apmierināšanai un šo personu
iesaistīšanai sabiedrības dzīvē (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2004. gada
26. marta sprieduma lietā Nr. 2003-22-01 7. punktu).
Personu ar invaliditāti tiesības uz sociālo nodrošinājumu ir noteiktas
arī Konvencijā, kuras dalībvalsts ir Latvija. Konvencijas mērķis ir veicināt,
aizsargāt un nodrošināt to, lai visas personas ar invaliditāti varētu pilnībā
un vienlīdzīgi izmantot cilvēka tiesības un pamatbrīvības, kā arī veicināt
cilvēka cieņas ievērošanu (sk. Konvencijas 1. panta pirmo daļu). Tas
nepārprotami attiecināms uz visām personām ar invaliditāti, kuras
saskaras ar dažādiem attieksmes un apkārtējās vides šķēršļiem, kas var
apgrūtināt šo personu pilnvērtīgu un efektīvu līdzdalību sabiedrības dzīvē
vienlīdzīgi ar citiem sabiedrības locekļiem (sk. Konvencijas preambulas "e"
apakšpunktu).
Valsts pienākums ievērot tās uzņemtās starptautiskās saistības
cilvēktiesību jomā izriet no Satversmes 89. panta, kas noteic, ka valsts
atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar Satversmi, likumiem
un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem. Satversmes tiesa jau
iepriekš ir uzsvērusi mērķi panākt Satversmē ietverto cilvēktiesību
normu harmoniju ar starptautiskajām cilvēktiesību normām (sk.
42

Lieta Nr. 2018-06-0103

Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr. 2015-01-01
11.1. punktu). Konvencija nosaka visu cilvēka tiesību un pamatbrīvību
pieejamību ikvienai personai ar invaliditāti.
12.2. Personu ar invaliditāti tiesību uz sociālo nodrošinājumu
apjoms ir konkretizēts likumos.
Atbilstoši likuma "Par sociālo drošību" 12. pantam personām ar
invaliditāti neatkarīgi no invaliditātes cēloņa ir tiesības uz palīdzību tādu
pasākumu veikšanā, kas saistīti ar šo personu iesaistīšanu sabiedrības
dzīvē, radot tām piemērotus darba apstākļus atbilstoši attiecīgās personas
darbspējām un interesēm, kā arī tiesības uz palīdzību veselības stāvokļa
uzlabošanā, tādu pasākumu veikšanā, kas novērstu veselības stāvokļa
pasliktināšanos un veicinātu veselības un darbspēju zaudējuma pakāpes
samazināšanos. Šādi pasākumi aptver arī valsts sociālos pabalstus, kas
paredzēti pie noteiktām sabiedrības grupām piederošām personām
situācijā, kad ir nepieciešami papildu izdevumi vai kad šīs personas nespēj
gūt ienākumus, tostarp personām ar invaliditāti.
Valsts sociālo pabalstu likuma 3. pants noteic valsts sociālo pabalstu
veidus. Šā panta pirmās daļas 6. punkts noteic, ka viens no pabalstu
veidiem ir pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem,
kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās. Sakarā ar šā pabalsta nepieejamību
Pieteikuma iesniedzēja ir vērsusies Satversmes tiesā.
Satversmes tiesa jau ir atzinusi: ja likumdevējs Satversmē ir iekļāvis
sociālās tiesības un šo tiesību saturu ir konkretizējis likumos, tad tās ir
kļuvušas par personas subjektīvajām tiesībām. Šādu tiesību īstenošanu
persona var prasīt no valsts, kā arī var aizstāvēt šīs savas tiesības tiesā (sk.
Satversmes tiesas 2002. gada 19. marta sprieduma lietā Nr. 2001-12-01
secinājumu daļas 2. punktu).
Tādējādi transporta pabalsts ietilpst personām ar invaliditāti, kurām
ir apgrūtināta pārvietošanās, Satversmes 109. pantā nostiprināto tiesību
uz sociālo nodrošinājumu tvērumā.
12.3. Ja ir apstrīdēta tiesību normu atbilstība vairākām augstāka
juridiska spēka tiesību normām, tad Satversmes tiesai, ņemot vērā
izskatāmās lietas būtību, ir jānosaka efektīvākā pieeja šīs atbilstības
izvērtēšanai (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2017. gada 8. marta
sprieduma lietā Nr. 2016-07-01 14.2. punktu). Pieteikuma iesniedzējas
argumenti par apstrīdēto normu iespējamo neatbilstību Satversmei ir
pausti kopsakarā gan attiecībā uz Satversmes 91. panta pirmo teikumu,
gan 109. pantu. Izskatāmās lietas pamatjautājums ir par to, vai tiesiskās
vienlīdzības principam atbilst tāda situācija, ka transporta pabalsts ir
paredzēts tikai tām personām ar invaliditāti, kurām ir Noteikumu Nr. 805
9. pielikumā ietvertie veselības traucējumi.
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Līdz ar to Satversmes tiesa izvērtēs apstrīdēto normu atbilstību
Satversmes 91. panta pirmajam teikumam kopsakarā ar Satversmes
109. pantu.
13. Pieteikuma iesniedzēja vērsusies Satversmes tiesā sakarā ar
likuma normu un Ministru kabineta izdotām normām. Apstrīdētā likuma
norma noteic to personu ar invaliditāti loku, kurām ir paredzēts transporta
pabalsts, kā arī šā pabalsta piešķiršanas nosacījumus. Savukārt apstrīdētās
Noteikumu Nr. 805 normas noteic kritērijus Atzinuma sniegšanai, kas ir
viens no transporta pabalsta piešķiršanas priekšnosacījumiem.
Ņemot vērā izskatāmās lietas būtību, Satversmes tiesa visupirms
pārbaudīs apstrīdētās likuma normas satversmību.
14. Apstrīdētā likuma norma paredz, ka transporta pabalstu piešķir
personai, kurai pašai vai kuras bērnam likumā un citos normatīvajos aktos
paredzētajā kārtībā ir noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par
medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa
iegādei un pabalsta saņemšanai.
Satversmes 109. pantā ietverto pamattiesību nodrošināšana var tikt
vērtēta vairākos aspektos. Proti, pārbaudot, vai personai Satversmes
109. pantā paredzētās pamattiesības ir ierobežotas, vai arī pārbaudot, vai
valsts ir izpildījusi savu pozitīvo pienākumu (sk., piemēram, Satversmes
tiesas 2011. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr. 2011-03-01 15.1. punktu).
Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka valsts izskatāmās lietas apstākļos nav
izpildījusi tai no Satversmes 109. panta izrietošo pozitīvo pienākumu
nodrošināt transporta pabalsta pieejamību ikvienai personai ar invaliditāti,
kurai ir apgrūtināta pārvietošanās. Saeima nepiekrīt Pieteikuma
iesniedzējas argumentiem un uzskata, ka, pieņemot apstrīdēto likuma
normu, savu pozitīvo pienākumu ir izpildījusi pienācīgi, bet Ministru
kabinets nav pienācīgi izpildījis tam doto deleģējumu. Saeimas uzskatam
pēc būtības pievienojas arī Tieslietu ministrija, tiesībsargs un S. Olsena.
Satversmes tiesa pārbaudīs, vai, pieņemot apstrīdēto likuma normu,
ir pienācīgi izpildīts valstij no Satversmes 109. panta izrietošais pozitīvais
pienākums nodrošināt transporta pabalsta pieejamību ikvienai personai
ar invaliditāti, kurai ir apgrūtināta pārvietošanās. Lai izvērtētu, vai valsts
ir izpildījusi savu pozitīvo pienākumu, nodrošinot personas sociālās
tiesības, Satversmes tiesa pārbauda, vai:
1) likumdevējs veicis pasākumus, lai nodrošinātu personām iespēju
īstenot sociālās tiesības;
2) šie pasākumi veikti pienācīgi, proti, vai personām ir nodrošināta
iespēja īstenot savas sociālās tiesības vismaz minimālā apmērā;
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3) ir ievēroti Satversmē ietvertie vispārējie tiesību principi (sk.,
piemēram, Satversmes tiesas 2015. gada 23. novembra sprieduma lietā
Nr. 2015-10-01 14. punktu).
14.1. Atbilstoši Invaliditātes likumam personai tiesības uz atbilstošu
sociālo nodrošinājumu invaliditātes gadījumā ir no dienas, kad tai
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteikta invaliditāte.
Invaliditātes likums noteic konkrētus atbalsta pasākumus invaliditātes
seku mazināšanai, kas pieejami personām ar invaliditāti (sk. Invaliditātes
likuma 12. pantu). Tomēr šis likums neregulē visus atbalsta pasākumus,
tostarp valsts sociālo pabalstu piešķiršanu (sk. Invaliditātes likuma 12. panta
pirmās daļas 10. punktu).
Valsts sociālie pabalsti atbilstoši Valsts sociālo pabalstu likuma
2. pantam ir valsts atbalsts naudas izmaksu veidā, kuru saņem pie noteiktām
iedzīvotāju grupām piederīgas personas situācijās, kad ir nepieciešami
papildu izdevumi vai kad šīs personas nespēj gūt ienākumus.
Atbilstoši Valsts sociālo pabalstu likuma 3. panta pirmajai daļai
transporta pabalsts pieder pie regulāri izmaksājamiem valsts sociālajiem
pabalstiem.
14.2. Atbilstoši apstrīdētajai likuma normai tiesības uz transporta
pabalstu ir personai, kurai pašai vai kuras bērnam ir noteikta invaliditāte
un ir izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli
pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai (sk. Valsts
sociālo pabalstu likuma 12. panta pirmo daļu).
Tādējādi likumdevējs ir noteicis to personu ar invaliditāti loku, kurām
ir tiesības uz konkrēto valsts sociālo pabalstu, kā arī šā pabalsta piešķiršanas
nosacījumus. Tāpat likumdevējs noteicis, ka atsevišķi jautājumi saistībā ar
transporta pabalsta piešķiršanu – invaliditātes noteikšana un Atzinuma
izsniegšanas kārtība – ir noregulējami citos normatīvajos aktos paredzētajā
kārtībā.
Līdz ar to likumdevējs, paredzot tiesības uz transporta pabalstu, ir
veicis pasākumus, lai nodrošinātu personām ar invaliditāti, kurām ir
apgrūtināta pārvietošanās, iespēju īstenot savas sociālās tiesības vismaz
minimālā apmērā. Proti, šādi pasākumi sekmē personu ar invaliditāti
mobilitāti un iekļaušanos sabiedrībā.
14.3. Pārbaudot, vai līdz ar apstrīdētās likuma normas pieņemšanu ir
pienācīgi izpildīts valstij no Satversmes 109. panta izrietošais pozitīvais
pienākums, jāvērtē arī tas, vai ir ievēroti Satversmē ietvertie vispārējie
tiesību principi. Izskatāmajā lietā strīds ir par to, vai likumdevējs, nosakot
transporta pabalsta pieejamību personām ar invaliditāti, ir ievērojis
Satversmes 91. pantā ietverto tiesiskās vienlīdzības principu. Lai
pārbaudītu, vai tiesiskās vienlīdzības princips ir ievērots, Satversmes tiesai
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jāizvērtē, vai ar apstrīdēto likuma normu ir noteiktas personas (personu
grupas), kas atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos
apstākļos, vai pret šīm personām ir paredzēta vienāda vai atšķirīga
attieksme, vai šāda attieksme ir noteikta ar normatīvajos aktos paredzētā
kārtībā pieņemtu tiesību normu un vai šādas attieksmes noteikšanai ir
objektīvs un saprātīgs pamats (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2018. gada
15. maija sprieduma lietā Nr. 2017-15-01 17. un 20. punktu).
Pieteikuma iesniedzēja paudusi uzskatu, ka likumdevējs nav
nodrošinājis personām ar invaliditāti, kurām ir garīga rakstura veselības
traucējumi, tādas pašas tiesības uz transporta pabalstu kā tām personām
ar invaliditāti, kurām ir fiziska rakstura veselības traucējumi. Pieteikuma
iesniedzējas uzskats ir balstīts uz pieņēmumu, ka likumdevējs Valsts
sociālo pabalstu likuma 12. panta nosaukumā ietverto jēdzienu
"apgrūtināta pārvietošanās" attiecinājis vienīgi uz tām personām ar
invaliditāti, kuru pārvietošanās grūtības ir saistītas ar fiziska rakstura
veselības traucējumiem.
Savukārt Saeima norāda, ka likumdevējam nekad neesot bijis mērķa
jēdzienu "apgrūtināta pārvietošanās" attiecināt tikai uz tām personām ar
invaliditāti, kurām ir fiziska rakstura veselības traucējumu radītas
pārvietošanās grūtības. Saeima uzsver, ka tas ir visaptverošas saturiskas
nozīmes jēdziens, kas tulkojams atbilstoši personu ar invaliditāti tiesību
jomas attīstībai un saprātīgi piemērojams ilgtermiņā.
Saeima norādījusi, ka likumdevēja gribai atbilst tāda sistēmiska
apstrīdētās likuma normas interpretācija, kurā būtu ņemta vērā šīs normas
vieta tiesību sistēmā un Latvijas starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā.
Proti, apstrīdētā likuma norma ir attiecināma uz ikvienu personu ar
invaliditāti, kurai ir apgrūtināta pārvietošanās. Saeimas argumentācijai pēc
būtības ir pievienojusies arī Tieslietu ministrija un tiesībsargs.
Ne no Valsts sociālo pabalstu likuma projekta anotācijas, ne Saeimas
komisiju sēžu protokoliem, kas atspoguļo likumprojekta izskatīšanas
procesu, ne Saeimas sēžu stenogrammām attiecībā uz apstrīdētās likuma
normas pieņemšanu Satversmes tiesa negūst apstiprinājumu Pieteikuma
iesniedzējas uzskatam, ka likumdevēja griba būtu bijusi ierobežot uz
transporta pabalstu tiesīgo personu ar invaliditāti loku tādējādi, ka šo
pabalstu varētu saņemt vienīgi tās personas ar invaliditāti, kurām
pārvietošanās ir apgrūtināta fiziska rakstura veselības traucējumu dēļ.
Tāpēc Satversmes tiesa atzīst Saeimas sniegto viedokli par pamatotu.
Apstrīdētā likuma norma ir visaptveroša un nenošķir personas ar
invaliditāti atsevišķās grupās. Līdz ar to apstrīdētā likuma norma paredz
transporta pabalsta piešķiršanu ikvienai personai ar invaliditāti, kurai ir
apgrūtināta pārvietošanās.
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Tādējādi apstrīdētā likuma norma atbilst Satversmes 91. panta
pirmajā teikumā ietvertajam tiesiskās vienlīdzības principam
kopsakarā ar Satversmes 109. pantu.
15. Satversmes tiesai jāpārbauda arī Noteikumu Nr. 805 9. pielikuma
satversmība.
Izskatāmajā lietā Satversmes tiesa jau atzinusi, ka likumdevējs ir
izveidojis sistēmu, kuras ietvaros īstenojamas personu ar invaliditāti
tiesības uz sociālo nodrošinājumu, un ka transporta pabalsts personām ar
invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, ietilpst šajā sistēmā.
Noteikumu Nr. 805 9. pielikums noteic kritērijus Atzinuma –
apstrīdētajā likuma normā noteiktā transporta pabalsta saņemšanas
priekšnosacījuma – sniegšanai.
Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka Noteikumu Nr. 805 9. pielikums
paredz atšķirīgu attieksmi pret personām ar invaliditāti, kurām ir garīga
rakstura veselības traucējumi, jo tajā norādītie kritēriji liedz šīm personām
saņemt transporta pabalstu. Proti, personai ar invaliditāti, kurai nav kāda
no Noteikumu Nr. 805 9. pielikumā ietvertajiem veselības traucējumiem,
Atzinums netiek izsniegts. Līdz ar to persona nevar saņemt transporta
pabalstu.
Lai pārbaudītu, vai pastāv atšķirīga attieksme un vai tā ir attaisnojama,
Satversmes tiesai jāizvērtē:
1) vai pastāv personas (personu grupas), kas atrodas vienādos un
pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos;
2) vai apstrīdētā norma paredz vienādu vai atšķirīgu attieksmi pret
šīm personām;
3) vai šāda attieksme ir noteikta ar normatīvajos aktos paredzētā
kārtībā pieņemtu tiesību normu;
4) vai šādai attieksmei ir objektīvs un saprātīgs pamats, proti, vai tai
ir leģitīms mērķis (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2018. gada 15. maija
sprieduma lietā Nr. 2017-15-01 17.-20. punktu).
16. Vērtējot, vai tiesiskās vienlīdzības princips ir ievērots, noteicošais ir
tas, vai vairākas personu grupas vieno kopīga un būtiska tām piemītoša
pazīme (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2015. gada 23. novembra sprieduma
lietā Nr. 2015-10-01 17. punktu). Tādējādi visupirms nepieciešams konstatēt,
vai pastāv personas (personu grupas), kas atrodas vienādos un pēc
noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos.
Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka izskatāmajā lietā vienādos
apstākļos atrodas visas personas ar invaliditāti, kurām ir pārvietošanās
grūtības. Personas ar invaliditāti, kurām pārvietošanās ir apgrūtināta garīga
rakstura veselības traucējumu dēļ, atrodoties salīdzināmos apstākļos ar
tām personām ar invaliditāti, kurām pārvietošanās ir apgrūtināta fiziska
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rakstura veselības traucējumu dēļ. Arī Tieslietu ministrija, Veselības
ministrija, tiesībsargs, Biedrība ZELDA, Ņ. Bezborodovs un S. Olsena pēc
būtības pievienojas Pieteikuma iesniedzējas viedoklim par lietā
salīdzināmajām grupām.
Tādējādi no lietas materiāliem secināms, ka ir salīdzināmas vismaz
šādas personu grupas:
1) personas ar invaliditāti, kurām pārvietošanās ir apgrūtināta garīga
rakstura veselības traucējumu dēļ;
2) personas ar invaliditāti, kurām pārvietošanās ir apgrūtināta
fiziska rakstura veselības traucējumu dēļ.
Kritērijs, pēc kura minētās personu grupas ir salīdzināmas, pēc
Pieteikuma iesniedzējas un pieaicināto personu ieskata, ir apgrūtināta
pārvietošanās jeb pārvietošanās grūtības, kas abām minētajām grupām
liedzot piekļuvi sabiedriskajam transportam vai padarot tā izmantošanu
nesamērīgi apgrūtinošu.
Lietā pieaicinātās personas Veselības ministrija, tiesībsargs,
Ņ. Bezborodovs, Biedrība ZELDA un S. Olsena ir atzinušas, ka garīga rakstura
veselības traucējumu dēļ personai ar invaliditāti var nebūt iespējams
izmantot sabiedrisko transportu vispār vai arī tā izmantošana var būt pašas
personas veselību apdraudoša, turklāt nesamērīgi apgrūtinoša asistentam
vai pavadošajai personai, kā arī citiem pasažieriem. Proti, izskatāmās lietas
apstākļos transporta pabalsta nepieciešamība personām ar garīga rakstura
veselības traucējumiem esot vērtējama ne tikai pārvietošanās ērtību vai
ātruma aspektā, bet arī ievērojot funkcionālo traucējumu ietekmi uz šādu
personu iespēju apmierināt savas pamatvajadzības, tostarp veselības
aprūpes un obligātās izglītības pieejamības aspektā. Transporta pabalsts
šādām personām esot objektīvi nepieciešams tāpat kā personām ar
invaliditāti, kurām ir fiziska rakstura veselības traucējumi (sk. lietas
materiālu 78., 96.–100. un 105.–106. lpp.).
Satversmes tiesa uzskata, ka no lietas materiāliem ir gūstams
apstiprinājums tam, ka visas personas ar invaliditāti, kurām ir
pārvietošanās grūtības, atrodas salīdzināmā situācijā.
Tādējādi visas personas ar invaliditāti, kurām ir pārvietošanās
grūtības, atrodas vienādos un pēc noteikta kritērija salīdzināmos
apstākļos.
17. Turpinot izvērtējumu, Satversmes tiesai jāpārbauda, vai
apstrīdētās Noteikumu Nr. 805 normas paredz vienādu vai atšķirīgu
attieksmi pret norādītajām personu grupām.
Noteikumu Nr. 805 9. pielikumā ir noteikti kritēriji – uzskaitīti
konkrēti veselības traucējumi, kuri ir tiesiskais pamats Atzinuma
izsniegšanai. Pielikumā ir ietverti veselības traucējumi, kas tieši rada
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kustību un balsta aparāta disfunkciju (sk. Noteikumu Nr. 805 9. pielikuma 1.–
13. punktu). Tajā ietverti arī veselības traucējumi, kas nav tieši saistīti ar
kustību un balsta aparāta disfunkciju, tomēr neļauj personai būt mobilai (sk.
Noteikumu Nr. 805 9. pielikuma 14.–16. punktu), kā arī ģenētiskas slimības
un šajā pielikumā neminētas citas slimības, kuras rada izteiktus kustību un
gaitas traucējumus (sk. Noteikumu Nr. 805 9. pielikuma 17.–18. punktu).
Šādu Noteikumu Nr. 805 9. pielikuma satura skaidrojumu ir sniedzis arī
Ministru kabinets, uzsverot, ka šis pielikums nepārprotami aptver tikai
fiziska rakstura veselības traucējumus, kā arī slimības, kas rada fiziska
rakstura veselības traucējumus un atbilstošas pārvietošanās grūtības, proti,
personas nespēju piekļūt sabiedriskajam transportam vai tajā iekļūt (iekāpt
transportlīdzeklī vai izkāpt no tā). Ja personai ar invaliditāti nav kāda no
Noteikumu Nr. 805 9. pielikumā ietvertajiem veselības traucējumiem, tai,
neraugoties uz pārvietošanās grūtībām, Atzinums netiek izsniegts (sk. lietas
materiālu 37., 38. un 72. lpp.).
Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1. panta
4. punktam funkcionālais traucējums ir slimības, traumas vai iedzimta
defekta izraisīts fiziska vai garīga rakstura traucējums, kas ierobežo personas
spējas strādāt, aprūpēt sevi un apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā.
Savukārt atbilstoši šā likuma 1. panta 30. punktam garīga rakstura traucējumi
ir psihiska saslimšana vai garīgās attīstības traucējums, kas ierobežo
personas spējas strādāt un aprūpēt sevi, kā arī apgrūtina tās iekļaušanos
sabiedrībā un kas noteikts atbilstoši spēkā esošajai Starptautiskās statistiskās
slimību un veselības problēmu klasifikācijas (SSK) redakcijai. Lietā nav strīda
par to un arī Satversmes tiesa konstatē to, ka Noteikumu Nr. 805 9. pielikums
neietver šādus veselības traucējumus un slimības.
Līdz ar to Noteikumu Nr. 805 9. pielikums paredz atšķirīgu
attieksmi pret personu ar invaliditāti, kurai ir garīga rakstura
veselības traucējumi.
18. Secinot, ka norma rada atšķirīgu attieksmi, Satversmes tiesai ir
jāizvērtē, vai atšķirīgā attieksme ir noteikta ar normatīvajos aktos
paredzētā kārtībā pieņemtu tiesību normu (sal. ar Satversmes tiesas
2016. gada 2. marta sprieduma lietā Nr. 2015-11-03 20. punktu).
Saskaņā ar Satversmes 64. pantu likumdošanas tiesības pieder Saeimai,
kā arī tautai Satversmē paredzētajā kārtībā un apjomā. Izpildu varai –
Ministru kabinetam – ir tiesības izdot tiesību normas tikai likumā noteiktos
gadījumos, likuma ietvaros, un tās nedrīkst būt pretrunā ar Satversmi un
citiem likumiem. Tas izriet no tiesiskuma un varas dalīšanas principiem, kas
ir jebkuras demokrātiskas tiesiskas valsts eksistences pamats [sk. Satversmes
tiesas 1998. gada 10. jūnija sprieduma lietā Nr. 04-03(98) secinājumu daļu].
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Satversmes tiesa ir atzinusi, ka atbilstoši Satversmei Ministru kabineta
kompetencē ietilpstošā izpildvaras funkcija ietver ārējo normatīvo aktu
izdošanu tikai gadījumā, kad likumdevējs izpildvaras institūciju speciāli tam
ir pilnvarojis. Šādu normatīvo aktu izdošana ir pārvaldes darbība, nevis
likumdošanas tiesības (sk. Satversmes tiesas 2007. gada 9. oktobra sprieduma
lietā Nr. 2007-04-03 14. punktu). Ministru kabineta noteikumi tiek izdoti, lai
palīdzētu īstenot likumus. Līdz ar to Ministru kabineta noteikumu saturu
galvenokārt veido procesuālas normas, kas darbojas kā likumā noteikto
tiesību iedzīvināšanas instruments (sk., piemēram, Satversmes tiesas
2007. gada 9. oktobra sprieduma lietā Nr. 2007-04-03 16. punktu).
Ministru kabinets ārējo normatīvo aktu var izdot, ja likumdevējs
likumā noteicis ne vien speciālu pilnvarojumu šāda akta izdošanai, bet arī
noregulējamos jautājumus. Nosacījums, ka likumā jābūt gan tieši ietvertam
deleģējumam izdot noteikumus, gan norādītiem šo noteikumu galvenajiem
virzieniem, izriet no prasības, lai likumdevējs pats izšķirtu svarīgākos
sabiedrības dzīves jautājumus. Savukārt pārējie, mazāk svarīgie jautājumi
likumdevējam ir vismaz jāapsver. Par šādu apsvērumu izdarīšanu liecina
pilnvarojums kādu jautājumu detalizētāk noregulēt Ministru kabineta
noteikumos (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2005. gada 21. novembra
sprieduma lietā Nr. 2005-03-0306 10. punktu). Līdz ar to Ministru kabinets
drīkst izdot tikai tādas normas, kas sasniedz likumdevēja noteikto mērķi.
18.1. Izskatāmajā lietā likumdevējs Ministru kabinetam uzdevis
izstrādāt transporta pabalsta piešķiršanas kārtību. Noteikumi Nr. 805 izdoti
saskaņā ar Invaliditātes likuma 4. panta otro daļu un 5. panta otro daļu.
Invaliditātes likuma 4. panta otrā daļa paredz, ka prognozējamas invaliditātes
noteikšanas kritērijus, termiņus un kārtību noteic Ministru kabinets.
Savukārt Invaliditātes likuma 5. panta otrā daļa noteic, ka Ministru kabinets
paredz invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijus, termiņus
un kārtību. Tādējādi Invaliditātes likuma ietvaros likumdevējs ir pilnvarojis
Ministru kabinetu noregulēt virkni ar invaliditātes statusu saistītu jautājumu.
Valsts sociālo pabalstu likuma projekta anotācijā ietverta norāde, ka šā
likumprojekta pieņemšanas gadījumā 2003. gada laikā Ministru kabinetam
būs jānoregulē virkne jautājumu. Likumdevējs ir pilnvarojis Ministru
kabinetu noteikt transporta pabalsta personām ar invaliditāti, kurām ir
apgrūtināta pārvietošanās, apmēru, kārtību, kādā tas piešķirams un
izmaksājams, kā arī tā pieprasīšanai nepieciešamos dokumentus (sk. Valsts
sociālo pabalstu likuma 15. panta pirmo daļu un 17. panta pirmo un otro daļu).
Satversmes tiesa jau atzinusi, ka apstrīdētā likuma norma paredz
transporta pabalsta piešķiršanu ikvienai personai ar invaliditāti, kurai ir
apgrūtināta pārvietošanās (sk. šā sprieduma 14.3. punktu). Tādējādi
Ministru kabinetam, izpildot likumdevēja gribu attiecībā uz transporta
pabalsta apmēra un piešķiršanas kārtības noteikšanu, bija jāievēro
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likumdevēja noteiktais mērķis nodrošināt visām personām ar invaliditāti,
kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, vienlīdzīgu iespēju īstenot tiesības uz
šo pabalstu.
18.2. Satversmes tiesai jānoskaidro, vai Noteikumu Nr. 805
9. pielikums ir izdots, ievērojot likumdevēja noteikto pilnvarojuma mērķi.
Satversmes tiesa ir norādījusi, ka ar pilnvarojuma mērķi saprot to, ko
likumdevējs vēlējies panākt, piešķirot Ministru kabinetam tiesības
noregulēt kādu jautājumu (sk. Satversmes tiesas 2007. gada 9. oktobra
sprieduma lietā Nr. 2007-04-03 19. punktu). Tātad ar to izpildvarai jāsaprot
ne tikai viena konkrēta, lakoniska tiesību norma, bet gan likuma būtība un
mērķis. Turklāt, lai pilnībā izprastu likuma būtību un mērķi, ne vienmēr ir
iespējams vadīties tikai no viena likuma, bet jāņem vērā attiecīgās jomas un
dažkārt arī ar to saistīto jomu regulējums kopumā. Likumdevēja dotais
pilnvarojums nozīmē arī to, ka izpildvarai, šo pilnvarojumu īstenojot,
jārīkojas tiesību sistēmas ietvaros (sk., piemēram, Satversmes tiesas
2015. gada 14. oktobra sprieduma lietā Nr. 2015-05-03 13.3. punktu).
Valsts sociālo pabalstu likumā ietvertais pilnvarojums izdot
noteikumus par pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai personām ar
invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, nosakot šā pabalsta
apmēru, pabalsta pieprasīšanai nepieciešamos dokumentus un kārtību, kādā
tas piešķirams un izmaksājams, tika īstenots 2005. gadā. Proti, laikā no
2005. gada 30. jūlija līdz 2010. gada 1. janvārim bija spēkā Ministru kabineta
2005. gada 26. jūlija noteikumi Nr. 563 "Noteikumi par pabalsta apmēru
transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta
pārvietošanās, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un
izmaksas kārtību" (turpmāk – Noteikumi Nr. 563) un vēlāk tie aizstāti ar tāda
paša nosaukuma Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumiem
Nr. 1606 (turpmāk – Noteikumi Nr. 1606), kas ir spēkā kopš 2010. gada
1. janvāra.
Šie Ministru kabineta noteikumi izdoti saskaņā ar Valsts sociālo
pabalstu likuma 15. panta pirmo daļu, kas noteic, ka pabalstus par bērnu
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piešķir vienam no bērna vecākiem, un
17. panta pirmo un otro daļu, kas attiecīgi noteic, ka valsts sociālo pabalstu
piešķiršanu un izmaksu saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likumā
paredzētajām apropriācijām nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, kā arī to, ka, lai saņemtu
valsts sociālo pabalstu, tā pieprasītājs personiski vai ar pilnvarotas
personas starpniecību iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai
rakstveida pieprasījumu un Ministru kabineta noteiktos dokumentus.
Gan iepriekš spēkā bijušie Noteikumi Nr. 563 (sk. to 4.4. punktu), gan
Noteikumi Nr. 1606 (sk. to 5. punktu) paredz, ka Atzinums ir viens no
transporta pabalsta saņemšanas priekšnosacījumiem un vienlaikus arī
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viens no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai iesniedzamiem
dokumentiem. Ministru kabinets noteicis, ka tiesiskais pamats Atzinuma
sniegšanai ir virkne veselības traucējumu, kas ietverti Noteikumu Nr. 805
9. pielikumā.
Ministru kabinets ir atzinis, ka Noteikumu Nr. 805 9. pielikums veidots
ar mērķi atvieglot pārvietošanās grūtības personām ar invaliditāti, kurām ir
fiziska rakstura veselības traucējumi. Šā pielikuma normu piemērošanas
prakse un saturs, uz kuru norādījis arī pats to izdevējs, apliecina, ka šis
pielikums ietver tikai fiziska rakstura veselības traucējumu uzskaitījumu.
Līdz ar to lietā nav strīda par to, ka Noteikumu Nr. 805 9. pielikums neaptver
garīga rakstura veselības traucējumus.
Tādējādi Ministru kabinets Noteikumu Nr. 805 9. pielikumā ir
noteicis tādu uz transporta pabalstu tiesīgo personu ar invaliditāti loku,
kurš atšķiras no likumā paredzētā.
18.3. Ministru kabinets kā argumentu šādai rīcībai min apsvērumu,
ka regulējums par transporta pabalstu personām ar invaliditāti, kurām ir
apgrūtināta pārvietošanās, turpinot pieeju, kas pastāvējusi PSRS tiesību
sistēmā. Proti, šāds pabalsts bijis paredzēts galvenokārt kara invalīdiem,
kas karojuši PSRS bruņoto spēku sastāvā, kā arī darba un partijas
veterāniem (sk. lietas materiālu 36. lpp.). PSRS tiesību sistēmā transporta
pabalsts neesot bijis paredzēts tam, lai atvieglotu pārvietošanās grūtības
personām ar invaliditāti, kurām ir garīga rakstura veselības traucējumi.
Ministru kabinets uzsvēris, ka Noteikumu Nr. 805 9. pielikumā ietverti
arī tādi veselības traucējumi, kas, lai arī nav tieši stājas un kustību
traucējumi, tomēr neļauj personai būt "pietiekami mobilai", piemēram,
sirds mazspēja 4. pakāpē ar sacītu un anasarku (sk. Noteikumu
Nr. 805 9. pielikuma 16. punktu), kā arī pielikumā tieši neminētas citas
slimības, kuras rada izteiktus fiziska rakstura traucējumus. Noteicošais
apsvērums esot fiziska rakstura pārvietošanās grūtības (sk. lietas materiālu
35.–39. lpp.). Pēc Ministru kabineta ieskata, attiecībā uz personām ar garīga
rakstura veselības traucējumiem jautājums pēc būtības esot nevis par
pārvietošanās grūtību atvieglošanu, bet gan par pārvietošanās ātruma un
ērtību nodrošināšanu (sk. lietas materiālu 72. lpp.).
Labklājības ministrija, pievienojoties Ministru kabineta viedoklim,
papildus pauž arī tādu argumentu, ka pārvietošanās grūtības personām ar
garīga rakstura veselības traucējumiem būtu grūti objektīvi izvērtēt, jo šie
traucējumi izpaužoties epizodiski, savukārt to personu ar invaliditāti
pārvietošanās grūtības, kurām ir fiziska rakstura veselības traucējumi,
esot objektīvi konstatējamas un pastāvīgas, proti, esot uzskatāms, ka
visām personām ar invaliditāti, kurām ir Noteikumu Nr. 805 9. pielikumā
ietvertās slimības, objektīvi ir arī pastāvīga rakstura pārvietošanās
grūtības. Komisijai būtu sarežģīti izvērtēt pārvietošanās grūtības, kādas ir
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personai ar garīga rakstura veselības traucējumiem, jo nāktos uzticēties
konkrētās personas aprūpētāju un ģimenes ārsta subjektīvajiem
novērojumiem. Komisija spēkā esošā regulējuma ietvaros veicot tikai tai
iesniegto dokumentu, nevis pašas personas pārbaudi.
Pieteikuma iesniedzēja un lietā pieaicinātās personas tiesībsargs,
Ņ. Bezborodovs, Biedrība ZELDA un S. Olsena nepiekrīt Ministru kabineta
viedoklim un uzskata par nepamatotu pieņēmumu, ka personām ar garīga
rakstura veselības traucējumiem nav pastāvīga rakstura pārvietošanās
grūtību. Garīga rakstura veselības traucējumi, piemēram, smagi autiska
spektra traucējumi, varot būt pastāvīgi un ilgstoši. Tādējādi personām ar
garīga rakstura veselības traucējumiem pārvietošanās grūtības esot ne
mazākas kā personām ar fiziska rakstura veselības traucējumiem.
Ņ. Bezborodovs ir atzinis, ka personas veselības stāvoklis var mainīties, tāpēc
tas būtu regulāri jāvērtē un jāizlemj, vai pārvietošanās grūtības joprojām ir
aktuālas.
Satversmes tiesa jau ir atzinusi, ka PSRS normatīvais regulējums
ievērojami atšķiras no starptautiskajās tiesībās nostiprinātajiem personu ar
invaliditāti tiesību aizsardzības principiem un demokrātiskas tiesiskas
valsts, proti, Latvijas, vispārējiem tiesību principiem (sk., piemēram,
Satversmes tiesas 2017. gada 15. jūnija sprieduma lietā Nr. 2016-11-01
21.3. punktu). Izskatāmās lietas apstākļos pieņemtie kritēriji personu ar
invaliditāti sociālo tiesību īstenošanai vienai personu grupai – personām ar
garīga rakstura veselības traucējumiem – liedz tiesības, kas otrai
salīdzināmos apstākļos esošu personu grupai – personām ar fiziska rakstura
veselības traucējumiem – ir nodrošinātas. Satversmes tiesa uzsver, ka arī
apsvērums par to, cik sarežģīti ir izvērtēt personu ar garīga rakstura
veselības traucējumiem pārvietošanās grūtības, pats par sevi neattaisno
nevienlīdzīgas attieksmes noteikšanu.
Ministru kabinets, nosakot kritērijus Atzinuma sniegšanai, ar tiem pēc
būtības sašaurina to personu loku, kurām ir tiesības uz transporta pabalstu.
No lietā esošajiem materiāliem nav konstatējams, ka Saeima būtu apsvērusi
jautājumu par to, vai Ministru kabinets varētu noteikt tādus kritērijus
transporta pabalsta saņemšanai, kuri sašaurina uz šo pabalstu tiesīgo
personu loku. Satversmes tiesa norāda, ka Ministru kabinetam, īstenojot
likumdevēja gribu, bija jāizstrādā tāda kārtība personas ar invaliditāti
pārvietošanās grūtību izvērtēšanai un attiecīgi arī Atzinuma izsniegšanai,
lai transporta pabalsts būtu pieejams ikvienai personai ar invaliditāti, kurai
tas ir objektīvi nepieciešams. Tādējādi Noteikumu Nr. 805 9. pielikums,
ciktāl tas neparedz transporta pabalstu personai ar invaliditāti, kurai ir
garīga rakstura veselības traucējumi un līdz ar to arī pārvietošanās grūtības,
neatbilst likumdevēja noteiktajam mērķim.
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Tādējādi atšķirīgā attieksme pret vienādos apstākļos esošām
personu grupām nav noteikta ar normatīvajos aktos paredzētā kārtībā
pieņemtām tiesību normām.
Turklāt Satversmes tiesa uzsver, ka likumdevējam ar parlamentārās
kontroles starpniecību vai citiem tā rīcībā esošajiem tiesiskajiem līdzekļiem
ir jāgādā, lai pilnvarojums tiktu izpildīts atbilstoši Satversmei (sk.
Satversmes tiesas 2011. gada 11. janvāra sprieduma lietā Nr. 2010-40-03
10.3. punktu). Izskatāmās lietas apstākļos, kad ilgstoši līdzās likumdevēja
pieņemtajai tiesību normai par transporta pabalsta pieejamību ikvienai
personai ar invaliditāti, kurai ir pārvietošanās grūtības, pastāvējušas
Ministru kabineta pieņemtas normas, kas ir pretrunā ar likumdevēja
noteikto mērķi, likumdevējam pašam bija pienākums gādāt par to, lai šī
juridiskā pretruna tiktu konstatēta un nekavējoties novērsta. Tomēr no
lietas materiāliem nav secināms, ka likumdevējs būtu šo pretrunu
konstatējis un centies novērst.
Apstrīdētās Noteikumu Nr. 805 normas, ciktāl tās neparedz
transporta pabalstu personai ar invaliditāti, kuras pārvietošanās
grūtības ir saistītas ar garīga rakstura veselības traucējumiem,
neatbilst Satversmes 91. pantam kopsakarā ar Satversmes 109. pantu.
19. Satversmes tiesa ir atzinusi, ka apstrīdētas normas atzīšana par
spēku zaudējušu nedrīkst radīt jaunus Satversmē noteikto pamattiesību
aizskārumus (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2011. gada 19. oktobra
sprieduma lietā Nr. 2010-71-01 26. punktu un 2017. gada 19. oktobra
sprieduma lietā Nr. 2016-14-01 28. punktu).
Apstrīdētās Noteikumu Nr. 805 normas, proti, to 9. pielikums,
neatbilst Satversmes 91. pantam kopsakarā ar Satversmes 109. pantu,
ciktāl transporta pabalsts netiek paredzēts personai ar invaliditāti un ar
pārvietošanās grūtībām garīga rakstura veselības traucējumu dēļ. Lai
Noteikumu Nr. 805 9. pielikuma piemērošana līdz tā grozīšanai vai jauna
regulējuma izstrādei neradītu Satversmē noteikto pamattiesību
aizskārumu tām personām ar invaliditāti un ar pārvietošanās grūtībām,
kurām ir garīga rakstura veselības traucējumi, tas šīm personām
piemērojams, tieši piemērojot Satversmi, Valsts sociālo pabalstu likuma
12. panta pirmo daļu un šā sprieduma atziņas.
Nolēmumu daļa
Pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 30.–32. pantu, Satversmes
tiesa
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nosprieda:
1. Atzīt Valsts sociālo pabalstu likuma 12. panta pirmo daļu par
atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam
teikumam un 109. pantam.
2. Atzīt Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu
Nr. 805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un
darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību"
9. pielikumu, ciktāl tas neparedz transporta pabalsta piešķiršanu tādai
personai ar invaliditāti un ar pārvietošanās grūtībām, kurai ir garīga
rakstura veselības traucējumi, par neatbilstošu Latvijas Republikas
Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam un spēkā
neesošu no tā pieņemšanas brīža.
Spriedums ir galīgs un nepārsūdzams.
Spriedums stājas spēkā tā publicēšanas dienā.
Tiesas sēdes priekšsēdētāja

I. Ziemele
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SPRIEDUMS
LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ
Rīgā 2018. gada 15. novembrī
lietā Nr. 2018-07-05
Satversmes tiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētāja Ineta
Ziemele, tiesneši Sanita Osipova, Aldis Laviņš, Gunārs Kusiņš, Daiga
Rezevska, Jānis Neimanis un Artūrs Kučs,
pēc Rēzeknes pilsētas domes pieteikuma,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 85. pantu un
Satversmes tiesas likuma 16. panta 5. punktu, 17. panta trešo daļu un
28.1 pantu,
rakstveida procesā 2018. gada 16. oktobra tiesas sēdē izskatīja lietu
"Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra
2017. gada 26. septembra rīkojuma Nr. 1-2/7346 "Par Rēzeknes
pilsētas domes 2016. gada 22. decembra lēmuma Nr. 1872 "Par
ēdināšanas izmaksu noteikšanu Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs
un uzcenojuma apstiprināšanu" (protokols Nr. 103, 13. punkts)
1.3. apakšpunkta daļā par ēdināšanas izmaksu (vecāku maksas)
noteikšanu speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs un 7. punkta
darbības apturēšanu" atbilstību likuma "Par pašvaldībām"
49. pantam".
Konstatējošā daļa
1. Rēzeknes pilsētas dome (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja)
2016. gada 22. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 1872 "Par ēdināšanas
izmaksu noteikšanu Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs un uzcenojuma
apstiprināšanu" (turpmāk – domes lēmums). Ar minēto lēmumu tika
noteiktas ēdināšanas izmaksas visās Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs,
ievērojot uztura normas, nodrošinot sabalansētu, veselīgu un kvalitatīvu
uzturu.
Saskaņā ar domes lēmuma 1.3. apakšpunktu dienas ēdināšanas
izmaksas pirmsskolas izglītības iestādēs, tai skaitā speciālajās izglītības
iestādēs, ar ietvertu uzcenojumu 50 procentu apmērā (vecāku maksa)
Rēzeknes pilsētas dome noteikusi 2,13 euro apmērā vienam audzēknim,
bet diennakts grupā – 2,36 euro apmērā vienam audzēknim. Šā lēmuma
7. punktā noteikts, ka 1.3. apakšpunkts attiecībā uz speciālajām
pirmsskolas izglītības iestādēm stājas spēkā 2017. gada 1. februārī.
Domes lēmums pamatots ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta
pirmās daļas 4. punktu un Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra
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noteikumu Nr. 1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts
budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes
skolēnu ēdināšanai" (turpmāk – Noteikumi Nr. 1206) 3. un 7. punktu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs (turpmāk arī –
ministrs) 2017. gada 26. septembrī izdeva rīkojumu Nr. 1-2/7346
"Par Rēzeknes pilsētas domes 2016. gada 22. decembra lēmuma Nr. 1872
"Par ēdināšanas izmaksu noteikšanu Rēzeknes pilsētas izglītības
iestādēs un uzcenojuma apstiprināšanu" (protokols Nr. 103, 13. punkts)
1.3. apakšpunkta daļā par ēdināšanas izmaksu (vecāku maksas)
noteikšanu speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs un 7. punkta
darbības apturēšanu" (turpmāk – apstrīdētais rīkojums).
Apstrīdētajā rīkojumā norādīts, ka Pieteikuma iesniedzēja, pieņemot
domes lēmuma 1.3. apakšpunktu, ciktāl tas attiecas uz speciālajām
pirmsskolas izglītības iestādēm, un 7. punktu (turpmāk – apturētie domes
lēmuma punkti), pārkāpusi Izglītības likuma 17. panta trešās daļas
13. punktu un Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumu Nr. 477
"Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu
speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība" (turpmāk –
Noteikumi Nr. 477) 6. punktu. Pašvaldībai esot imperatīvs pienākums
nodrošināt ēdināšanu tās padotībā esošajās speciālajās pirmsskolas
izglītības iestādēs, izdevumus sedzot no tās budžeta finanšu līdzekļiem,
tādēļ tā neesot bijusi tiesīga noteikt bērnu vecākiem pienākumu
līdzfinansēt bērnu ēdināšanu.
3. Pieteikuma iesniedzēja – Rēzeknes pilsētas dome – uzskata, ka
apstrīdētais rīkojums neatbilst likuma "Par pašvaldībām" 49. pantam.
3.1. Pieteikumā norādīts, ka ministram nebija tiesību apturēt domes
lēmuma atsevišķu punktu darbību. Ar likuma "Par pašvaldībām" 49. pantu
likumdevējs esot piešķīris ministram tiesības apturēt tikai nelikumīgi
izdotus ārējos normatīvos aktus – pašvaldību saistošos noteikumus un
citus normatīvos aktus. Domes lēmums neesot normatīvais akts, tādēļ
ministram neesot tiesību šāda lēmuma atsevišķu punktu darbību apturēt.
Apturētie domes lēmuma punkti, nosakot līdzmaksājuma apmēru,
regulējot attiecības ar privātpersonām. Vairākas fiziskās personas domes
lēmumu apstrīdējušas administratīvajā tiesā, kas, ierosinot administratīvo
lietu, atzinusi, ka pieteikumi par tā atcelšanu ir pakļauti izskatīšanai tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, jo domes lēmums ir
administratīvs akts. To, ka minētais lēmums ir vispārīgs administratīvs akts,
Administratīvā rajona tiesa atzinusi arī 2018. gada 25. aprīļa spriedumā
administratīvajā lietā Nr. A420186817.
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Ministrs esot nepamatoti balstījis savu rīkojumu uz Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 7. panta piekto daļu, jo tā nepiešķirot ministram tiesības
apturēt vai atcelt pašvaldības domes pieņemtus lēmumus. No šā likuma
8. panta ceturtās daļas un likuma "Par pašvaldībām" 5. panta pirmās daļas
izrietot tas, ka pašvaldība atrodas Ministru kabineta pārraudzībā tikai tiktāl,
ciktāl to nosaka likums "Par pašvaldībām". Arī Satversmes tiesas likuma
16. panta 5. punkts, uz ko apstrīdētajā rīkojumā atsaucies ministrs, pats par
sevi nepiešķirot viņam tiesības, veicot pašvaldību pārraudzību, ar rīkojumu
apturēt tāda domes lēmuma vai atsevišķu tā punktu darbību, kas neatbilst
augstāka juridiska spēka ārējiem normatīvajiem aktiem. No minētās tiesību
normas kopsakarā ar Satversmes tiesas likuma 17. panta trešo daļu un
19. panta otro daļu izrietot tas, ka ministrs ir tiesīgs apturēt saistošo
noteikumu vai citu normatīvo aktu darbību tikai likuma "Par pašvaldībām"
49. pantā noteiktajā kārtībā.
3.2. Apstrīdētais rīkojums faktiski esot pamatots vienīgi ar
Noteikumu Nr. 477 6. punktu. Tomēr Ministru kabinets, pieņemot šo
tiesību normu, esot pārsniedzis tam likumdevēja piešķirto pilnvarojumu
un šī norma esot pretrunā ar Izglītības likuma 17. panta trešās daļas
7. punktu un 59. panta trešo daļu.
Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktam
gādāšana par iedzīvotāju izglītību ietilpstot pašvaldības autonomajā
kompetencē. Autonomo funkciju izpildi organizējot un par to atbildot pati
pašvaldība. Pašvaldības tiesību un pienākumu apjoms autonomo funkciju
izpildē esot noteikts likumos un detalizēts Ministru kabineta noteikumos. No
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. un 13. punkta, kā arī Vispārējās
izglītības likuma 10. panta trešās daļas 3. punkta izrietot tas, ka izglītojamo
ēdināšanas pakalpojumu sniegšana neietilpst izglītības procesa jēdzienā. Arī
Ministru kabineta 2001. gada 20. novembra noteikumu Nr. 493 "Speciālās
izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu
(grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība" (turpmāk – Noteikumi
Nr. 493) 11. punktā un 2007. gada 25. septembra noteikumu Nr. 652
"Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības
klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība" (turpmāk – Noteikumi
Nr. 652) 9. punktā bijis noteikts, ka izdevumi par ēdināšanu ir ar izglītības
programmu īstenošanu nesaistīti izdevumi.
Neesot strīda par to, ka saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta trešās
daļas 13. punktu Pieteikuma iesniedzējai ir pienākums nodrošināt
ēdināšanu speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs. Tomēr no minētās
tiesību normas neizrietot pašvaldības pienākums finansēt šo pakalpojumu.
Saskaņā ar Izglītības likuma 59. pantu ēdināšana esot finansējama no valsts
budžeta līdzekļiem. Tas, ka pašvaldība tikai organizē un nodrošina
ēdināšanu, bet tās izdevumi tiek finansēti no valsts budžeta, esot bijis
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noteikts arī līdz 2008. gada 1. janvārim spēkā bijušajos Noteikumos Nr. 493,
no 2008. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 9. septembrim spēkā bijušajos
Noteikumos Nr. 652, kā arī Ministru kabineta 2010. gada 31. augusta
noteikumos Nr. 825 "Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības
iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas
kārtība" (turpmāk – Noteikumi Nr. 825), kas bija spēkā līdz 2016. gada
1. septembrim.
Ministru kabinets 2016. gada 15. jūlijā izdevis Noteikumus Nr. 477, to
6. punktā paredzot, ka turpmāk pašvaldībām ir pienākums finansēt
ēdināšanas izdevumus to padotībā esošajās speciālajās pirmsskolas izglītības
iestādēs. Tomēr Ministru kabinetam neesot bijis tiesību izlemt, no kādiem
līdzekļiem – valsts budžeta vai pašvaldību budžetu līdzekļiem – uzturamas
speciālās izglītības iestādes, jo tas esot likumdevēja politiskas izšķiršanās
jautājums. Finansēšanas avotus nosakot Izglītības likums. Apstākļos, kad
valsts budžeta finansējums ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai ir
samazināts, Pieteikuma iesniedzēja esot bijusi tiesīga noteikt vecāku
līdzfinansējumu par izglītojamo ēdināšanu arī speciālajās pirmsskolas
izglītības iestādēs. To, ka pašvaldības dome ir tiesīga noteikt maksu par tās
sniegtajiem pakalpojumiem, paredzot arī likuma "Par pašvaldībām" 21. panta
pirmās daļas 14. punkta "g" apakšpunkts.
4. Amatpersona, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs – atbildes rakstā norāda,
ka tiesvedība lietā izbeidzama, jo Pieteikuma iesniedzēja nav ievērojusi
likuma "Par pašvaldībām" 49. pantā noteikto kārtību pieteikuma
iesniegšanai Satversmes tiesā. Ja tiesvedība lietā tomēr netiek izbeigta, tad
apstrīdētais rīkojums esot atzīstams par atbilstošu minētajai normai.
4.1. Pašvaldības domes lēmums par vēršanos Satversmes tiesā pēc
būtības esot likuma "Par pašvaldībām" 49. pantā noteikta alternatīva
pašvaldības domes lēmumam par nelikumīgu saistošo noteikumu vai cita
normatīvā akta, vai atsevišķu to punktu atcelšanu. Tādēļ likuma "Par
pašvaldībām" 49. panta otrā daļa esot interpretējama tādējādi, ka domes
priekšsēdētājam divu nedēļu laikā pēc ministra rīkojuma saņemšanas
jāsasauc domes ārkārtas sēde, kurā jāizskata jautājums par attiecīgo saistošo
noteikumu vai cita normatīvā akta, vai to atsevišķu punktu atcelšanu un
jāpieņem lēmums par vēršanos Satversmes tiesā. Savukārt šā panta trešajā
daļā noteiktais triju mēnešu termiņš esot attiecināms uz pieteikuma faktisko
iesniegšanu Satversmes tiesā – pieteikuma sagatavošanu Satversmes tiesas
likumā noteiktajā kārtībā, noformēšanu un iesniegšanu –, nevis uz lēmuma
pieņemšanu. Pretējā gadījumā netiktu nodrošināta nepieciešamība ar
pašvaldības domes lēmumu atjaunot likumam atbilstošu tiesisko stāvokli
attiecībā uz apturētajiem saistošajiem noteikumiem vai citu normatīvo aktu.
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Konkrētajā gadījumā Pieteikuma iesniedzēja divu nedēļu laikā pēc
apstrīdētā rīkojuma saņemšanas esot sasaukusi ārkārtas sēdi. Taču tajā
nolemts atlikt ar apstrīdēto rīkojumu saistītā jautājuma izskatīšanu un
pieprasīt no ministra papildu paskaidrojumu par apstrīdētā rīkojuma būtību
un tiesisko pamatojumu. Apstrīdētais rīkojums esot izskatīts Pieteikuma
iesniedzējas ārkārtas sēdē 2017. gada 1. novembrī, kurā nolemts domes
lēmumu atstāt bez izmaiņām. Tikai 2017. gada 21. decembrī, t. i., vairāk nekā
divas nedēļas pēc apstrīdētā rīkojuma saņemšanas, Rēzeknes pilsētas domes
sēdē nolemts iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā. Turklāt par šīs sēdes
norises laiku un vietu dome neesot informējusi ministru. Tādējādi
Pieteikuma iesniedzēja esot zaudējusi tiesības iesniegt pieteikumu
Satversmes tiesā un tiesvedība lietā izbeidzama.
4.2. Ar apturētajiem domes lēmuma punktiem regulētā situācija
neesot nedz konkrēta, nedz arī ierobežota laikā. Apturētie domes lēmuma
punkti attiecoties uz visiem Rēzeknes pašvaldības speciālo pirmsskolas
izglītības iestāžu audzēkņiem un viņu vecākiem, kā arī visiem bērniem,
kas nenoteiktā laikā nākotnē varētu uzsākt mācības kādā no šīm
specializētajām pirmsskolas izglītības iestādēm, un viņu vecākiem. Šāds
regulējums esot raksturīgs normatīvajiem aktiem. Apturētie domes
lēmuma punkti gan neesot izdoti saistošo noteikumu normu formā, taču
to juridiskā daba liekot izdarīt secinājumu par to piederību pie tiesību
normām. Uz tiesību normām attiecoties likuma "Par pašvaldībām"
41. panta otrās daļas prasības, bet ministram esot tiesības šādu normu
darbību apturēt, pamatojoties uz minētā likuma 49. pantu.
Apturētie domes lēmuma punkti esot pamatoti ar Noteikumu Nr. 1206
3. un 7. punktu, taču šie noteikumi esot attiecināmi uz izglītojamo ēdināšanu
nevis speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs, bet gan pamatskolās.
No Noteikumu Nr. 477 6. un 7. punkta izrietot Pieteikuma iesniedzējas
pienākums nodrošināt izglītojamo ēdināšanu tās padotībā esošajās
speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs, izdevumus sedzot no
pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pašvaldībai esot tiesības paredzēt vecāku
līdzmaksājumu vienīgi Noteikumu Nr. 477 19.3. apakšpunktā noteiktajā
gadījumā, bet tas neesot attiecināms uz konkrēto situāciju.
Izskatāmās lietas ietvaros Noteikumu Nr. 477 6. punkta atbilstība
augstāka juridiska spēka tiesību normām neesot vērtējama, jo Pieteikuma
iesniedzēja šādu prasījumu pieteikumā nav izvirzījusi un lieta nav
ierosināta par to. Tādēļ Pieteikuma iesniedzējas arguments, ka Ministru
kabinets, pieņemot Noteikumu Nr. 477 6. punktu, ir darbojies pretēji varas
dalīšanas principam, pārkāpis likumdevēja piešķirto pilnvarojumu un
rīkojies ultra vires, nevarot būt par pamatu apstrīdētā rīkojuma atcelšanai.
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5. Pieaicinātā persona – Tieslietu ministrija – uzskata, ka
apstrīdētais rīkojums atbilst likuma "Par pašvaldībām" 49. pantam.
5.1. Lai arī domes lēmums izdots kā vispārīgais administratīvais akts,
apturētajiem domes lēmuma punktiem piemītot tiesību normas daba.
Proti, tie esot attiecināmi uz visiem bērniem, kuri nenoteiktā laikā
nākotnē varētu uzsākt mācības speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē,
un viņu vecākiem. Tātad apturēto domes lēmuma punktu iedarbība
neesot ierobežota laikā. Līdz ar to atbilstoši likuma "Par pašvaldībām"
49. pantam ministram esot bijušas tiesības apturēt šo punktu darbību.
5.2. Domes lēmums esot pamatots ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 4. punktu un Noteikumu Nr. 1206 3. un 7. punktu.
Tomēr minētie noteikumi neesot attiecināmi uz speciālajām pirmsskolas
izglītības iestādēm.
Pašvaldības budžeta veidošana, apstiprināšana un līdzekļu
izlietošana esot pašvaldības autonoma kompetence, kuras ietvaros
pašvaldība rīkojas patstāvīgi, pieņemot ārējos normatīvos aktus, iekšējos
normatīvos aktus, individuālos aktus un citus lēmumus. Taču pašvaldības
lēmumiem esot jāatbilst Satversmei, likumiem un Ministru kabineta
noteikumiem. Ministru kabinets, pamatojoties uz Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 13. punktu, esot pieņēmis Noteikumus Nr. 477, kas
paredz, ka ēdināšanu speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs finansē
no pašvaldības budžeta un valsts budžeta līdzekļiem. Tādējādi Pieteikuma
iesniedzējai neesot tiesību ar ārējo normatīvo aktu regulēt jautājumu,
kuru jau noregulējis Ministru kabinets.
6. Pieaicinātā persona – Izglītības un zinātnes ministrija – uzskata,
ka apstrīdētais rīkojums atbilst likuma "Par pašvaldībām" 49. pantam.
6.1. No likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punkta
izrietot pašvaldības pienākums nodrošināt ēdināšanu tās padotībā esošajās
speciālajās izglītības iestādēs. Tomēr pašvaldības tiesību un pienākumu
apjoms šīs autonomās funkcijas izpildē attiecībā uz speciālajām pirmsskolas
izglītības iestādēm esot noteikts Izglītības likumā un Noteikumos Nr. 477.
Atbilstoši šo noteikumu 6. punktam speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
uzturēšanas izdevumus, tostarp izdevumus par ēdināšanu, sedzot no
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Noteikumu Nr. 477 6. punktā ietvertais regulējums par pašvaldības
pienākumu finansēt bērnu ēdināšanu tās padotībā esošajās speciālajās
pirmsskolas izglītības iestādēs nenonākot pretrunā ar Izglītības likuma
59. panta trešo daļu. No šajā tiesību normā ietvertā formulējuma "finansē no
valsts budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā" izrietot pilnvarojums
Ministru kabinetam izstrādāt noteiktu procedūru, kādā no valsts budžeta
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tiks finansētas pašvaldību speciālās izglītības iestādes, kas īsteno speciālās
izglītības programmas pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē,
kā arī speciālās izglītības iestādes – attīstības vai rehabilitācijas centri.
Pamatojoties citstarp uz Izglītības likuma 59. panta trešo daļu, Ministru
kabinets ar Noteikumiem Nr. 477 noteicis kārtību, kādā finansē speciālās
izglītības iestādes, internātskolas un vispārējās izglītības iestāžu speciālās
izglītības klases (grupas), tostarp nosakot arī to, kādus izdevumus sedz no
valsts budžeta līdzekļiem, bet kādus – no pašvaldību finanšu līdzekļiem.
Turklāt Noteikumu Nr. 477 3.1 punktā esot noteikts, ka attiecīgie izdevumi
sedzami no pašvaldības budžeta un no likumā par valsts budžetu kārtējam
gadam šim mērķim paredzētajiem finanšu līdzekļiem.
Ministru kabinets, pieņemot Noteikumu Nr. 477 6. un 7. punktu,
neesot pārkāpis likumdevēja piešķirto pilnvarojumu.
6.2. Izglītības jomu regulējoši ārējie normatīvie akti neparedzot
pašvaldības tiesības noteikt jebkāda veida vecāku līdzmaksājumu par
ēdināšanu tās padotībā esošajās speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs.
Publiskajās tiesībās esot atļauts tikai tas, kas ir noteikts ar tiesību normu.
Tādēļ pašvaldības neesot tiesīgas noteikt speciālo pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņu vecākiem nekāda veida līdzmaksājumus izglītojamo
ēdināšanai.
7. Pieaicinātā persona – tiesībsargs – norāda, ka atbilstoši likuma
"Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 14. punkta "g" apakšpunktam
pašvaldība ir tiesīga noteikt maksu par citiem pakalpojumiem vienīgi tad, ja
tas ir atļauts vai nav aizliegts ar likumiem vai Ministru kabineta
noteikumiem. Konkrētajā gadījumā pašvaldības pienākums finansēt
ēdināšanu tās padotībā esošajās speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs
esot noteikts Noteikumos Nr. 477. Līdz ar to Pieteikuma iesniedzēja neesot
bijusi tiesīga noteikt vecāku līdzmaksājumu par savu bērnu ēdināšanu
pašvaldības padotībā esošajās speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs.
7.1. Pašvaldības autonomajā kompetencē – gādāt par iedzīvotāju
izglītību – ietilpstot arī pienākums nodrošināt ēdināšanu tās padotībā
esošajās speciālajās izglītības iestādēs Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā un apmērā. Izdevumi ēdināšanas nodrošināšanai esot daļa no
izglītības iestādes uzturēšanas izdevumiem.
Saskaņā ar Noteikumu Nr. 477 6., 7. un 20. punktu speciālo
pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumus, tostarp izglītojamo
ēdināšanas izdevumus, līdz 2017. gada 31. decembrim vajadzējis segt no
pašvaldības budžeta un valsts budžeta finanšu līdzekļiem, bet, sākot no
2018. gada 1. janvāra, – tikai no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Šāda interpretācija nenonākot pretrunā ar Izglītības likuma 59. panta
trešo daļu, kas paredz, ka pašvaldību speciālās izglītības iestādes tiek
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finansētas no valsts budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Saskaņā
ar Noteikumu Nr. 477 3.1 punktu attiecīgie izdevumi esot sedzami no
pašvaldības budžeta un no likumā par valsts budžetu kārtējam gadam šim
mērķim paredzētajiem finanšu līdzekļiem. Savukārt Izglītības likuma
pārejas noteikumu 51. punktā esot noteikts, ka uzturēšanas izdevumus
pašvaldību speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs no 2017. gada
1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim sedz no valsts budžeta finanšu
līdzekļiem 30 procentu apmērā no pašvaldību speciālajām pirmsskolas
izglītības iestādēm piešķirtā valsts finansējuma 2016. gadā. Tātad, ja likumā
par valsts budžetu kārtējam gadam šim mērķim nav paredzēti finanšu
līdzekļi, attiecīgie izdevumi esot sedzami no pašvaldības budžeta. Arī no
Izglītības likuma 60. panta izrietot tas, ka izglītības iestāžu finansējumu,
tostarp izglītojamo uzturēšanas izdevumus izglītības iestādē, nodrošina šo
iestāžu dibinātāji.
7.2. Pašvaldība esot tiesīga jautājumus, kas skar pašvaldības budžeta
līdzekļu izlietojumu, tostarp jautājumu par bērnu ēdināšanas finansēšanu,
noregulēt arī ar administratīvo aktu, ievērojot Administratīvā procesa
likuma 11. panta regulējumu par attiecīga pilnvarojuma nepieciešamību
privātpersonai nelabvēlīga administratīvā akta izdošanai. Tomēr arī
vispārīgā administratīvā akta pārsūdzēšanas gadījumā tiesa to varot atcelt
vienīgi attiecībā uz pieteicējiem konkrētajā administratīvajā lietā, nevis uz
visām personām, kuru tiesības tas skar. Tādēļ labas pārvaldības
principam labāk atbilstu tas, ka pašvaldība bērnu ēdināšanas finansēšanu
regulētu ar saistošajiem noteikumiem vai citu normatīvo aktu.
Arī konkrētajā gadījumā domes lēmumu daļā par ēdināšanas
izmaksu – vecāku maksas – noteikšanu speciālajās pirmsskolas izglītības
iestādēs tiesā apstrīdējušas trīs privātpersonas – speciālās pirmsskolas
izglītības iestādes audzēkņu vecāki. Administratīvā rajona tiesa ar
2018. gada 25. aprīļa spriedumu administratīvajā lietā atzinusi domes
lēmumu par prettiesisku un atcēlusi to daļā, ar kuru pieteicējiem uzlikts
pienākums segt bērnu ēdināšanas izmaksas speciālajā pirmsskolas
izglītības iestādē. Attiecībā uz pārējām personām ar domes lēmumu
uzliktais pienākums, kuru tiesa atzinusi par prettiesisku, neesot atcelts.
Pēc tiesībsarga ieskata, apturētajiem domes lēmuma punktiem ir
normatīvs raksturs, tādēļ ministram, lai nodrošinātu privātpersonu
tiesību efektīvu aizsardzību, vajagot būt tiesīgam to darbību apturēt,
pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 49. pantu. Pretējā gadījumā
neesot iespējams atjaunot normatīvajiem aktiem atbilstošu tiesisko
stāvokli.
8. Pieaicinātā persona – Saeima – uzskata, ka apstrīdētais rīkojums
atbilst likuma "Par pašvaldībām" 49. pantam.
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8.1. Saeima pievienojas ministra atbildes rakstā paustajam, ka
apturētie domes lēmuma punkti atbilst nevis vispārīgā administratīvā
akta, bet gan normatīvā akta pazīmēm. Proti, tie attiecoties uz individuāli
nenoteiktu personu loku – visiem bērniem, kuri mācās un mācīsies
speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē, un šo bērnu vecākiem. Tāpat
apturētie domes lēmuma punkti esot piemērojami vairākkārt – tie neesot
izdoti tikai tādēļ, lai noregulētu vienu dzīves gadījumu. Tomēr apturētie
domes lēmuma punkti, lai gan tie uzskatāmi par pašvaldības saistošo
noteikumu normām, neesot likuma "Par pašvaldībām" 45. panta piektajā
daļā noteiktajā kārtībā publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis",
bet šāda publicēšana esot priekšnoteikums tam, lai tie stātos spēkā.
8.2. Izglītības likuma 59. un 60. pantā esot ietverts vispārīgs princips,
ka izglītības iestāžu dibinātāji atbild par šo iestāžu finansēšanu, tostarp
par šo iestāžu uzturēšanas izdevumiem. Tomēr Izglītības likums paredzot
vairākus izņēmumus gan attiecībā uz izglītības iestādēm, gan attiecībā uz
atsevišķiem izdevumiem, kuri tiek finansēti no valsts budžeta. Piemēram,
Izglītības likuma 59. panta trešā daļa, uz ko atsaucas Pieteikuma
iesniedzēja, paredzot, ka no valsts budžeta Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā finansē arī pašvaldību speciālās izglītības iestādes, kas īsteno
noteiktas izglītības pakāpes – pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpi,
kā arī speciālās izglītības iestādes – attīstības vai rehabilitācijas centrus.
Taču izskatāmajā gadījumā apturētie domes lēmuma punkti attiecoties uz
speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, tādēļ Izglītības likuma
59. panta trešajā daļā noteiktais izņēmums neesot piemērojams.
8.3. Saeima uzsver, ka pienākums finansēt speciālās pirmsskolas
izglītības iestādes uzturēšanas izdevumus tās dibinātājam esot bijis
noteikts jau kopš Izglītības likuma pieņemšanas tā sākotnējā redakcijā.
Tomēr Izglītības likuma 59. panta trešā daļa tās sākotnējā redakcijā esot
paredzējusi, ka speciālās izglītības iestādes, kā arī speciālās izglītības
klases un grupas vispārējās izglītības iestādēs finansē no valsts budžeta
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Tikai ar 2017. gada 22. novembra
likumu "Grozījumi Izglītības likumā" minētā norma izteikta šobrīd spēkā
esošajā redakcijā.
Saskaņā ar Noteikumiem Nr. 477 uzturēšanas izdevumus pašvaldību
padotībā esošajās speciālajās pirmsskolas iestādēs sedzot no pašvaldību
budžetu līdzekļiem. Šo noteikumu 20. punkts esot paredzējis pārejas
periodu no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim, kad
uzturēšanas izdevumus pašvaldību speciālajās pirmsskolas izglītības
iestādēs sedz no valsts budžeta 30 procentu apmērā. Likumdevējs ar
2016. gada 23. novembra likumu "Grozījumi Izglītības likumā" esot
papildinājis Izglītības likuma pārejas noteikumus ar 51. punktu šādā
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redakcijā: "Uzturēšanas izdevumus pašvaldību speciālajās pirmsskolas
izglītības iestādēs no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim
sedz no valsts budžeta finanšu līdzekļiem 30 procentu apmērā no pašvaldību
speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm piešķirtā valsts finansējuma
2016. gadā".
Tādējādi līdz 2018. gada 1. janvārim, kad stājās spēkā 2017. gada
22. novembra likums "Grozījumi Izglītības likumā", speciālās pirmsskolas
izglītības iestādes esot finansētas no valsts budžeta. Taču jau no 2017. gada
1. janvāra līdz 31. decembrim šāds finansējums bijis paredzēts samazinātā
apmērā, proti, 30 procentu apmērā no tā finansējuma, kas uzturēšanas
izdevumu segšanai tika piešķirts 2016. gadā. Saeima piekrīt, ka Ministru
kabineta noteikumu Nr. 477 izdošanas laikā – 2016. gada 15. jūlijā – šo
noteikumu 6. punkts bijis pretrunā ar Izglītības likuma 59. panta trešo daļu.
Tomēr saskaņā ar minēto noteikumu 20. punktu laikā no 2017. gada
1. janvāra līdz 31. decembrim pašvaldībai neesot bijis pienākuma finansēt
speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanu, tostarp ēdināšanu, pilnā
apmērā. Šādu kārtību likumdevējs apstiprinājis, iekļaujot Izglītības likuma
pārejas noteikumos 52. punktu. Tātad, lai arī sākotnēji Noteikumu Nr. 477
6. un 20. punkts esot bijuši pretrunā ar Izglītības likuma 59. panta trešo
daļu, no 2017. gada 1. janvāra, proti, datuma, ar kuru sākās minēto normu
piemērošana, šī pretruna jau esot novērsta.
8.4. Nedz Izglītības likums, nedz likums "Par pašvaldībām" nedodot
Pieteikuma iesniedzējai tiesības noteikt izglītojamo vecākiem pienākumu
līdzfinansēt ēdināšanas izmaksas speciālajās pirmsskolas izglītības
iestādēs. No Izglītības likuma izrietot Pieteikuma iesniedzējas pienākums
segt tās padotībā esošo speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanas
izdevumus, tostarp arī ēdināšanas izdevumus.
9. Pieaicinātā persona – Ministru kabinets – uzskata, ka tas,
pieņemot Noteikumus Nr. 477, ir rīkojies likumdevēja piešķirtā
pilnvarojuma robežās.
9.1. Izglītības likuma 14. panta 17. punktā esot ietverts pilnvarojums
Ministru kabinetam noteikt, no kādiem finanšu avotiem tiks segti izdevumi
speciālo izglītības iestāžu uzturēšanai, tostarp ēdināšanai. Ministru
kabinets, citstarp pamatojoties uz šo likuma normu, esot izdevis
noteikumus, kas reglamentēja speciālo izglītības iestāžu finansēšanas
avotus, – Noteikumus Nr. 652, kas bija spēkā līdz 2010. gada 9. septembrim,
un Noteikumus Nr. 825, kas bija spēkā līdz 2016. gada 1. septembrim.
Neesot pamata uzskatīt, ka šobrīd Ministru kabinetam piešķirtā
pilnvarojuma apjoms tam liegtu pieņemt Noteikumus Nr. 477. Turklāt,
pamatojoties uz Izglītības likuma 14. panta 17. punktu, Ministru kabinets
esot pieņēmis arī citus noteikumus, kas attiecas uz finansēšanas kārtību
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izglītības jomā, piemēram, 2001. gada 28. augusta noteikumus Nr. 382
"Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība".
9.2. Esot jāņem vērā arī tas, ka saskaņā ar Noteikumu Nr. 477
3.1 punktu attiecīgie izdevumi sedzami no pašvaldības budžeta un no likumā
par valsts budžetu kārtējam gadam šim mērķim paredzētajiem finanšu
līdzekļiem. Tāpat šo noteikumu 19.1 apakšpunkts nosakot, ka uzturēšanas
izdevumus līdz 2017. gada 31. decembrim pašvaldību internātskolās sedz no
valsts budžeta mērķdotācijas likumā par valsts budžetu kārtējam gadam šim
mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. Ņemot vērā valsts budžetā
pieejamos finanšu līdzekļus, likumā par valsts budžetu kārtējam gadam
tiekot fiksēts kārtējā gadā pieejamo finanšu līdzekļu apmērs noteiktu
izdevumu segšanai, un šis apmērs varot arī nebūt pietiekams Izglītības
likuma 59. pantā paredzēto izdevumu segšanai.
Atbilstoši Noteikumu Nr. 477 7. punktam pašvaldība nodrošinot
izglītojamo ēdināšanu tās padotībā esošajās speciālās izglītības iestādēs,
pirmsskolas izglītības grupās bērniem ar speciālām vajadzībām, speciālās
izglītības klasēs un internātskolās, ievērojot veselīga uztura pamatprincipus.
Tādējādi pašvaldībai kā ēdināšanas finansētājam esot rīcības brīvība
attiecībā uz finansiālā atbalsta apmēra noteikšanu, ievērojot veselīga uztura
pamatprincipus.
10. Pieaicinātā persona – Latvijas Pašvaldību savienība –
pievienojas Pieteikuma iesniedzējas viedoklim, ka apstrīdētais rīkojums
neatbilst likuma "Par pašvaldībām" 49. pantam. Domes lēmums esot
administratīvs akts. Līdz ar to ministram neesot bijis tiesību apturēt
atsevišķu tā punktu darbību.
10.1. Attiecībā uz speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm no
likuma "Par pašvaldībām" un Izglītības likuma izrietot vienīgi pašvaldības
pienākums nodrošināt ēdināšanu, t. i., radīt visus priekšnoteikumus tam,
lai izglītojamiem izglītības iestādē būtu iespējas paēst un uzņemt
vecumam un attīstībai nepieciešamo uzturu, nevis finansēt ēdināšanu no
pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tāpat pašvaldības esot tiesīgas noteikt
vecāku līdzmaksājumu par ēdināšanu pašvaldības padotībā esošajās
speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs.
Pieteikuma iesniedzēja pamatoti norādījusi, ka Ministru kabinets,
pieņemot Noteikumu Nr. 477 6. un 7. punktu, pārkāpis tam likumdevēja
piešķirto pilnvarojumu. Turklāt attiecīgais Ministru kabineta noteikumu
projekts neesot ticis saskaņots ar pašvaldībām.
10.2. Latvijas Pašvaldību savienība norāda, ka četras pašvaldības
ēdināšanu finansējot pilnā apmērā tiem izglītojamiem, kuri apgūst mācību
programmas speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs vai speciālās
pirmsskolas izglītības grupās, savukārt 22 pašvaldībās ar saistošajiem
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noteikumiem esot noteiktas tās izglītojamo kategorijas, kurām piešķirami
atvieglojumi vai pabalsti, bet piecas pašvaldības ar saistošajiem
noteikumiem noteikušas maksu par ēdināšanu speciālajās pirmsskolas
izglītības iestādēs. Vienlaikus ar maksas noteikšanu saistošajos noteikumos
esot noteikti arī atvieglojumi un pabalsti. Atsevišķos gadījumos pašvaldības
noteikušas, ka izglītojamiem ir brīvpusdienas, bet vecākiem jāmaksā par
brokastīm un launagu. Divās pašvaldībās ēdināšana speciālās pirmsskolas
izglītības grupās tiekot finansēta no valsts budžeta līdzekļiem.
11. Pieaicinātā persona – Mg. iur. Kristīne Jaunzeme – uzskata, ka
apstrīdētais rīkojums atbilst likuma "Par pašvaldībām" 49. pantam.
11.1. Pieteikuma iesniedzējas pienākumu nodrošināt ēdināšanu tās
padotībā esošajās speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs nosakot
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 13. punkts. Savukārt to, kādā kārtībā
un apmērā šis pienākums pildāms, nosakot Ministru kabinets. No Noteikumu
Nr. 477 otrās sadaļas un pirmā pielikuma esot secināms, ka ēdināšanas
izdevumi ietilpst speciālo pirmsskolas iestāžu uzturēšanas izdevumos, kas
saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu sedzami no pašvaldības budžeta. Lai gan
pašvaldības autonomajā kompetencē neietilpstot pienākums finansēt
izglītojamo ēdināšanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, tomēr pašvaldībai
esot pienākums nodrošināt izglītojamo ēdināšanu par valsts vai pašvaldības
līdzekļiem, ja šādu pienākumu paredz likumi vai Ministru kabineta noteikumi.
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 13. punkts neliedzot Ministru
kabinetam pieņemt Noteikumu Nr. 477 6. un 7. punktā ietverto regulējumu.
Ministru kabineta kompetencē esot lemšana par to, vai izglītojamo
ēdināšana finansējama no valsts vai pašvaldības budžeta un kādā apmērā tā
finansējama.
11.2. Pieteikuma iesniedzēja neesot bijusi tiesīga ar apturētajiem
domes lēmuma punktiem noteikt vecāku maksu par bērnu ēdināšanu
speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs. Saskaņā ar likuma "Par
pašvaldībām" 41. panta otro daļu pašvaldības lēmumam vajagot būt
atbilstošam Satversmei, likumiem un Ministru kabineta noteikumiem.
Turklāt minētā likuma 21. panta pirmās daļas 14. punkts paredzot, ka
pašvaldības dome var noteikt maksu par pakalpojumiem tikai tad, ja tas
nav aizliegts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem. Tāpat kā
privātpersona, arī pašvaldība nevarot izvēlēties, kuras likuma un Ministru
kabineta noteikumu normas tā pildīs, bet kuras nepildīs. Ja Pieteikuma
iesniedzēja uzskata, ka Noteikumu Nr. 477 regulējums ir netaisnīgs vai
neatbilst likuma normām, tai vajadzējis aktīvi līdzdarboties tā izstrādē vai
arī rosināt tā pārskatīšanu.
11.3. Likuma "Par pašvaldībām" 49. panta otrā daļa esot interpretējama
tādējādi, ka domes priekšsēdētājam divu nedēļu laikā pēc ministra rīkojuma
67

Lieta Nr. 2018-07-05

saņemšanas jāsasauc domes ārkārtas sēde, kurā jautājums par attiecīgo
saistošo noteikumu vai cita normatīvā akta, vai to atsevišķu punktu atcelšanu
ir jāizskata pēc būtības. Tas, ka pašvaldībai ir pienākums jautājumu par
iebildumiem saistībā ar normatīvā akta prettiesiskumu skatīt pēc būtības,
izrietot arī no minētā panta ceturtās daļas. Taču tas neliedzot iespēju skatīt
jautājumu vairāk kā vienā domes sēdē, – bet tikai tad, ja ir pamatoti iemesli.
Ja pašvaldības dome nepieņem lēmumu par normatīvā akta vai atsevišķu tā
punktu atcelšanu, tai triju mēnešu laikā pēc ministra rīkojuma saņemšanas
vajagot iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā, prasot ministra rīkojuma
atcelšanu.
11.4. Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5. panta devīto
daļu Ministru kabinets izdodot noteikumus par valsts tiešās pārvaldes
iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. Šāds princips
būtu attiecināms arī uz pašvaldību lēmumiem par maksas pakalpojumu
noteikšanu, domei izdodot saistošos noteikumus. Lēmums par pašvaldības
iestādes sniegtajiem maksas pakalpojumiem atbilstot ārējā normatīvā akta,
nevis individuālā akta pazīmēm. Turklāt lēmuma daba nebūtu nosakāma,
vadoties no pakalpojuma rakstura, iestādes, pakalpojuma saņēmēju loka vai
līdzīgiem kritērijiem. Arī tam, vai tiek lemts par pašvaldības budžeta līdzekļu
izlietošanu, neesot izšķirošas nozīmes, jo to varot izlemt gan ar normatīvo
aktu, gan ar administratīvo aktu.
12. Pieaicinātā persona – Latvijas Universitātes Juridiskās
fakultātes profesore Dr. iur. Jautrīte Briede – uzskata, ka domes
lēmumam nepiemīt visas vispārīgā administratīvā akta pazīmes, jo tas
attiecas uz vairākiem objektiem un samērā vispārīgi regulē tiesiskās
attiecības, turklāt ir piemērojams atkārtoti. Domes lēmumam esot
normatīvā akta raksturs, un pēc būtības tas regulējot attiecības, kurām
atbilstoši likumam "Par pašvaldību budžetiem" vajadzētu tikt regulētām
ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
Administratīvais akts esot normatīvajā aktā ietvertas tiesību normas
piemērošanas akts. Parasti administratīvais akts tiekot adresēts konkrētai
personai un regulējot ļoti konkrētu situāciju. Izņēmums esot vispārīgais
administratīvais akts, kas netiekot adresēts konkrētai personai, tomēr tāpat
kā parastais administratīvais akts regulējot samērā konkrētas tiesiskās
attiecības: 1) potenciālos adresātus, kuri var nonākt ļoti konkrētā situācijā,
bet kuri nav identificējami akta izdošanas laikā (piemēram, aizliegums
ievest cūkgaļu no konkrētas citas valsts); 2) konkrētas lietas tiesisko
stāvokli (piemēram, arhitektūras pieminekļa statusa noteikšana konkrētai
ēkai); 3) konkrētas publiskas lietas lietošanas kārtību (piemēram,
konkrētas bibliotēkas iekšējās kārtības noteikumi).
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Tā kā administratīvais akts esot tiesību normas piemērošanas akts, ar
to regulējot no ārējā normatīvā akta izrietošas konkrētas no budžeta
izmaksājamas naudas summas piešķiršanu vai pienākumu iemaksāt
summu budžetā. Tomēr iespējams, ka budžeta izlietojumu varētu regulēt
arī ar vispārīgo administratīvo aktu.
Domes lēmumā ietvertais regulējums radījis vai varot radīt personām
konkrētas tiesiskas sekas. Tātad šā lēmuma tiesiskā iedarbība esot tāda pati,
kāda būtu noteiktā kārtībā apstiprinātiem pašvaldības saistošajiem
noteikumiem. Tādēļ domes lēmuma darbību, kaut arī tas nav izdots saistošo
noteikumu formā, ministram esot tiesības apturēt, bet Satversmei tiesai
esot tiesības izvērtēt apstrīdētā rīkojuma atbilstību likumam.
Secinājumu daļa
13. Ministrs atbildes rakstā lūdzis Satversmes tiesu izbeigt tiesvedību
izskatāmajā lietā, jo Pieteikuma iesniedzēja neesot ievērojusi likuma "Par
pašvaldībām" 49. pantā noteikto kārtību pieteikuma iesniegšanai un tādēļ
zaudējusi tiesības iesniegt pieteikumu par apstrīdētā rīkojuma atcelšanu.
Satversmes tiesas nolēmumos ir atzīts, ka procesuāla rakstura
jautājumi par tiesvedības izbeigšanu parasti izskatāmi pirms tiesību
normas satversmības izvērtēšanas, ciktāl nav nepieciešams izvērtēt
atsevišķus lietas aspektus pēc būtības (sk., piemēram, Satversmes tiesas
2011. gada 19. oktobra sprieduma lietā Nr. 2010-71-01 11. punktu un
2014. gada 7. jūlija sprieduma lietā Nr. 2013-17-01 15. punktu).
Līdz ar to Satversmes tiesa visupirms izvērtēs, vai pastāv apstākļi,
kuru dēļ tiesvedība izskatāmajā lietā būtu izbeidzama.
14. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 17. panta trešo daļu un
19. panta otro daļu pašvaldības domei ir tiesības iesniegt pieteikumu
Satversmes tiesā par tāda rīkojuma atbilstību likumam, ar kuru Ministru
kabineta pilnvarotais ministrs ir apturējis pašvaldības domes pieņemto
lēmumu. Šāds pieteikums pašvaldības domei ir jāiesniedz likuma "Par
pašvaldībām" 49. pantā noteiktajā kārtībā.
Ministrs norāda, ka Pieteikuma iesniedzēja ir zaudējusi tiesības
iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā, jo lēmumu par vēršanos tiesā ar
pieteikumu par apstrīdētā rīkojuma atcelšanu Pieteikuma iesniedzēja
neesot pieņēmusi divu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas. Turklāt minētais
lēmums esot pieņemts domes kārtējā, nevis ārkārtas sēdē, par šādas sēdes
norises laiku un vietu neinformējot ministru (sk. lietas materiālu 1. sēj.
87.–93. lp. un 2. sēj. 13.–14. lp.).
14.1. Likuma "Par pašvaldībām" 49. panta pirmās daļas pirmais
teikums noteic ministra tiesības ar motivētu rīkojumu apturēt nelikumīgu
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domes izdoto saistošo noteikumu vai citu normatīvo aktu, vai to atsevišķu
punktu darbību, izņemot šā likuma 47. panta kārtībā pieņemto lēmumu
darbību. Saskaņā ar šā panta otro daļu domes priekšsēdētājam divu
nedēļu laikā pēc ministra rīkojuma saņemšanas jāsasauc domes ārkārtas
sēde, kurā jāizskata jautājums par attiecīgo saistošo noteikumu vai cita
normatīvā akta, vai to atsevišķu punktu atcelšanu. Domes ārkārtas sēdes
laiks un norises vieta laikus jāpaziņo ministram.
No likuma "Par pašvaldībām" 49. panta otrās daļas pirmā teikuma
izriet, ka domes sēdē, kas sasaukta divu nedēļu laikā pēc ministra rīkojuma
saņemšanas, ir jāizskata jautājums par attiecīgo saistošo noteikumu vai cita
normatīvā akta, vai to atsevišķu punktu atcelšanu. Vārds "izskatīt" ir
daudznozīmīgs. Citstarp tas nozīmē arī "izanalizēt" vai "apspriest" (sk.:
Latviešu valodas vārdnīca. 30000 pamatvārdu un to skaidrojumu. 2. izdevums.
Rīga: "Avots", 2006, 438. lpp.). Tātad, gramatiski interpretējot šo normu, var
secināt, ka pašvaldības domei ārkārtas sēdē jautājums par ministra rīkojumu
ir jāizanalizē, jāapspriež.
Tomēr gramatiskā interpretācijas metode ir tikai viena no
interpretācijas metodēm. Interpretējot tiesību normu, nepieciešams
izmantot arī citas tiesību normu interpretācijas metodes – vēsturisko,
sistēmisko un teleoloģisko metodi.
Likuma "Par pašvaldībām" 49. panta otrās daļas pirmais teikums
redakcijā, kas bija spēkā līdz 1997. gada 27. novembrim, noteica, ka domes
priekšsēdētājam divu nedēļu laikā pēc atbildīgā ministra rīkojuma
saņemšanas jāsasauc domes ārkārtas sēde, kurā jāpieņem lēmums par
attiecīgā lēmuma atcelšanu vai saskaņošanu ar spēkā esošajiem likumiem un
citiem normatīvajiem aktiem. Ar 1997. gada 30. oktobra likumu "Grozījumi
likumā "Par pašvaldībām"" likuma "Par pašvaldībām" 49. pants, tostarp tā
otrās daļas pirmais teikums, tika izteikts jaunā redakcijā, paredzot, ka domes
priekšsēdētājam divu nedēļu laikā pēc ministra rīkojuma saņemšanas
jāsasauc domes ārkārtas sēde, kurā jāizskata jautājums par attiecīgo saistošo
noteikumu vai cita normatīvā akta, vai to atsevišķu punktu atcelšanu.
Pēc šiem grozījumiem likuma "Par pašvaldībām" 49. panta otrās daļas
pirmais teikums paredz, ka domes ārkārtas sēdē ir "jāizskata" jautājums par
attiecīgo saistošo noteikumu vai cita normatīvā akta, vai to atsevišķu
punktu atcelšanu, nevis "jāpieņem lēmums par attiecīgā lēmuma atcelšanu
vai saskaņošanu ar spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem
aktiem". No likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" izstrādes
materiāliem izriet, ka likuma 49. pants grozīts, lai to redakcionāli saskaņotu
ar Satversmes tiesas likuma 16. pantu, kas noteic, ka tiesa izskata lietas par
tāda rīkojuma atbilstību likumam, ar kuru Ministru kabineta pilnvarotais
ministrs ir apturējis pašvaldības domes pieņemto lēmumu. Apspriežot
sagatavoto likumprojektu Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības
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komisijā, tās locekļi atbalstījuši priekšlikumu, kas paredz pašvaldībai
iespēju pirms vēršanās Satversmes tiesā atcelt savu lēmumu (sk. Valsts
pārvaldes un pašvaldības komisijas 1997. gada 12. marta sēdes Nr. 151
protokolu lietas materiālu 2. sēj. 88.–92. lp.).
Likuma "Par pašvaldībām" 49. panta otrās daļas pirmā teikuma saturs
noskaidrojams arī kopsakarā ar citām uz izskatāmo lietu attiecināmām
tiesību normām, tostarp šā panta trešās daļas pirmo teikumu un ceturto
daļu.
Laikā, kad bija spēkā likuma "Par pašvaldībām" 49. panta otrās daļas
pirmais teikums, kas noteica pašvaldības pienākumu divu nedēļu laikā pēc
ministra rīkojuma saņemšanas sasaukt domes ārkārtas sēdi, kurā jāpieņem
lēmums saistībā ar ministra rīkojumu, šajā pantā nebija noteikts cits
termiņš, kurā domei jālemj jautājums par tās izdoto saistošo noteikumu vai
cita normatīvā akta tiesiskumu (sk. likuma "Par pašvaldībām" 49. pantu
redakcijā, kas bija spēkā līdz 1997. gada 27. novembrim). Ar 2010. gada
17. jūnija likumu "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" likuma "Par
pašvaldībām" 49. panta trešās daļas pirmais teikums tika izteikts šādā
redakcijā: "Ja dome nepieņem lēmumu par attiecīgo saistošo noteikumu vai
cita normatīvā akta vai to atsevišķu punktu atcelšanu, tai triju mēnešu laikā
pēc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojuma
saņemšanas jāiesniedz Satversmes tiesā pieteikums par ministra rīkojuma
atcelšanu." Tādējādi likumdevējs noteica termiņu, kas domei ir saistošs,
lemjot par apturēto saistošo noteikumu vai cita normatīvā akta tiesiskumu.
Vienlaikus ar 2010. gada 17. jūnija likumu "Grozījumi likumā "Par
pašvaldībām"" likuma "Par pašvaldībām" 49. pants tika papildināts ar
ceturto daļu. Šī tiesību norma noteic, ka domei nav tiesību iesniegt
Satversmes tiesā pieteikumu par ministra rīkojuma atcelšanu, ja tā divu
mēnešu laikā no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
(turpmāk arī – ministrija) atzinuma saņemšanas dienas nav izpildījusi šā
likuma 45. panta ceturtajā daļā noteikto pienākumu pieņemt lēmumu, kurā
sniegts pamatojums, kāpēc dome nepiekrīt ministrijas atzinumā
norādītajam. Kā norāda pieaicinātā persona K. Jaunzeme, no minētās tiesību
normas kopsakarā ar likuma "Par pašvaldībām" 49. panta otro daļu izriet
pašvaldības pienākums jautājumu par iebildumiem saistībā ar normatīvā
akta tiesiskumu skatīt pēc būtības (sk. lietas materiālu 3. sēj. 146. lp.). Nav
pieļaujama tāda situācija, ka dome neizskata ministra iebildumus (sk.
9. Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 2010. gada 20. janvāra
sēdes Nr. 5 protokolu lietas materiālu 3. sēj. 13.–16. lp.).
Satversmes tiesa secina, ka likuma "Par pašvaldībām" 49. pantā
ietvertais regulējums ir vērsts uz to, lai ministrs un pašvaldība atrisinātu
strīdu par saistošo noteikumu vai cita normatīvā akta tiesiskumu, kamēr
pašvaldība vēl nav vērsusies Satversmes tiesā ar pieteikumu par ministra
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rīkojuma atcelšanu. Lai veicinātu to, ka jautājums par domes izdoto
saistošo noteikumu vai cita normatīvā akta tiesiskumu tiek atrisināts
likuma "Par pašvaldībām" 49. pantā noteiktajā kārtībā, domei noteikts
pienākums par tās ārkārtas sēdes laiku un norises vietu, kurā tiks skatīts
jautājums par ministra rīkojumu, laikus paziņot ministram (sk. likuma
"Par pašvaldībām" 49. panta otrās daļas otro teikumu). Turklāt saskaņā ar
minētā panta piekto daļu gadījumā, ja dome nesasauc ārkārtas sēdi un
neizskata jautājumu par apturēto saistošo noteikumu vai cita normatīvā
akta atcelšanu, nelikumīgie saistošie noteikumi vai cits normatīvais akts,
vai to atsevišķi punkti atzīstami par spēku zaudējušiem. Pieteikums
Satversmes tiesā ir uzskatāms par galīgo līdzekli strīda risināšanai tādā
gadījumā, ja dome nepiekrīt ministra rīkojumā ietvertajai motivācijai un
uzskata, ka apturētie saistošie noteikumi vai cits normatīvais akts nav
nedz atceļami, nedz grozāmi.
Interpretējot likuma "Par pašvaldībām" 49. panta otrās daļas pirmo
teikumu, Satversmes tiesa secina, ka pašvaldībai ir pienākums divu nedēļu
laikā pēc ministra rīkojuma saņemšanas sasaukt domes ārkārtas sēdi un
vērtēt ministra rīkojumu. Likuma "Par pašvaldībām" 49. pants neuzliek
pienākumu pašvaldības domei jautājumu par apturēto saistošo noteikumu
vai cita normatīvā akta tiesiskumu izskatīt vienā domes sēdē. Tas citstarp
saistīts ar šādu apstākli – pašvaldībai, ja tā nepiekrīt ministra rīkojumā
norādītajam, ir jāsniedz atbilstošs pamatojums tam, kāpēc saistošie
noteikumi, neņemot vērā ministrijas iebildes, tomēr atzīstami par
tiesiskiem. Pretējā gadījumā domei nav tiesību iesniegt Satversmes tiesā
pieteikumu par ministra rīkojuma atcelšanu (sk. likuma "Par pašvaldībām"
49. panta ceturto daļu). Ja domes ārkārtas sēdē, kas sasaukta divu nedēļu
laikā pēc ministra rīkojuma saņemšanas, nav iespējams pieņemt lēmumu
par apturēto saistošo noteikumu vai cita normatīvā akta tiesiskumu, dome
attiecīgo lēmumu var pieņemt arī vēlāk. Tomēr domei ir jāievēro, ka
saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 49. panta ceturto daļu tā nav tiesīga
Satversmes tiesā iesniegt pieteikumu par ministra rīkojuma atcelšanu, ja tā
divu mēnešu laikā no ministrijas atzinuma saņemšanas dienas nav
izpildījusi šā likuma 45. panta ceturtajā daļā noteikto pienākumu pieņemt
lēmumu, kurā sniegts pamatojums tam, kāpēc dome nepiekrīt ministrijas
atzinumā norādītajam. Tāpat domei ir saistošs likuma "Par pašvaldībām"
49. panta trešās daļas pirmajā teikumā noteiktais termiņš pieteikuma
iesniegšanai Satversmes tiesā. Proti, ja triju mēnešu laikā pēc ministra
rīkojuma saņemšanas dome nepieņem lēmumu par apturēto saistošo
noteikumu vai cita normatīvā akta, vai to atsevišķu punktu atcelšanu, tā
zaudē tiesības vērsties Satversmes tiesā ar pieteikumu par ministra
rīkojuma atcelšanu.
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14.2. Apstrīdētais rīkojums pieņemts 2017. gada 26. septembrī un šajā
pašā dienā saņemts Rēzeknes pilsētas domē (sk. lietas materiālu 1. sēj. 3. lp.).
No lietas materiāliem izriet, ka domes priekšsēdētājs 2017. gada 10. oktobrī
sasaucis domes ārkārtas sēdi par apstrīdēto rīkojumu. Par domes ārkārtas
sēdes norises vietu un laiku Rēzeknes pilsētas dome paziņojusi ministram.
Tomēr minētajā sēdē nolemts atlikt ar apstrīdēto rīkojumu saistītā
jautājuma izskatīšanu un pieprasīt no ministra papildu paskaidrojumu par
apstrīdētā rīkojuma būtību un tiesisko pamatojumu, proti, par to, kāds ir tā
izdošanas tiesiskais pamats, kādā daļā domes lēmuma darbība ir apturēta,
vai apturētais domes lēmums ir normatīvais akts un kā domei būtu jārīkojas
pēc apstrīdētā rīkojuma saņemšanas. Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija 2017. gada 18. oktobra vēstulē Pieteikuma iesniedzējai
paskaidroja, ka apstrīdētā rīkojuma tiesiskais pamatojums ir ietverts
saņemtajā dokumentā un uz to attiecināms likuma "Par pašvaldībām"
49. pantā ietvertais regulējums. Izvērtējusi apstrīdēto rīkojumu kopsakarā
ar ministrijas 2017. gada 18. oktobra vēstulē norādīto, Pieteikuma
iesniedzēja 2017. gada 1. novembra ārkārtas sēdē nolēma domes lēmumu
atstāt bez izmaiņām, norādot argumentus, kuru dēļ apstrīdētais rīkojums ir
nepamatots. Arī par šo sēdi Rēzeknes pilsētas dome bija informējusi
ministru. Savukārt domes 2017. gada 21. decembra sēdē tika nolemts
iesniegt Satversmes tiesā pieteikumu par apstrīdētā rīkojuma neatbilstību
likuma "Par pašvaldībām" 49. pantam. Minētais pieteikums sakaru iestādē
nodots 2017. gada 22. decembrī (sk. lietas materiālu 1. sēj. 35.–46. un 91.–
92. lp.).
Satversmes tiesa secina, ka Pieteikuma iesniedzēja ir ievērojusi likuma
"Par pašvaldībām" 49. pantā noteikto kārtību un termiņu pieteikuma
iesniegšanai Satversmes tiesā. Proti, divu nedēļu laikā pēc ministra rīkojuma
saņemšanas tā sasaukusi domes ārkārtas sēdi, kurā sākusi izskatīt jautājumu
par ministra rīkojumu. Pēc tam kad Pieteikuma iesniedzēja saņēmusi
papildu skaidrojumu par apstrīdētajā rīkojumā norādīto, tā 2017. gada
1. novembra ārkārtas sēdē pieņēmusi motivētu lēmumu, sniedzot
pamatojumu tam, kādēļ uzskata domes lēmumu par tiesisku, bet ministra
iebildumus – par nepamatotiem. Ievērojot likuma "Par pašvaldībām"
49. panta otrās daļas otrajā teikumā noteikto, par domes ārkārtas sēžu laiku
un norises vietu Pieteikuma iesniedzēja informējusi ministru. Pieteikums
Satversmes tiesā iesniegts triju mēnešu laikā pēc apstrīdētā rīkojuma
saņemšanas.
Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 18. panta ceturto daļu
pieteikumam, kuru Satversmes tiesā iesniedz koleģiāla institūcija,
pievienojams attiecīgās institūcijas lēmums par vēršanos Satversmes tiesā.
Pieteikuma iesniedzēja 2017. gada 21. decembra sēdē pieņēmusi lēmumu
par pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesā. Pašvaldības dome pati
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nosaka sev darba kārtību, ievērojot likumā "Par pašvaldībām" noteikto. No
minētā likuma neizriet, ka lēmums par vēršanos Satversmes tiesā domei
būtu bijis jāpieņem vienlaikus ar 2017. gada 1. novembra lēmumu, turklāt
šāda lēmuma pieņemšanai domes priekšsēdētājam būtu vajadzējis sasaukt
ārkārtas sēdi un par tās laiku un norises vietu informēt ministru.
Līdz ar to tiesvedība ir turpināma, jo Pieteikuma iesniedzēja ir
ievērojusi kārtību, kādā pieteikums iesniedzams Satversmes tiesā.
15. Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka ministram nebija tiesību
apturēt domes lēmuma atsevišķu punktu darbību, jo tās neesot
vispārsaistošas jeb ārējas tiesību normas. Tādēļ apstrīdētais rīkojums
pārkāpjot pašvaldības darbības pārraudzības robežas un esot pretrunā ar
likuma "Par pašvaldībām" 49. pantu. Savukārt ministrs uzskata, ka
apturētajiem domes lēmuma punktiem ir tiesību normu raksturs, tādēļ
ministram bijušas tiesības apturēt to darbību.
Līdz ar to Satversmes tiesai visupirms jāpārbauda ar apstrīdēto
rīkojumu apturēto domes lēmuma punktu juridiskais raksturs.
15.1. Satversmes 58. pants noteic, ka valsts pārvaldes iestādes ir
padotas Ministru kabinetam. Satversmes tiesa jau ir atzinusi, ka vietējā
pārvalde nav nodota citām konstitucionālajām institūcijām un nav īpaši
atbrīvota no padotības Ministru kabinetam.
Pašvaldības padotību Ministru kabinetam noteic pašvaldības princips.
Proti, saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 5. panta trešo daļu deleģēto
valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildē pašvaldība ir
Ministru kabineta padotībā. Pašvaldības padotību konkretizē arī Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 8. pants, jo likums "Par pašvaldībām" nav
vienīgais likums, kurā var tikt regulēti ar pašvaldības darbu saistīti
jautājumi (sk. Satversmes tiesas 2008. gada 16. aprīļa lēmuma par tiesvedības
izbeigšanu lietā Nr. 2007-21-01 17. punktu un 2018. gada 29. jūnija
sprieduma lietā Nr. 2017-32-05 12. un 13. punktu). Atbilstoši šā panta otrajai
daļai atvasinātu publisku personu, tostarp arī pašvaldību, funkcionālās
padotības formu un saturu nosaka normatīvie akti, saskaņā ar kuriem
attiecīgās valsts pārvaldes funkcijas vai uzdevumi tiek veikti. No Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 8. panta ceturtās daļas izriet, ka pašvaldība,
pildot valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās
autonomā kompetencē, atrodas Ministru kabineta pārraudzībā likumā "Par
pašvaldībām" noteiktajā kārtībā un apjomā.
Tādējādi Ministru kabineta kompetencē ietilpst pašvaldības
funkcionālās darbības pārraudzība likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā
kārtībā un apjomā. Viens no līdzekļiem, kas nodrošina pašvaldības
funkcionālās darbības pārraudzību, ir minētā likuma 49. panta pirmās daļas
pirmajā teikumā noteiktās ministra tiesības pieprasīt, lai pašvaldība atceļ
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prettiesiskus normatīvus aktus vai atsevišķus to punktus, un apturēt šādu
aktu darbību. Ministram ir tiesības apturēt pašvaldības saistošo noteikumu
un iekšējo normatīvo aktu normas, taču nav tiesību apturēt individuālus
tiesību aktus – administratīvos aktus un individuālus pārvaldes lēmumus –,
kā arī pašvaldības politiskus lēmumus (sk. Satversmes tiesas 2018. gada
29. jūnija sprieduma lietā Nr. 2017-32-05 14. un 16. punktu).
15.2. Satversmes tiesa jau ir atzinusi, ka pašvaldības dome kā
demokrātiski tieši leģitimēts pašvaldības orgāns savas kompetences
ietvaros uz likuma pamata kā ārēju normatīvo aktu var izdot vienīgi
saistošos noteikumus. Saistošie noteikumi ir pašvaldības domes izpildu
varas instruments, ar kura palīdzību dome var organizēt savu autonomo
funkciju izpildi un noregulēt citus jautājumus, ja likums vai Ministru
kabineta noteikumi ir pašvaldību tam pilnvarojuši. Pašvaldības dome un tās
izveidotās iestādes savas iekšējās darbības organizēšanai var izdot iekšējus
normatīvus aktus, kas ir saistoši vienīgi pašai iestādei, bet nav saistoši
privātpersonai.
Normatīvs akts ir tiesību akts, kas satur tiesību normas – abstraktus
vispārēji saistošus uzvedības priekšrakstus, kas attiecas uz nenoteiktu
personu loku un ir piemērojami vairākkārt. Iekšējos normatīvos aktus
publisko tiesību subjekts izdod, lai noteiktu savas vai sev padotas institūcijas
iekšējās darbības kārtību vai izskaidrotu kāda ārēja normatīva akta
piemērošanas kārtību, un šādi akti ir saistoši tikai pašam izdevējam, tā
struktūrvienībām un darbiniekiem. Turpretim ārējie normatīvie akti ir
saistoši abstraktam personu lokam, ar tiem tiek regulētas tiesiskās
attiecības, piemēram, starp publisko tiesību subjektu no vienas puses
un privātpersonu no otras puses vai arī privātpersonu savstarpējās
tiesiskās attiecības [sk. Satversmes tiesas 1999. gada 9. jūlija sprieduma lietā
Nr. 04-03(99) secinājumu daļas 3. punktu un 2018. gada 29. jūnija sprieduma
lietā Nr. 2017-32-05 15. punktu].
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 1. panta trešo daļu
administratīvais akts ir uz āru vērsts tiesību akts, ko iestāde izdod publisko
tiesību jomā attiecībā uz individuāli noteiktu personu vai personām,
nodibinot, grozot, konstatējot vai izbeidzot konkrētas tiesiskās attiecības
vai konstatējot faktisko situāciju. Atsevišķos gadījumos iestāde var izdot arī
vispārīgos administratīvos aktus, kuri ir vērsti uz individuāli nenoteiktu, bet
tādu personu loku, kuras atrodas konkrētos un identificējamos apstākļos.
Administratīvais akts atšķirībā no normatīvā akta nerada jaunas
tiesību normas. Administratīvais akts ir tiesību normu piemērošanas akts,
ar kuru tiek piemērotas ārējā normatīvajā aktā ietvertās tiesību normas.
Juridiskajā literatūrā norādīts, ka būtiskā pazīme, kas atšķir
administratīvu aktu no normatīva akta, ir tas, ka administratīvais akts
individualizē tiesību normā noteiktās abstraktās sekas konkrētām
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personām un konkrētam gadījumam (sk.: Briede J., Danovskis E.,
Kovaļevska A. Administratīvās tiesības. Mācību grāmata. Rīga: Tiesu namu
aģentūra, 2016, 98. lpp.). Proti, vispārīgais administratīvais akts iedzīvina
normatīvo aktu vai tiesību normu konkrētos apstākļos.
15.3. Ar apstrīdēto rīkojumu apturētā domes lēmuma
1.3. apakšpunkts noteic: "Ievērojot uztura normas, nodrošinot sabalansētu,
veselīgu un kvalitatīvu uzturu, dienas ēdināšanas izmaksas speciālajās
pirmsskolas izglītības iestādēs, ar ietvertu uzcenojumu 50 % apmērā
(vecāku maksa) – 2.13 eiro vienam audzēknim, diennakts grupā – 2.36 eiro
vienam audzēknim." Savukārt domes lēmuma 7. punkts paredz: "Lēmuma
1.3. apakšpunkts attiecībā uz speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm
stājas spēkā 2017. gada 1. februārī."
No minētā izriet, ka apturētie domes lēmuma punkti no 2017. gada
1. februāra noteic vecāku pienākumu maksāt par bērnu ēdināšanu
speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs. Tātad tiem ir ārēja iedarbība,
tie attiecas uz nenoteiktu personu loku – visiem vecākiem, kuru bērni
mācās vai mācīsies speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē, – un tie ir
attiecināmi uz vairākiem tāda veida gadījumiem.
Tādējādi apturētie domes lēmuma punkti ir vispārsaistošas
(ārējas) tiesību normas.
16. Kā izriet no likuma "Par pašvaldībām" 49. panta pirmās daļas
pirmā teikuma, ministrs ir tiesīgs apturēt tikai nelikumīgu normatīvo aktu
vai atsevišķu tiesību normu darbību. Valstij ir pienākums pārraudzīt, lai
pašvaldība savā darbībā ievērotu padotību likumam un tiesībām, jo valsts
pārvaldes darbībai visupirms ir jāatbilst vispārējiem tiesību principiem
(sk. Satversmes tiesas 2018. gada 29. jūnija sprieduma lietā Nr. 2017-32-05
14. punktu). Saskaņā ar minētā likuma 41. panta otro daļu pašvaldības
lēmumiem, tostarp pašvaldības saistošo noteikumu normām, ir jāatbilst
Satversmei, likumam "Par pašvaldībām" un citiem likumiem, kā arī
Ministru kabineta noteikumiem.
Ministrs atbildes rakstā norāda, ka apturētie domes lēmuma punkti
ir prettiesiski, jo pašvaldībai ir pienākums nodrošināt ēdināšanu tās
padotībā esošajās speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs, izdevumus
sedzot no pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem. Nosakot vecākiem
pienākumu maksāt par ēdināšanu speciālajās pirmsskolas izglītības
iestādēs, Pieteikuma iesniedzēja esot pārkāpusi tai normatīvajos aktos
noteikto kompetenci un neesot ievērojusi padotību likumam un tiesībām
(sk. lietas materiālu 2. sēj. 16.–17. lp.).
Tātad Satversmes tiesai jānoskaidro, vai pašvaldība ir tiesīga izdot
tiesību normas, kas noteic vecāku pienākumu maksāt par bērnu
ēdināšanu speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs. Lai to noskaidrotu,
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jāpārbauda, kāds ir apturēto domes lēmuma punktu izdošanas tiesiskais
pamats un vai no tiesību normām izriet pašvaldības tiesības noteikt
maksu par bērnu ēdināšanu speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs.
16.1. Domes lēmums, kas ietver apturētos punktus, tika pieņemts,
pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas
4. punktu un Noteikumu Nr. 1206 3. un 7. punktu.
Noteikumi Nr. 1206 saskaņā ar to 1.1. apakšpunktu nosaka kārtību,
kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus
pašvaldībām to vispārējās izglītības iestāžu skolēnu ēdināšanai, kuras
īsteno pamatizglītības programmas. Apturētie domes lēmuma punkti
nosaka vecāku pienākumu maksāt par ēdināšanu speciālajās izglītības
iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Tādējādi
izskatāmajā lietā Noteikumi Nr. 1206 nav piemērojami un Satversmes
tiesai jānoskaidro, vai no citām tiesību normām izriet pašvaldības tiesības
uzlikt vecākiem pienākumu maksāt par bērnu ēdināšanu speciālajās
pirmsskolas izglītības iestādēs.
Lai nodrošinātu tiesības uz izglītību, likumdevējs atbilstoši likuma
"Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktam ir nodevis
pašvaldību autonomajā kompetencē funkciju gādāt par tiesību uz izglītību
īstenošanu. Tomēr saskaņā ar minētā likuma 7. pantu autonomo funkciju
īstenošanas apjomu nosaka tiesību normas. Tādēļ pašvaldība, īstenojot
savas autonomās funkcijas, bauda rīcības brīvību, ciktāl to neierobežo
tiesību normas (sk. Satversmes tiesas 2008. gada 24. septembra sprieduma
lietā Nr. 2008-03-03 21.1. punktu).
Pašvaldības kompetenci izglītībā regulē Izglītības likuma 17. pants. Šā
panta trešās daļas 13. punkts noteic republikas pilsētas pašvaldībām un
novada pašvaldībām pienākumu nodrošināt ēdināšanu to padotībā esošajās
speciālās izglītības iestādēs, pirmsskolas izglītības grupās bērniem ar
speciālām vajadzībām, speciālās izglītības klasēs un internātskolās. Kārtību
un apmēru, kādā pašvaldība to nodrošina, nosaka Ministru kabinets.
Izglītības iestāžu finansēšanas kārtību reglamentē Izglītības likuma
60. pants. No minētās tiesību normas izriet, ka izglītības iestādes finansē,
tostarp uzturēšanas izdevumus sedz, šo iestāžu dibinātāji. Savukārt
Izglītības likuma 59. pantā ir noteikti izņēmumi, kad izglītības iestādes
tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem.
Sākotnēji Izglītības likuma 59. panta trešajā daļā bija noteikts, ka
speciālās izglītības iestādes, speciālās izglītības klases un grupas
vispārējās izglītības iestādēs, kā arī internātskolas finansē no valsts
budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Ar 2017. gada 22. novembra
likumu "Grozījumi Izglītības likumā", kas stājās spēkā 2018. gada
1. janvārī, Izglītības likuma 59. panta trešā daļa tika izteikta pašreiz spēkā
esošajā redakcijā. Proti, likumdevējs paredzēja, ka no valsts budžeta
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līdzekļiem finansē tikai tās speciālās izglītības iestādes, kuras īsteno
speciālās izglītības programmas pamatizglītības vai vidējās izglītības
pakāpē un nodrošina internāta pakalpojumus, kā arī speciālās izglītības
iestādes – attīstības vai rehabilitācijas centrus. Savukārt uzturēšanas
izdevumi speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs tiek segti no
pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem (sk. arī 2017. gada 11. novembrī
Saeimai iesniegtā likumprojekta "Grozījumi Izglītības likumā" anotāciju).
Pieteikuma iesniedzēja citstarp norāda, ka līdz brīdim, kad stājās
spēkā Noteikumi Nr. 477, bērnu ēdināšana speciālajās pirmsskolas
izglītības iestādēs esot finansēta no valsts budžeta finanšu līdzekļiem. Ar
Noteikumu Nr. 477 6. punktu Ministru kabinets šo kārtību mainījis. Tomēr
Ministru kabinetam neesot tiesību izlemt, no kādiem līdzekļiem – valsts
vai pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem – uzturamas speciālās
izglītības iestādes. Tādēļ, pieņemot šo normu, Ministru kabinets esot
darbojies pretēji varas dalīšanas principam un pārkāpis likumdevēja
piešķirto pilnvarojumu (sk. lietas materiālu 1. sēj. 8.–18. lp.).
Ministru kabinets Noteikumus Nr. 477 ir izdevis, pamatojoties uz
Izglītības likuma 14. panta 17. punktu, kas citstarp pilnvaro Ministru kabinetu
noteikt finansēšanas kārtību speciālās izglītības iestādēs, kā arī 17. panta
trešās daļas 13. punktu un 59. panta trešo daļu. Attiecībā uz speciālajām
pirmsskolas izglītības iestādēm šo noteikumu 2.2. apakšpunktā ir noteikts, ka
no valsts budžeta mērķdotācijas finansē pedagogu darba samaksu un valsts
sociālās apdrošināšanas iemaksas. Savukārt speciālās izglītības iestādes
uzturēšanas izdevumus saskaņā ar Noteikumu Nr. 477 6. punktu sedz no
pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem. Turklāt šo noteikumu 20. punktā tika
noteikts arī pārejas periods – no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada
31. decembrim –, kad izdevumi tika segti no pašvaldības budžeta un
30 procentu apmērā no valsts budžeta finanšu līdzekļiem.
No Noteikumu Nr. 477 1. pielikuma izriet, ka pie "uzturēšanas
izdevumiem" pieder arī ēdināšanas izdevumi. Tātad šo noteikumu
6. punkts ir interpretējams kopsakarā ar 7. punktu, kas uzliek pašvaldībai
pienākumu nodrošināt izglītojamo ēdināšanu tās padotībā esošajās
speciālajās izglītības iestādēs, ievērojot veselīga uztura pamatprincipus.
Tādējādi Ministru kabinets ir noteicis pašvaldībām pienākumu nodrošināt
to padotībā esošajās speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs ēdināšanu,
to finansējot no pašvaldību budžetiem.
Pieteikuma iesniedzēja papildus norāda, ka tai tiesības noteikt
maksu par sniegtajiem pakalpojumiem paredzot likuma "Par
pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 14. punkta "g" apakšpunkts (sk.
lietas materiālu 1. sēj. 17. lp.). Taču šī tiesību norma paredz, ka pašvaldības
dome ir tiesīga noteikt maksu par pakalpojumiem tikai tad, ja tas nav
aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem.
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Satversmes tiesa secina, ka tas, no kādiem līdzekļiem finansējama
speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšana, citstarp arī ēdināšana, ir
noregulēts Izglītības likumā un Noteikumos Nr. 477. Izglītības jomu regulējoši
ārējie normatīvie akti nepiešķir pašvaldībai tiesības noteikt vecākiem jebkāda
veida maksājumu par bērnu ēdināšanu tās padotībā esošajās speciālajās
pirmsskolas izglītības iestādēs. Uz to norāda arī vairākas lietā pieaicinātās
personas – Izglītības un zinātnes ministrija, tiesībsargs, Saeima un
K. Jaunzeme (sk. lietas materiālu 3. sēj. 123., 148. lp. un 4. sēj. 11., 15. lp.).
16.2. Satversmes tiesa jau ir atzinusi, ka pašvaldības dome ir tiesīga
izdot ārējos normatīvos tiesību aktus tikai likumos noteiktajos gadījumos
un apjomā (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2016. gada 12. februāra
sprieduma lietā Nr. 2015-13-03 14.1. punktu).
Satversmes tiesa secina, ka pašvaldībai no ārējiem normatīvajiem
aktiem neizriet pilnvarojums izdot tādas vispārsaistošas tiesību normas,
kas noteiktu vecāku pienākumu maksāt par bērnu ēdināšanu speciālajās
pirmsskolas izglītības iestādēs. Ar apturētajiem domes lēmuma punktiem
nosakot maksu par ēdināšanu speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs,
Pieteikuma iesniedzēja ir pārkāpusi tai normatīvajos aktos noteikto
kompetenci un nav ievērojusi padotību likumam un tiesībām. Tātad
apturētie domes lēmuma punkti ir prettiesiski un ministrs, tos apturot, ir
ievērojis likuma "Par pašvaldībām" 49. pantu.
Līdz ar to apstrīdētais rīkojums atbilst likuma "Par pašvaldībām"
49. pantam.
Nolēmumu daļa
Pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 30.–32. pantu, Satversmes
tiesa
nosprieda:
atzīt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra
2017. gada 26. septembra rīkojumu Nr. 1-2/7346 "Par Rēzeknes
pilsētas domes 2016. gada 22. decembra lēmuma Nr. 1872 "Par
ēdināšanas izmaksu noteikšanu Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs
un uzcenojuma apstiprināšanu" (protokols Nr. 103, 13. punkts)
1.3. apakšpunkta daļā par ēdināšanas izmaksu (vecāku maksas)
noteikšanu speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs un 7. punkta
darbības apturēšanu" par atbilstošu likuma "Par pašvaldībām"
49. pantam.
Spriedums ir galīgs un nepārsūdzams.
Spriedums stājas spēkā tā publicēšanas dienā.
Tiesas sēdes priekšsēdētāja

I. Ziemele
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SPRIEDUMS
LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ
Rīgā 2019. gada 5. martā
lietā Nr. 2018-08-03
Satversmes tiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētāja Ineta
Ziemele, tiesneši Sanita Osipova, Aldis Laviņš, Gunārs Kusiņš, Daiga
Rezevska, Jānis Neimanis un Artūrs Kučs,
pēc tiesībsarga pieteikuma,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 85. pantu un
Satversmes tiesas likuma 16. panta 3. punktu, 17. panta pirmās daļas
8. punktu un 28.1 pantu,
rakstveida procesā 2019. gada 7. februāra tiesas sēdē izskatīja lietu
"Par Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 4. septembra saistošo
noteikumu Nr. 27 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības
un uzturēšanas noteikumi" 18. un 20. punkta atbilstību Latvijas
Republikas Satversmes 1. pantam".
Konstatējošā daļa
1. Jūrmalas pilsētas dome, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, 2014. gada 4. septembrī izdeva saistošos noteikumus
Nr. 27 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas
noteikumi" (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 27), kas stājās spēkā
2014. gada 28. oktobrī.
Saistošie noteikumi Nr. 27 saskaņā ar to 1. punktu citstarp nosaka
kapavietu piešķiršanas kārtību. Saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu
nomnieks iegūst kapavietas nomas tiesības, noslēdzot kapavietas nomas
līgumu ar kapsētu apsaimniekotāju. Savukārt Saistošo noteikumu Nr. 27
20. punkts noteic, ka kapavietas nomnieks maksā kapsētu apsaimniekotājam
ikgadēju kapavietas nomas maksu, ko apstiprina Jūrmalas pilsētas dome ar
lēmumu.
2. Pieteikuma iesniedzējs – tiesībsargs – uzskata, ka Saistošo
noteikumu Nr. 27 18. un 20. punkts (turpmāk – apstrīdētās normas)
neatbilst Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 1. pantam.
Tiesībsargs ierosinājis pārbaudes lietu par apstrīdētajām normām.
Minētās lietas ietvaros tiesībsargs secinājis, ka apstrīdētās normas ir
prettiesiskas, un aicinājis Jūrmalas pilsētas domi tās atcelt. Tomēr
Jūrmalas pilsētas dome atteikusies novērst konstatētos trūkumus.
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Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktam
kapsētu izveidošana un uzturēšana esot pašvaldību autonomā kompetence.
Lai gan autonomo funkciju izpildi organizējot un par to atbildot pašvaldība,
tomēr izraudzītajam risinājumam vajagot būt tiesiskam. Turklāt šo
autonomo funkciju izpilde esot finansējama no pašvaldības budžeta.
Pašvaldības īpašums visupirms esot izmantojams attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, nododot
to publiskā lietošanā, un tikai to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama
iepriekš minētajam nolūkam, pašvaldība varot izmantot ienākumu gūšanai
saimnieciskā kārtā, citstarp arī iznomājot.
Kapsētas esot publiskā lietošanā nodots pašvaldības īpašums, kas
kalpo sabiedrības vajadzībām likuma "Par pašvaldībām" 77. panta otrās
daļas izpratnē. Tādējādi kapsētām līdzīgi kā ceļiem, ielām, laukumiem,
parkiem esot publiskas lietas statuss. No Saistošo noteikumu Nr. 27 8., 18.
un 22. punkta izrietot, ka atsevišķi kapsētas iecirkņi (kapavietas vai
ģimenes kapavietas) var tikt nodoti konkrētu fizisko personu sevišķā
lietošanā ar tiesībām tikt apglabātām šajos iecirkņos vai apbedīt tajos savus
piederīgos. Lai persona iegūtu kapavietas lietošanas tiesības, tai saskaņā ar
apstrīdētajām normām esot jāslēdz nomas līgums un jāmaksā ikgadēja
kapavietas nomas maksa. Tomēr pašvaldībai neesot tiesību noteikt nomas
maksu par publiskas lietas lietošanu. Tādējādi, pieņemot apstrīdētās
normas, Jūrmalas pilsētas dome neesot ievērojusi no Satversmes 1. panta
izrietošos demokrātiskas tiesiskas valsts principus – tiesiskuma principu un
varas dalīšanas principu.
Tiesībsargs uzskata, ka pašvaldības nav tiesīgas noteikt arī
nodevu par kapavietas izmantošanu. Likuma "Par nodokļiem un
nodevām" 2. panta ceturtā daļa nosakot: ja vietējo pašvaldību saistošajos
noteikumos ir iekļautas normas, kas paredz obligātus maksājumus, kuri ir
pašvaldības nodeva, bet nav paredzēti šajā likumā, tad šādu normu
piemērošana nav pieļaujama, kamēr nav stājušies spēkā atbilstoši
grozījumi šajā likumā. Tā kā likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmajā daļā nav paredzēta nodeva par kapavietas izmantošanu,
šobrīd pašvaldības neesot tiesīgas šādu nodevu noteikt. Tātad Jūrmalas
pilsētas dome, nosakot jaunu pašvaldības nodevu, proti, nodevu par
kapavietas izmantošanu, esot rīkojusies, pārkāpjot tai likumā noteiktās
rīcības brīvības robežas.
3. Institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Jūrmalas pilsētas
dome – uzskata, ka apstrīdētās normas atbilst Satversmes 1. pantam.
Likumdevējs atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās
daļas 2. punktam nodevis pašvaldību autonomajā kompetencē funkciju
gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
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tīrību, tostarp kapsētu izveidošanu un uzturēšanu. Lai nodrošinātu šīs
funkcijas izpildi saskaņā ar minētā likuma 43. panta pirmo daļu,
pašvaldības dome esot tiesīga pieņemt saistošos noteikumus. Līdz ar to
Jūrmalas pilsētas dome, pieņemot Saistošos noteikumus Nr. 27, esot
rīkojusies likumdevēja dotā pilnvarojuma ietvaros.
Likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 14. punkts ļaujot
pašvaldībai pieprasīt maksu par tās sniegto pakalpojumu. Lai gan
apstrīdētajās normās samaksa par kapavietas uzturēšanu ir nosaukta par
nomas maksu, faktiski tā esot samaksa par pakalpojumu un tās mērķis
esot nevis peļņas gūšana, bet gan pašvaldības izdevumu segšana.
Jūrmalas pilsētas dome uzsver, ka ir tiesīga izdot tādus saistošos
noteikumus, no kuru mērķa un satura būtu izsecināms, ka tie izdoti tādēļ,
lai nodrošinātu kapsētu izveidošanu, uzturēšanu, labiekārtošanu, kā arī
sanitāro tīrību. Tā kā normatīvajos aktos neesot noregulēts tas, kādā veidā
pašvaldības pilda minēto funkciju, pašvaldībām esot plaša rīcības brīvība
izvēlēties atbilstošāko risinājumu.
Kapsētas esot uzskatāmas par publiskām lietām. Maksas noteikšana
par publiskas lietas lietošanu esot pamatprincips, nevis izņēmums. Tas
izrietot no Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma (turpmāk – Izšķērdēšanas novēršanas likums) 5. panta
pirmās daļas, kas aizliedzot publiskas personas mantu nodot
privātpersonai vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā.
Sabiedrības interesēs esot tas, lai pašvaldības varētu pēc iespējas
efektīvāk attīstīt un apsaimniekot to teritorijā esošās kapsētas, kā arī
nodrošināt tajās sanitāro prasību ievērošanu. Maksa par kapavietas
izmantošanu esot viens no šā mērķa sasniegšanas līdzekļiem. Tā kā
pašvaldības jaunas kapsētas veidojot un esošās kapsētas uzturot pilnībā
no sava budžeta, tās esot tiesīgas arī noteikt maksu par pakalpojumu –
kapavietas nodrošināšanu. Nepastāvot citi līdzekļi, ar ko pašvaldība
varētu nodrošināt konkrētās autonomās funkcijas izpildi tā, lai šī funkcija
nekļūtu tai par nesamērīgu slogu.
4. Pieaicinātā persona – Saeima – norāda, ka atbilstoši likuma "Par
pašvaldībām" 7. panta otrajai daļai pašvaldību autonomo funkciju izpilde
visupirms esot nodrošināma no pašvaldības budžeta. Tādēļ pašvaldības
rīcības brīvība autonomo funkciju izpildē, citstarp attiecībā uz maksas
noteikšanu par kapavietu, esot ierobežota ar likumdevēja noteiktajiem
finansēšanas avotiem.
Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. pantā noteiktie pašvaldības
nodevas objekti esot uzskaitīti izsmeļoši, un, ja rodas nepieciešamība
paredzēt jaunu nodevu objektu, tad šo likumu vajagot grozīt un attiecīgo
sarakstu papildināt. Savukārt attiecībā uz maksas pakalpojumiem jānorāda,
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ka likumā "Par pašvaldībām" nav izsmeļoši uzskaitīti pakalpojumi, par
kuriem pašvaldība ir tiesīga noteikt maksu.
Augstākā tiesa, analizējot kapavietas nomas līguma tiesisko dabu, esot
atzinusi, ka ar šādu līgumu faktiski tiek piešķirta atļauja apbedīšanai noteiktā
vietā. Nosakot un iekasējot maksu par kapavietas nomu, pašvaldība
rīkojoties nevis kā jebkurš cits īpašnieks, bet gan īstenojot likumā noteiktu
valsts pārvaldes uzdevumu. Līdz ar to Augstākā tiesa secinājusi, ka nomas
maksa par kapavietu pēc savas dabas uzskatāma par pašvaldības nodevu. To,
ka kapavietas nomas maksājums būtu jāuztver un jāparedz kā pašvaldības
nodeva, norādījusi arī Valsts kontrole 2018. gada 7. februāra informatīvajā
ziņojumā par kapsētu saimniecību Latvijā. Tādējādi maksājums, kas
apstrīdētajās normās apzīmēts kā nomas maksa par kapavietu, pēc savas
būtības esot uzskatāms par pašvaldības nodevu. Līdz ar to atbilstoši likuma
"Par nodokļiem un nodevām" 2. panta ceturtajai daļai šāda pašvaldības
nodeva nebūtu piemērojama līdz tās objekta iekļaušanai minētā likuma
12. pantā noteiktajā pašvaldības nodevas objektu sarakstā.
5. Pieaicinātā persona – Tieslietu ministrija – uzskata, ka
apstrīdētās normas neatbilst Satversmes 1. pantam.
Tiesības pienācīgi apbedīt savu tuvinieku ietilpstot tiesībās uz
privāto un ģimenes dzīvi. Ja persona atsakās noslēgt nomas līgumu, tad
atbilstoši Saistošajiem noteikumiem Nr. 27 tās tuvinieks tiekot apbedīts
kapsētā speciāli ierādītā bezpiederīgo apbedīšanai paredzētā vietā.
Gadījumā, kad mirušajam ir tuvinieki, to nevarot uzskatīt par cieņpilnu
apbedīšanu. Tādējādi pašvaldība, pieprasot kapavietas nomas līguma
slēgšanu un nomas maksu, pārkāpjot tiesiskuma principu.
Prasība veikt vienreizēju maksājumu par kapavietu esot samērīga,
taču pašvaldībai neesot tiesību pieprasīt ikgadēju nomas maksu par
kapavietas izmantošanu. Tas esot pretrunā ar demokrātiskas tiesiskas
valsts principiem. Nomas līguma noslēgšana esot pieļaujama vienīgi tad,
ja persona vēlas pretendēt uz kādiem ekskluzīviem pakalpojumiem.
Tiesības noteikt maksu par kapavietas izmantošanu pašvaldībai
neizrietot arī no Izšķērdēšanas novēršanas likuma, jo tas neattiecoties uz
gadījumiem, kad pašvaldības īpašums tiek nodots publiskā lietošanā.
6. Pieaicinātā persona – Finanšu ministrija – norāda, ka šobrīd
saskaņā ar spēkā esošo regulējumu pašvaldības nav tiesīgas noteikt
nodevu par kapavietas izmantošanu.
Pašvaldības domei esot tiesības Ministru kabineta noteikumos
paredzētajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt vienīgi likuma
"Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmajā daļā noteiktās pašvaldības
nodevas. Pašvaldības nodeva esot uzskatāma par politikas veidošanas un
regulēšanas instrumentu, un tā tiekot noteikta atsevišķu politikas mērķu
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sasniegšanai, regulējot (kontrolējot, veicinot, ierobežojot) personas darbību.
Atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1. panta 3. punktam
pašvaldības nodevas apmērs neesot tiešā veidā saistīts ar pašvaldības
institūcijas vai tās struktūrvienības darbības izmaksu segšanu.
Pašvaldības nodevas objektu kopīgā pazīme saskaņā ar likuma "Par
nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmo daļu esot tā, ka personai ir
tiesības brīvi izvēlēties konkrēto darbību (pakalpojumu). Savukārt par
konkrēto darbību maksājamās nodevas apmērs esot faktors, no kura
atkarīgs tas, vai persona konkrēto darbību izvēlēsies.
Maksas par kapsētas uzturēšanu noteikšana neatbilstot pašvaldības
nodevas objektam, jo pašvaldības uzdevums esot nevis veicināt vai
ierobežot mirušo personu apbedīšanu, bet gan nodrošināt to, ka mirušie,
kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi pašvaldības administratīvajā
teritorijā, var tikt apbedīti pašvaldības izveidotajās kapsētās. Turklāt
mirušas personas apbedīšana neesot uzskatāma par tādu darbību, kuru
šīs personas piederīgie būtu tiesīgi pēc pašu izvēles veikt vai neveikt. Arī
no likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punkta izrietot
pašvaldības pienākums gādāt par kapsētu izveidošanu un uzturēšanu.
Atbilstoši minētā likuma 7. panta otrajai daļai šīs funkcijas izpilde esot
finansējama no attiecīgās pašvaldības budžeta.
7. Pieaicinātā persona – Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija – uzskata, ka apstrīdētās normas atbilst Satversmes
1. pantam.
Kapsētas Latvijā, tāpat kā daudzviet pasaulē, esot viena no
kultūrvēstures mantojuma redzamajām zīmēm. Kapu kopšanas tradīcijas
esot jāskata gan vēsturiskajā kontekstā, gan ņemot vērā dažādos Latvijas
vēsturiskajos novados pastāvošās atšķirības. Pašvaldības, ņemot vērā
budžeta iespējas, veidojot un uzturot kapsētas, nosakot to izmantošanas
kārtību, kā arī risinot ar kapavietas iegūšanu saistītos jautājumus.
Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas
23. punktam pašvaldības dome esot tiesīga lemt par kārtību, kādā
nodrošināma kapsētu uzturēšana un apsaimniekošana. Lai nodrošinātu
šīs funkcijas izpildi, pašvaldības esot tiesīgas izdot saistošos noteikumus,
kuros noteikta kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtība,
apbedīšanas kārtība, kapliču izmantošanas kārtība, kā arī regulēti citi
jautājumi.
Nedz likumos, nedz Ministru kabineta noteikumos neesot noregulēts
tas, tieši kādā veidā pašvaldībām ir jānodrošina kapsētu uzturēšana. Tādēļ
atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 7. panta otrajai daļai un 21. panta
pirmās daļas 23. punktam pašvaldības domei esot kompetence noteikt,
tieši kādā veidā izpildāma šī funkcija. Pašvaldību autonomo funkciju
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izpilde esot saistīta ar pašvaldības budžetā pieejamo līdzekļu apjomu.
Likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 14. punkts ļaujot
pašvaldības domei noteikt maksu par pakalpojumiem, ja tas nav aizliegts
vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem. Apstrīdētās
normas esot pieņemtas, lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas
izpildi kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas jomā.
Atsaucoties uz Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta
2015. gada 20. novembra lēmumu lietā Nr. SKA-1427/2015, ministrija
norāda, ka kapsētas ir publiskā lietošanā nodots pašvaldības īpašums, kas
kalpo sabiedrības vajadzībām likuma "Par pašvaldībām" 77. panta otrās
daļas izpratnē. Proti, kapsētām līdzīgi kā ceļiem, ielām, laukumiem vai
parkiem esot publiskas lietas statuss. Līdz ar to tiesības piekļūt kapsētai
un to lietot, tostarp arī iespēja slēgt līgumu par kapavietas nomu, esot
publiski tiesisks jautājums.
8. Pieaicinātā persona – Latvijas Pašvaldību savienība – pievienojas
Jūrmalas pilsētas domes viedoklim, ka apstrīdētās normas atbilst
Satversmes 1. pantam.
Likuma par "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktā
noteiktā pašvaldību autonomā funkcija – kapsētu izveidošana un
uzturēšana – esot saistīta ar pašvaldību pienākumu nodrošināt
infrastruktūru, nevis sniegt pakalpojumus. Pašvaldību pienākums esot
par to budžeta līdzekļiem izveidot kapsētas un nodrošināt, ka tās ir visiem
pieejamas. Lai arī kapsētas kā pašvaldību infrastruktūras objekts kopumā
esot nodotas publiskā lietošanā, tomēr katra konkrētā apbedīšanai
paredzētā vieta personai tiekot nodota individuālā lietošanā. Saskaņā ar
Izšķērdēšanas novēršanas likumu individuāls publiskas lietas lietojums
bez atlīdzības nav pieļaujams. Tādējādi Jūrmalas pilsētas dome, nosakot
nomas maksu par kapavietas izmantošanu, esot rīkojusies tiesiski. Turklāt
kapavietas varot tikt gan tirgotas, gan arī mantotas. Piemēram, persona,
kura izvēlējusies mirušos tuviniekus apglabāt privātā kapsētā, veicot
vienreizēju vai ikgadēju maksājumu par kapavietu.
9. Pieaicinātā persona – Mg. iur. Kristīne Jaunzeme – uzskata, ka
apstrīdētās normas atbilst Satversmes 1. pantam.
Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas
2. punktam kapsētu izveidošana un uzturēšana esot viena no pašvaldību
autonomajām funkcijām. Šīs funkcijas izpildi organizējot un par to atbildot
pašvaldības. Turklāt, ja likumā nav noteikts citādi, saskaņā ar likuma "Par
pašvaldībām" 7. panta otro daļu autonomās funkcijas izpilde tiekot
finansēta no attiecīgās pašvaldības budžeta.
Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa paredzot, ka
pašvaldības dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu
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autonomo funkciju izpildi. Tāpat atbilstoši minētā likuma 21. panta pirmās
daļas "g" apakšpunktam pašvaldības dome varot noteikt maksu par
pakalpojumiem, ja tas nav aizliegts ar likumu vai Ministru kabineta
noteikumiem. Minētās tiesību normas pilnvarojot pašvaldību noteikt
kārtību, kādā tās administratīvajā teritorijā tiek izveidotas, uzturētas un
darbojas kapsētas, tostarp noteikt arī ar to saistītos maksas pakalpojumus.
Iekams valstī nav universāli noregulēti būtiskākie ar apbedīšanu un
kapavietu izveidošanu saistītie jautājumi, katras pašvaldības ziņā esot
lemšana par formu, kādā noteikta kapavieta tiek piešķirta vai rezervēta. Tas
vien, ka kapsētas ir publiskas lietas un kalpo sabiedrības vajadzībām, pats
par sevi neliedzot pašvaldības domei noteikt ar kapsētu izmantošanu
saistītus maksājumus.
Secinājumu daļa
10. Tiesībsargs uzskata, ka divas Saistošo noteikumu Nr. 27 normas
neatbilst Satversmes 1. pantam.
Saistošo noteikumu Nr. 27 18. punkts nosaka kārtību, kādā personai
tiek piešķirta kapavieta. Proti, lai persona iegūtu kapavietu, tai jānoslēdz
kapavietas nomas līgums ar kapsētu apsaimniekotāju. Savukārt šo
noteikumu 20. punkts paredz personas pienākumu pēc tam, kad tai
kapavieta ir piešķirta, maksāt kapsētu apsaimniekotājam ikgadēju nomas
maksu, kuras apmērs saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu ir
0,83 euro gadā par vienu kvadrātmetru. Apstrīdētās normas ir savstarpēji
saistītas kā daļa no tiesiskā regulējuma, kas reglamentē ar kapavietas
iegūšanu saistītos jautājumus. Proti, no tām izriet, ka persona iegūst
tiesības izmantot kapavietu pēc kapavietas nomas līguma noslēgšanas un
ka par kapavietas nomu ir jāmaksā ikgadēja maksa.
Līdz ar to Satversmes tiesa, izskatot apstrīdēto normu atbilstību
augstāka juridiska spēka tiesību normai, tās vērtēs kā vienotu regulējumu.
11. Satversmes 1. pants nosaka: "Latvija ir neatkarīga demokrātiska
republika."
Satversmes tiesa jau ir atzinusi, ka Satversmes 1. panta tvērumā ietilpst
no demokrātiskas tiesiskas valsts pamatnormas atvasinātie vispārējie
tiesību principi, tostarp tiesiskas valsts princips (sk. Satversmes tiesas
2017. gada 29. jūnija sprieduma lietā Nr. 2016-23-03 15.1. punktu). Tiesiskas
valsts principa materiālā izpratne paredz pamattiesību vispārsaistošā
rakstura atzīšanu un to aizsardzību. Satversmes ievada ceturtā rindkopa
noteic, ka Latvija kā demokrātiska, tiesiska [..] valsts balstās uz cilvēka cieņu.
Cilvēka cieņa un katra indivīda vērtība ir pamattiesību būtība. Tāpēc
demokrātiskā tiesiskā valstī gan likumdevējam, pieņemot tiesību normas,
gan tiesību normu piemērotājam, tās piemērojot, ir jārespektē cilvēka cieņa
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(sk.: Barak A. Human Dignity: The Constitutional Value and the Constitutional
Right. Cambridge: Cambridge University, 2015, p. 108).
Cilvēka cieņa kā konstitucionāla vērtība raksturo cilvēku kā augstāko
demokrātiskas tiesiskas valsts vērtību. Tā ir jāaizsargā gan attiecībās starp
valsti un cilvēku, gan cilvēku savstarpējās attiecībās, gan arī pēc cilvēka
nāves, proti, arī pēc cilvēka nāves pret viņa ķermeni ir jāizturas ar cieņu.
Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir atzinusi, ka valstij jāaizsargā cilvēka cieņa,
identitāte un integritāte gan cilvēka dzīves laikā, gan arī pēc viņa nāves (sk.
Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2015. gada 13. janvāra sprieduma lietā "Elberte
pret Latviju", iesniegums Nr. 61243/08, 142. punktu). Tādēļ, piemēram, arī
Latvijas Krimināllikuma 139. un 228. pantā ir paredzēta kriminālatbildība
par noziedzīgiem nodarījumiem pret mirušas personas ķermeni, kapa un
līķa apgānīšanu. Arī Vācijas Federālā konstitucionālā tiesa uzsvērusi, ka ar
cilvēka cieņas neaizskaramību, kas ir visu pamattiesību pamatā, būtu
pretrunā tas, ka cilvēkam pēc nāves tiktu atņemta cieņa vai viņa ķermenis
varētu tikt pazemots. Valsts pienākums aizsargāt cilvēka cieņu nebeidzas
līdz ar cilvēka nāvi (sk. Vācijas Federālās konstitucionālās tiesas 1971. gada
24. februāra lēmumu lietā 1 BvR 435/68).
Cilvēka cieņas aizsardzība pēc nāves ir balstīta arī uz kultūras un
reliģijas tradīcijām, kas ietvertas Satversmes ievada piektajā rindkopā
minētajā latviskajā dzīvesziņā. Latvijas kultūras kanonā, kas citstarp ir
kultūras vērtību apkopojums, kā vērtība iekļauta arī kapu kopšanas
tradīcija. Kā norādīts kanonā, kapsētas ir viena no kultūrvēstures
mantojuma redzamajām zīmēm. Tās ne tikai kalpo kā mirušo atdusas vietas,
bet arī apliecina vēlmi un vajadzību izrādīt cieņu saviem mirušajiem
tuviniekiem. Daudzviet mirušo apglabāšanas vietas tiek uzskatītas par
svētām. Īpaša kapu kopšanas izpausme ir kapu svētki, kas ietver gan
publiskus, gan individuālus atceres rituālus. Tie apliecina un uztur vērtības,
sekmē cilvēku piederību vietējai kopienai (sk.: Mellēna M. Kapu kopšanas
tradīcija. Pieejams: https://kulturaskanons.lv/).
Satversmes ievada piektā rindkopa noteic, ka Latvijas identitāti
Eiropas kultūrtelpā veido [..] vispārcilvēciskās vērtības. Ikviens rūpējas par
sevi, saviem tuviniekiem. Šīs vispārcilvēciskās vērtības, tostarp cilvēka
cieņa, noteic to, ka pēc cilvēka nāves viņš ir jāapbedī un šis pienākums
visupirms gulstas uz mirušā cilvēka tuviniekiem. Latvijā tradicionāli
apbedīšana tiek veikta, mirušos cilvēkus apglabājot kapsētās. Cilvēka cieņa
ietver arī personas tiesības lemt par savu ķermeni. Tas nozīmē, ka ir
respektējama cilvēka dzīves laikā izteiktā griba tikt apbedītam noteiktā
veidā vai pēc nāves ziedot savu ķermeni zinātniskiem pētījumiem.
Līdz ar to demokrātiskai tiesiskai valstij ir pienākums, regulējot
ar miruša cilvēka apbedīšanu saistītus jautājumus, aizsargāt cilvēka
cieņu arī pēc viņa nāves.
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12. Tiesībsargs lūdzis Satversmes tiesu izvērtēt pašvaldības saistošo
noteikumu normu atbilstību Satversmei. Apstrīdētās normas nosaka
samaksu par kapavietas izmantošanu un ir izdotas, atsaucoties uz likuma
"Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, lai nodrošinātu tā paša likuma
15. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas – gādāt par kapsētu izveidošanu un uzturēšanu – izpildi.
12.1. Pašvaldības autonomās funkcijas ir tās funkcijas, kuru dēļ
pašvaldības vispār pastāv (sk.: Levits E. Pašvaldību likuma koncepcija,
2003, 15. punkts). Tādējādi tiek nodrošināta vietējo iedzīvotāju visplašākā
iesaistīšana kopējo mērķu un interešu sasniegšanā (sk. Satversmes tiesas
2018. gada 29. jūnija sprieduma lietā Nr. 2017-32-05 11. punktu).
Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas
2. punktam viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir kapsētu
izveidošana un uzturēšana.
Ja likumdevējs kādu funkciju noteicis par pašvaldības autonomo
funkciju, tad pašvaldībai ir pienākums to pildīt. Pašvaldībai ir pienākums
savas kompetences ietvaros nodrošināt to, lai iedzīvotāju tiesības tiktu
īstenotas atbilstošākajā veidā. Likuma "Par pašvaldībām" 7. panta otrā
daļa noteic, ka autonomās funkcijas izpildi organizē un par to atbild
pašvaldība. Autonomo funkciju īstenošanas apjomu nosaka tiesību
normas. Tādēļ pašvaldība, īstenojot savas autonomās funkcijas, bauda
rīcības brīvību, ciktāl to neierobežo tiesību normas (sk. Satversmes tiesas
2008. gada 24. septembra sprieduma lietā Nr. 2008-03-03 21.1. punktu).
12.2. Likuma "Par pašvaldībām" 7. panta otrajā daļā ir noteikts, ka
autonomo funkciju izpilde tiek finansēta no attiecīgās pašvaldības
budžeta, ja likumā nav noteikts citādi. Pašvaldības autonomās funkcijas –
izveidot un uzturēt kapsētas – izpilde arī ir finansējama no pašvaldības
budžeta līdzekļiem.
Pašvaldības savus budžetus izstrādā patstāvīgi (sk. likuma "Par
pašvaldībām" 46. pantu). No likuma "Par pašvaldību budžetiem" 13. panta
izriet, ka pašvaldību budžetu sastādīšanas sākumstadijā Ministru kabinets
saskaņo ar pašvaldībām plānojamā saimnieciskā gada valsts budžeta
dotāciju kopapjomu pašvaldību finanšu izlīdzināšanai, plānojamā
saimnieciskā gada valsts budžeta kopapjomu un tā sadalījumu starp
pašvaldībām. Pašvaldību budžetu ieņēmumus, no kuriem nodrošināma
likumā noteikto autonomo funkciju izpilde, veido atskaitījumi no valsts
nodokļiem un nodevām, pašvaldību nodevas, valsts budžeta dotācijas un
mērķdotācijas, dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda,
norēķini ar pašvaldību budžetiem, maksājumi par pakalpojumiem,
atskaitījumi no kapitālsabiedrību peļņas, ieņēmumi no pašvaldību
īpašuma iznomāšanas (izīrēšanas), īpašuma pārdošanas un citi ar likumu
noteikti ieņēmumi (sk. likuma "Par pašvaldību budžetiem" 21. pantu).
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Ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta
noteikumiem, pašvaldība ir tiesīga noteikt maksu par pakalpojumiem, kā
arī paredzēt pašvaldības nodevu ieviešanu (sk. likuma "Par pašvaldībām"
21. pantu). Tādējādi noteiktos gadījumos pašvaldības dome ir tiesīga
saistošajos noteikumos, kas izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. pantu, noteikt maksu par pakalpojumiem, kā arī paredzēt pašvaldības
nodevu ieviešanu.
Tomēr tiesību normām, kuras pašvaldība izdod savu autonomo
funkciju izpildes nodrošināšanai, ir jābūt tiesiskām. Proti, tiesiskuma
princips paredz pašvaldības padotību likumam un tiesībām, jo valsts
pārvaldes darbībai visupirms ir jāatbilst vispārējiem tiesību principiem (sk.
Satversmes tiesas 2018. gada 29. jūnija sprieduma lietā Nr. 2017-32-05
14. punktu). Pašvaldības ir padotas tiesībām kā procesuāltiesiskā, tā
materiāltiesiskā ziņā. Tiesiskuma principa procesuālais aspekts paredz, ka
pašvaldībai ir tiesības izdot saistošos noteikumus tikai likumā noteiktos
gadījumos un likuma ietvaros, bet materiālais –, ka pašvaldības izdotajiem
saistošajiem noteikumiem ir jāatbilst Satversmes normām, kā arī citām
augstāka juridiska spēka tiesību normām pēc būtības [sal.: Satversmes tiesas
2014. gada 29. decembra sprieduma lietā Nr. 2014-06-03 21. punkts; Levits E.
14. pants. Likuma prioritātes princips. Grām.: Administratīvā procesa likuma
komentāri. A un B daļa. Briede J. (zin.red.) Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013,
197. lpp.].
Tiesībsargs norāda, ka pašvaldībai nav tiesību noteikt maksu par
kapavietas izmantošanu. Turklāt pat tad, ja pašvaldībai šādas tiesības būtu, tā
neesot tiesīga noteikt nodevu par kapavietu, jo šādai nodevai saskaņā ar
likuma "Par nodokļiem un nodevām" 2. panta ceturto daļu visupirms
vajadzētu būt noteiktai ar attiecīgu likumu (sk. lietas materiālu 1. sēj. 2.–5. lp.).
Savukārt Jūrmalas pilsētas dome atbildes rakstā norāda, ka esot tiesīga
noteikt maksu par kapavietas izmantošanu un tādēļ apstrīdētās normas
atbilstot Satversmes 1. pantam (sk. lietas materiālu 1. sēj. 43.–44. lp.).
Līdz ar to Satversmes tiesa izvērtēs, vai pašvaldība bija tiesīga
autonomās funkcijas izpildes nodrošināšanai pieņemt apstrīdētās normas.
13. Ar apstrīdētajām normām Jūrmalas pilsētas dome saistošajos
noteikumos noteikusi nomas maksu par kapavietas izmantošanu.
Tiesībsargs, kā arī pieaicinātās personas Saeima un Tieslietu ministrija
norāda, ka Jūrmalas pilsētas dome neesot tiesīga noteikt nomas maksu par
kapavietas izmantošanu (sk. lietas materiālu 1. sēj. 4., 68. un 72.–73. lp.).
Pašvaldība ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, kura
pamatā darbojas publisko tiesību jomā, īstenojot tai noteiktās publiskās
funkcijas. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1. panta 2. punktam
pašvaldībai var būt sava manta. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
89

Lieta Nr. 2018-08-03

77. panta otro daļu pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan
nododot to publiskā lietošanā, gan veidojot iestādes un pašvaldības
kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem
nepieciešamos pakalpojumus.
Pašvaldības darbība privāto tiesību jomā ir izņēmums. Tomēr savas
darbības nodrošināšanas un sabiedrības interešu īstenošanas nolūkā arī
publiskā persona var veikt privāttiesiskas darbības. To īpašuma daļu, kas
nav nepieciešama attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju
vajadzību apmierināšanai, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā
gūtu ienākumus vai arī lai likumā noteiktajā kārtībā to privatizētu vai
atsavinātu (sk. likuma "Par pašvaldībām" 77. panta ceturto daļu).
Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas 1. punktu
pašvaldībām, pildot savas funkcijas, likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības
veidot pašvaldību iestādes. Izskatāmajā gadījumā Jūrmalas pilsētas dome ir
izveidojusi Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību
"Jūrmalas kapi", kuras mērķis ir nodrošināt pašvaldības autonomās
funkcijas – izveidot un uzturēt kapsētas – izpildi. Minētā sabiedrība citstarp
slēdz kapavietas nomas līgumus un iekasē nomas maksu (sk. Jūrmalas
pilsētas domes 2015. gada 12. novembra lēmuma Nr. 48 "Jūrmalas pilsētas
pašvaldības iestādes "Jūrmalas kapi" nolikums" 1., 7. un 9.13. punktu).
Nomas līguma slēgšana ir darbība privāto tiesību jomā. Saskaņā ar
Civillikuma 2112. pantu noma ir līgums, ar ko viena puse piešķir vai
apsola otrai par zināmu nomas maksu kādas lietas lietošanu. Par nomas
līguma priekšmetu var būt gan visas ķermeniskās lietas, ko nav aizliegts
atsavināt, gan arī tiesības (sk. Civillikuma 2113. pantu).
Analizējot līguma par kapavietas nomu tiesisko dabu, Augstākās
tiesas Administratīvo lietu departaments norādījis, ka kapsētas un
kapavietas mirušu cilvēku apbedīšanai tradicionāli nav pieņemts tirgot
vai iznomāt ienākumu gūšanai saimnieciskā kārtā. Proti, tās tradicionāli
neesot apgrozības priekšmets (sk. Augstākās tiesas Administratīvo lietu
departamenta 2015. gada 20. novembra lēmuma lietā Nr. SKA-1427/2015
8. punktu). Arī juridiskajā literatūrā norādīts, ka ierobežota ir to lietu
apgrozība, kuras domātas apbedīšanas mērķiem un mirušo piemiņai, t. i.,
kapsētas, atsevišķas kapavietas, kapu pieminekļi, kapličas un citas lietas,
kuras atbilstoši reliģiskajām paražām un tradīcijām kalpo šiem mērķiem.
Minētās lietas pēc vispārīgā principa nav izmantojamas laicīgiem mērķiem,
kuriem tās nav domātas (piemēram, atsavināšanai peļņas gūšanas nolūkā)
(sk.: Grūtups A., Kalniņš E. Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Lietu tiesības.
Īpašums. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002,
33. lp.). Šim uzskatam pievienojas arī pieaicinātā persona Tieslietu ministrija,
norādot, ka tiesības uz mirušo apbedīšanu ir īpaši respektējamas un
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saudzējamas un šādā gadījumā attiecībā uz tām netiek piemēroti vispārējie
civiltiesiskās apgrozības principi (sk. lietas materiālu 1. sēj. 71. lp.).
Nomas līguma slēgšana ir privāttiesībām raksturīga darbība, kuras
mērķis ir ienākumu gūšana. Tomēr kapsētas un atsevišķas kapavietas
tradicionāli kalpo tam, lai tiktu īstenota miruša cilvēka cieņpilna
apbedīšana. Izskatāmajā gadījumā pašvaldība, nododot atsevišķu kapavietu
personas individuālā lietošanā un paredzot par to samaksu, nerīkojas kā
jebkurš īpašnieks, bet gan īsteno likumā noteiktu valsts pārvaldes
uzdevumu, proti, nodrošināt tās autonomās funkcijas – izveidot un uzturēt
kapsētas – izpildi. Iznomājot kapsētas, pašvaldība rīkojas pretēji likuma
"Par pašvaldībām" 77. panta otrajai daļai, jo kapsētas ir publiskā lietošanā
nodots pašvaldības īpašums, kas kalpo sabiedrības vajadzībām un tāpēc
nevar tikt iznomāts ienākumu gūšanai.
Tātad pašvaldība nav tiesīga iznomāt kapavietas, lai nodrošinātu
tās autonomās funkcijas – izveidot un uzturēt kapsētas – izpildi.
14. Jūrmalas pilsētas dome atbildes rakstā norāda, ka apstrīdētajās
normās noteiktais maksājums gan esot nosaukts par nomas maksu, bet
faktiski esot samaksa par sniegto pakalpojumu un šādu samaksu pašvaldība
esot tiesīga pieprasīt saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās
daļas 14. punkta "g" apakšpunktu (sk. lietas materiālu 1. sēj. 32.–33. lp.).
Tādējādi Satversmes tiesai jānoskaidro, vai Jūrmalas pilsētas domes
pieprasītā maksa par kapavietu pēc būtības atbilst samaksai par
pakalpojumu.
14.1. Jūrmalas pilsētas dome atbildes rakstā norāda, ka ar nomas
līguma noslēgšanu personai tiek piešķirta atļauja veikt apbedījumus
noteiktā vietā – nomātajā kapavietā vai dzimtas kapavietā. Tātad ar šo
līgumu personai tiekot piešķirtas tiesības individuāli izmantot publisku
lietu. Savukārt maksa par kapavietas izmantošanu esot noteikta, lai
kompensētu izdevumus, kas pašvaldībai rodas, pildot tās autonomajā
kompetencē nodoto funkciju – izveidot un uzturēt kapsētas. Šī maksa
neesot noteikta peļņas nolūkā, lai gūtu papildu līdzekļus pašvaldības
budžetā. Turklāt saņemtā samaksa pilnībā nesedzot attiecīgos izdevumus
(sk. lietas materiālu 1. sēj. 33.–38. lp.).
Augstākā tiesa ir atzinusi, ka kapsētām ir publiskas lietas statuss
(sk. Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2015. gada
20. novembra lēmuma lietā Nr. SKA-1427/2015 7. punktu). Publiskās lietas
parasti ir sabiedriski izmantojamas, proti, tās bez īpašas atļaujas var
izmantot neierobežota sabiedrības daļa. Tomēr atsevišķos gadījumos
sabiedrības tiesības izmantot publisku lietu var tikt ierobežotas, piešķirot
tās izmantošanas tiesības kādai konkrētai personai vai personām. Tādā
gadījumā lieta iegūst sevišķi izmantojamās publiskās lietas statusu (sk.
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Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2010. gada 22. februāra
lēmuma lietā Nr. SKA-101/2010 16.1. punktu). Lieta savu īpašo statusu kā
publiska lieta iegūst ar piešķīrumu, kam seko faktiskā lietas izmantošana
tam mērķim, kuram tā piešķirta. Juridiskajā literatūrā skaidrots, ka
publiskas lietas individuālai jeb speciālai izmantošanai nepieciešama
individualizēta atļauja, kas izdota administratīvā akta vai administratīvā
līguma formā (sk.: Briede J., Danovskis E., Kovaļevska A., Administratīvās
tiesības. Mācību grāmata. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016, 244. lpp.).
Lai gan kapsētas ir visiem pieejamas un izmantojamas bez īpašas
atļaujas, tomēr noteiktu kapavietu izmanto tikai konkrēta persona, kurai
piešķirtas tās izmantošanas tiesības. Tādējādi, lai izpildītu apbedīšanas
pienākumu, atsevišķi kapsētas iecirkņi – kapavietas vai dzimtas kapavietas –
var tikt nodoti konkrētu personu sevišķā lietošanā ar tiesībām tikt
apglabātām šajos iecirkņos vai apbedīt tajos savus piederīgos (sk. Augstākās
tiesas Administratīvo lietu departamenta 2015. gada 20. novembra lēmuma
lietā Nr. SKA-1427/2015 8. punktu).
Tātad apstrīdētajā Saistošo noteikumu Nr. 27 20. punktā ir noteikta
maksa par piešķīrumu individuāli izmantot publisku lietu.
14.2. Likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 14. punkts
paredz pašvaldībai tiesības noteikt maksu par pakalpojumiem, ja tas nav
aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 3. maija noteikumu Nr. 333
"Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī
maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu
apstiprināšanas kārtība" 10. punktu maksas pakalpojuma izcenojums ietver
visas izmaksas, kuras rodas, sniedzot šo pakalpojumu.
Likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 14. punktā noteikts,
ka pašvaldības dome ir tiesīga noteikt maksu par šādiem pakalpojumiem:
1) pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu
(iznomāšanu); 2) pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu);
3) pašvaldības ūdensvada un kanalizācijas lietošanu; 4) pašvaldības
piegādāto siltumenerģiju; 5) sadzīves atkritumu savākšanu; 6) licenču
(atļauju) izsniegšanu; 7) citiem pakalpojumiem.
Likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 14. punktā norādītie
pakalpojumi ir vērsti uz to, lai citstarp nodrošinātu un aizsargātu ikviena
pašvaldības iedzīvotāja tiesības uz veselību, tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, kā
arī ļautu īstenot dažādas ekonomiskās intereses. Maksas par pakalpojumu
noteikšanas mērķis ir segt pašvaldības ieguldījumu izdevumus par savu
iekārtojumu izbūvi, radīšanu, uzlabošanu, atjaunināšanu un attīstīšanu, kas
rada to lietotājiem labākus to lietošanas apstākļus (sk.: Seer R.
Finanzverfassungsrechtliche Grundlagen der Steuerrechtsordnung. In: Seer R.,
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Hey J., Montag H. Steurrecht. 22., neu bearbeitete Auflage. Köln: Schmidt, 2015,
S. 44.). Likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 14. punktā
norādītie pakalpojumi nav salīdzināmi ar pašvaldības piešķīrumu izmantot
noteiktu kapavietu, jo kapavietas piešķiršana ir būtiska tieši mirušā cilvēka
cieņpilnai apbedīšanai. Vispārcilvēciskās vērtības, tostarp cilvēka cieņa,
pieprasa, ka pēc nāves tuviniekiem ir pienākums apbedīt mirušo cilvēku, un
kapavietas piešķiršana ir nepieciešams priekšnoteikums tam, lai būtu
nodrošināta apbedīšanas pienākuma izpilde. Pašvaldības rīcība, piešķirot
personai kapavietu, pēc sava rakstura nav pakalpojums, jo pastāv
apbedīšanas pienākums, kas tuviniekiem neparedz izvēles iespējas, proti,
mirušā cilvēka ķermeni, guldot kapā, ir jāapbedī kapsētā. Tas, ka pašvaldība
pieprasa maksu par kapavietas piešķiršanu kā maksu par pakalpojumu, ir
pretrunā ar noteikumu, ka arī pēc cilvēka nāves pret viņa ķermeni ir jāizturas
ar cieņu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Satversmes tiesa secina, ka kapavietas
piešķiršana nav pakalpojums, par kuru pašvaldības dome saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 14. punktu būtu tiesīga noteikt
samaksu.
14.3. Tiesībsargs, kā arī pieaicinātā persona Saeima uzskata, ka
Jūrmalas pilsētas domes noteiktā "nomas maksa" pēc būtības ir
pašvaldības nodeva (sk. lietas materiālu 1. sēj. 4.–5. un 69. lp.).
Analizējot Saistošo noteikumu Nr. 27 20. punktā noteiktā maksājuma
tiesisko dabu, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments atzinis,
ka Jūrmalas pilsētas domes noteiktā maksa pēc savas dabas uzskatāma
par pašvaldības nodevu (sk. Augstākās tiesas Administratīvo lietu
departamenta 2015. gada 20. novembra lēmuma lietā Nr. SKA-1427/2015
8. punktu). Satversmes tiesa pārbaudīs, vai pašvaldība bija tiesīga noteikt
nodevu par kapavietas izmantošanu.
Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10. panta pirmajā daļā
noteikts, ka pašvaldību nodevas ir tiesīgas uzlikt vietējās pašvaldības ar
saviem saistošajiem noteikumiem. Šā paša likuma 2. panta ceturtā daļa
nosaka: ja vietējo pašvaldību saistošajos noteikumos ir iekļautas normas,
kas paredz obligātu maksājumu, kurš atbilst šā likuma 1. pantā minētajam
terminam "pašvaldības nodeva", bet kurš nav paredzēts šajā likumā, tad
šādu normu piemērošana nav pieļaujama.
Pašvaldību nodevu objekti ir noteikti likuma "Par nodokļiem un
nodevām" 12. panta pirmās daļas 11. punktā. Minētajā likumā pašvaldībai
nav paredzētas tiesības noteikt nodevu par kapavietas izmantošanu.
Satversmes tiesa jau atzinusi, ka pašvaldības dome ir tiesīga izdot
ārējos normatīvos tiesību aktus tikai likumos noteiktajos gadījumos un
apjomā (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2016. gada 12. februāra
sprieduma lietā Nr. 2015-13-03 14.1. punktu).
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Tātad Jūrmalas pilsētas dome nav tiesīga noteikt nodevu par
kapavietas izmantošanu. Arī Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas" 3. punkts paredz, ka nodevas uzliek saskaņā ar domes
izdotajiem saistošajiem noteikumiem tikai likuma "Par nodokļiem un
nodevām" 12. panta pirmajā daļā norādītajiem nodevu objektiem.
Tādējādi Jūrmalas pilsētas dome, pieņemot apstrīdētās normas, ir
pārkāpusi tai normatīvajos aktos noteikto kompetenci un nav ievērojusi
padotību likumam un tiesībām.
Līdz ar to apstrīdētās normas neatbilst Satversmes 1. pantam.
15. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 32. panta trešo daļu tiesību
norma, kuru Satversmes tiesa atzinusi par neatbilstošu augstāka juridiska
spēka tiesību normai, uzskatāma par spēkā neesošu no Satversmes tiesas
sprieduma publicēšanas dienas, ja Satversmes tiesa nav noteikusi citādi.
Likumdevējs Satversmes tiesai ir piešķīris plašu rīcības brīvību
izlemt, no kura brīža spēku zaudē tāda apstrīdētā norma, kas atzīta par
neatbilstošu augstāka juridiska spēka tiesību normai. Izmantojot tai
Satversmes tiesas likuma 32. panta trešajā daļā piešķirtās tiesības,
Satversmes tiesai iespēju robežās jāgādā par to, lai situācija, kāda varētu
veidoties no brīža, kad apstrīdētā norma zaudē spēku, neradītu personām
Satversmē garantēto pamattiesību aizskārumu, kā arī nenodarītu būtisku
kaitējumu valsts vai sabiedrības interesēm (sk. Satversmes tiesas
2005. gada 16. decembra sprieduma lietā Nr. 2005-12-0103 25. punktu un
2015. gada 16. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2014-13-01 22. punktu).
Demokrātiskā tiesiskā valstī tiek ievērots princips, ka tiesību
normas, kas pieņemtas, pašvaldībai pārkāpjot tās kompetenci, jeb ultra
vires, ir atzīstamas par prettiesiskām un spēkā neesošām no to izdošanas
brīža (sal.: Satversmes tiesas 2007. gada 9. oktobra sprieduma lietā
Nr. 2007-04-03 25. punkts un 2016. gada 12. februāra sprieduma lietā
Nr. 2015-13-03 17. punkts). Attiecībā uz šādiem gadījumiem prezumējams,
ka antikonstitucionāls tiesību akts nekad nav bijis spēkā, jo nav izdots
pienācīgā kārtībā un tāpēc arī nevar radīt tiesiskas sekas (sal.: Satversmes
tiesas 2016. gada 2. marta sprieduma lietā Nr. 2015-11-03 25. punkts).
Tomēr izņēmuma gadījumos ir pieļaujamas atkāpes no šīs prezumpcijas.
Šādos gadījumos Satversmes tiesai būtu jākonstatē svarīgi apstākļi, kas
pamatotu minētā izņēmuma noteikšanu (sal.: Satversmes tiesas 2018. gada
21. februāra sprieduma lietā Nr. 2017-11-03 18. punkts).
Izskatāmajā gadījumā apstrīdēto normu atzīšana par spēkā neesošām
no to izdošanas brīža novestu pie tādas situācijas, ka Jūrmalas pilsētas
domei būtu jāatmaksā par kapavietu izmantošanu saņemtā maksa. Šāds
nolēmums būtiski ietekmētu pašvaldības budžetu un tādējādi apdraudētu
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tās iedzīvotāju tiesības un likumiskās intereses. Tādēļ apstrīdēto normu
atcelšanai šajā gadījumā nevar noteikt atpakaļvērstu spēku un apstrīdētās
normas uzskatāmas par spēkā neesošām no Satversmes tiesas sprieduma
publicēšanas dienas.
Nolēmumu daļa
tiesa

Pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 30.–32. pantu, Satversmes

nosprieda:
atzīt Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 4. septembra saistošo
noteikumu Nr. 27 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības
un uzturēšanas noteikumi" 18. un 20. punktu par neatbilstošiem
Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam.
Spriedums ir galīgs un nepārsūdzams.
Spriedums stājas spēkā tā publicēšanas dienā.
Tiesas sēdes priekšsēdētāja

I. Ziemele
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SPRIEDUMS
LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ
Rīgā 2018. gada 14. decembrī
lietā Nr. 2018-09-0103
Satversmes tiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētāja Ineta
Ziemele, tiesneši Sanita Osipova, Aldis Laviņš, Gunārs Kusiņš, Daiga
Rezevska, Jānis Neimanis un Artūrs Kučs,
pēc Augstākās tiesas pieteikuma,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 85. pantu un
Satversmes tiesas likuma 16. panta 1. un 3. punktu, 17. panta pirmās daļas
9. punktu, 19.1 un 28.1 pantu,
rakstveida procesā 2018. gada 14. novembra tiesas sēdē izskatīja
lietu
"Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 257. panta
astotās daļas un Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumu
Nr. 1098 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās
izņemto mantu un dokumentiem" 74. punkta atbilstību Latvijas
Republikas Satversmes 92. un 105. pantam".
Konstatējošā daļa
1. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – kodekss)
257. panta astotā daļa noteic, ka persona, kurai uzlikts administratīvais
sods, Ministru kabineta noteiktā kārtībā un apmērā sedz izdevumus, kas
radušies sakarā ar administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas un
dokumentu nodošanu glabāšanā, glabāšanu un iznīcināšanu. Ar 2018. gada
21. jūnija likumu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"
kodeksa 257. panta astotā daļa papildināta ar šādu normu: "Ja persona ir
trūcīga vai maznodrošināta, minētos izdevumus sedz no valsts līdzekļiem"
(norma stājās spēkā 2018. gada 5. jūlijā).
2. Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumu Nr. 1098
"Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu
un dokumentiem" (turpmāk – noteikumi Nr. 1098) 74. punkts (redakcijā,
kas bija spēkā līdz 2016. gada 22. septembrim) noteica, ka izdevumu
apmēru par izņemtās mantas vai dokumenta glabāšanu, ja administratīvā
pārkāpuma lietā ir uzlikts administratīvais sods, aprēķina no mantas vai
dokumenta izņemšanas dienas līdz dienai:
74.1. kad persona saņēma izņemto mantu vai dokumentu;
74.2. kad izņemtās mantas vai dokumenta īpašnieks atteicies no
izņemtās mantas vai dokumenta;
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74.3. kad izņemtā manta ir iznīcināta vai realizēta.
Ar Ministru kabineta 2016. gada 20. septembra noteikumu Nr. 615
"Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumos Nr. 1098
"Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu
un dokumentiem"" (turpmāk – noteikumi Nr. 615) 12. punktu noteikumi
Nr. 1098 papildināti ar 74.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"74.4. kad lēmums administratīvā pārkāpuma lietā par izņemtās
mantas vai dokumenta konfiskāciju ir stājies spēkā."
Noteikumi Nr. 615 stājušies spēkā 2016. gada 23. septembrī.
3. Pieteikuma iesniedzēja – Augstākā tiesa (turpmāk – Pieteikuma
iesniedzēja) – norāda, ka administratīvās lietas Nr. A420348114 apstākļos
ar Nodrošinājuma valsts aģentūras 2014. gada 28. aprīļa lēmumu atzīts, ka
personai ir pienākums segt izdevumus par administratīvā pārkāpuma lietā
izņemto tabakas izstrādājumu un transportlīdzekļa nodošanu glabāšanā un
glabāšanu līdz brīdim, kad manta faktiski nodota Valsts ieņēmumu
dienestam. Aģentūra izdevumus par transportlīdzekļa glabāšanu
aprēķinājusi par īsāku laika posmu, jo to apmērs neesot samērīgs.
Turpretim Administratīvā apgabaltiesa atzinusi, ka pieteicējam jāsedz
izdevumi, kas radušies līdz brīdim, kad procesuāli stājas spēkā lēmums, ar
kuru pieteicējs atzīts par vainojamu administratīvā pārkāpuma izdarīšanā,
piemērojot naudas sodu un konfiscējot izņemto mantu.
Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka lietā būtu jāpiemēro kodeksa
257. panta astotā daļa un noteikumu Nr. 1098 74. punkts (turpmāk arī –
apstrīdētās normas). No šīm normām izrietot tas, ka personai ir jāsedz tie
mantas glabāšanas izdevumi, kas radušies līdz brīdim, kad lēmums par
mantas konfiskāciju kļūst izpildāms. Izskatāmās administratīvās lietas
faktisko apstākļu kontekstā tiesai neesot nozīmīgi citi gadījumi, piemēram,
mantas iznīcināšana vai realizācija, kas noteic izņemtās mantas glabāšanas
perioda beigas.
Lēmuma par saukšanu pie administratīvās atbildības izpildes brīdis
esot atkarīgs no tā, vai pie administratīvās atbildības sauktā persona
izmantos savas tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu administratīvā
pārkāpuma lietā. Laikā, kamēr iestāde un tiesa izskata personas sūdzību,
lēmuma izpilde esot apturēta, tomēr izņemtā manta neesot atdodama
personai, jo gan iestādei, gan vēlāk tiesai vajagot izlemt, kas darāms ar
pārkāpuma priekšmetiem un izdarīšanas rīkiem. Tātad izņemto mantu
glabāšana turpinoties un līdz ar to arī turpinot pieaugt izdevumi par
mantu glabāšanu, kurus vēlāk personai esot pienākums atlīdzināt.
Tādējādi tiekot ierobežotas personas tiesības uz īpašumu un apgrūtinātas
tās tiesības uz taisnīgu tiesu, jo personai rodoties nelabvēlīgas mantiskas
sekas tā iemesla dēļ, ka persona izmanto tiesības vērsties tiesā.
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Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētās normas savā kopsakarā,
ciktāl tās liek personai, kura saukta pie administratīvās atbildības, segt
izdevumus par administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros izņemto mantu
glabāšanu līdz brīdim, kad kļūs izpildāms lēmums par saukšanu pie
administratīvās atbildības, neatbilst Latvijas Republikas Satversmes
(turpmāk – Satversme) 92. pantam, jo pienākums atlīdzināt glabāšanas
izdevumus par laiku, kamēr lietā nav pieņemts galīgais nolēmums, varot
atturēt privātpersonu no vēršanās tiesā. Apstrīdētais ierobežojums personas
tiesības vērsties tiesā saistot ar tās finansiālajām iespējām segt izdevumus
par konfiscētās mantas glabāšanu un iznīcināšanu.
Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētās normas savā
kopsakarā neatbilst arī Satversmes 105. pantam, jo nesamērīgi aizskarot
privātpersonas tiesības uz īpašumu. Atsevišķos gadījumos to piemērošana
novedot pie acīmredzami netaisnīga rezultāta, jo likumdevējs neesot
paredzējis mehānismu, kas nodrošinātu individuālu apstākļu izvērtēšanu
un iespēju atsevišķos gadījumos samazināt izdevumus. Kriminālprocesa
likuma 368. pants paredzot iespēju procesuālos izdevumus, tai skaitā
summas, kas izlietotas lietisko pierādījumu glabāšanai, pārsūtīšanai,
realizācijai un iznīcināšanai, segt no valsts budžeta līdzekļiem, ja pastāv
īpaši apstākļi. No iepriekš minētā izrietot, ka pastāv saudzējošāki līdzekļi,
kas mazāk ierobežotu personai Satversmē noteiktās pamattiesības.
Izskatāmajā administratīvajā lietā Nodrošinājuma valsts aģentūra
noteikusi, ka izdevumi par transportlīdzekļa glabāšanu ir 5099,91 euro, bet
šī summa daudzkārt pārsniedzot uzlikto administratīvo sodu (100 latus jeb
142,29 euro). Likumdevējs neesot paredzējis, ka galīgā nolēmuma
pieņemšana administratīvā pārkāpuma lietā varētu prasīt ilgu laiku, neesot
paredzējis iespēju, ka pēc individuālo apstākļu izvērtēšanas glabāšanas
izdevumi varētu tikt samazināti vai persona pat varētu tikt atbrīvota no šo
izdevumu samaksas.
4. Institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeima – atbildes
rakstā norāda, ka nepiekrīt Pieteikuma iesniedzējas argumentiem un
uzskata, ka kodeksa 257. panta astotā daļa, ciktāl tā noteic vispārēju
principu, ka persona, kurai uzlikts administratīvais sods, sedz izņemtās
mantas glabāšanas izdevumus, atbilst Satversmes 92. panta pirmajam
teikumam un 105. pantam. Pienākums segt mantas glabāšanas izdevumus,
kas valstij radušies saistībā ar administratīvā soda uzlikšanu, esot noteikts
ar mērķi atturēt personas no nepamatotu sūdzību iesniegšanas tiesā un
nebūtu uzskatāms par nesamērīgu ierobežojumu tiesībām vērsties tiesā.
Tas pats attiecoties arī uz tiesībām uz īpašumu, un Pieteikuma iesniedzēja
to neesot apšaubījusi. Turklāt ne no kodeksa 257. panta astotās daļas, nedz
arī citām kodeksa normām neizrietot tas, ka administratīvā pārkāpuma lietā
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personai, kurai uzlikts administratīvais sods, būtu jāatlīdzina pilnīgi visi
izdevumi, kas valstij varētu būt radušies saistībā ar izņemtās mantas
nodošanu glabāšanā, glabāšanu vai iznīcināšanu.
Pieteikuma iesniedzēja kļūdaini interpretējot noteikumu Nr. 1098
74.4. apakšpunktu, uzskatot, ka normā ietvertie vārdi "kad lēmums stājies
spēkā" nozīmē "brīdi, kad lēmums ir kļuvis izpildāms". 74.4. apakšpunktā
lietotie vārdi "stājies spēkā" esot tulkojami atbilstoši to parastajai izpratnei
administratīvajās tiesībās, proti, lēmums stājas spēkā tā paziņošanas brīdī.
Šī esot procesuālā spēkā esība, saskaņā ar kuru lēmums līdz ar tā
paziņošanu sāk pastāvēt juridiski. Citiem vārdiem, procesuālā spēkā esība,
kas iestājas līdz ar administratīvā akta paziņošanu, nozīmējot to, ka
administratīvais akts kā tāds pastāv. Savukārt materiālā spēkā esība
iestājoties tad, kad rodas administratīvajā aktā paredzētās tiesiskās sekas.
Kaut arī lēmums administratīvā pārkāpuma lietā nav administratīvais akts,
nošķīrums starp valsts pārvaldes lēmumu procesuālo un materiālo spēkā
esību esot universāls un piemērojams arī administratīvo pārkāpumu lietās.
Kodekss, atšķirībā no Administratīvā procesa likuma, neregulējot lēmuma
spēkā stāšanās brīdi, tomēr tas neliedzot noteikumu Nr. 1098
74.4. apakšpunktā lietoto vārdkopu "stājies spēkā" tulkot atbilstoši tās
vispārpieņemtajai nozīmei, proti, kā paziņošanas brīdi.
No kodeksa izrietot, ka lēmums administratīvā pārkāpuma lietā
vispārīgos gadījumos stājas spēkā brīdī, kad iestāde to atbilstoši paziņojusi
pie administratīvās atbildības sauktajai personai (sk. kodeksa 276. panta
pirmo un otro daļu). Turklāt kodekss nosakot, ka tiek apturēta tikai lēmuma
izpilde, nevis darbība. Nošķīrums starp lēmuma izpildes un darbības
apturēšanu administratīvo pārkāpumu lietās ticis izmantots vēl laikā, kad
lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās uzskatīti par administratīvajiem
aktiem, un neesot zaudējis savu nozīmi arī šobrīd. Proti, lēmums stājoties
spēkā tā paziņošanas brīdī, bet lēmuma pārsūdzība apturot tā izpildi, nevis
darbību. Šāda noteikumu Nr. 1098 74.4. apakšpunkta interpretācija atbilstoši
gramatiskajai normas iztulkošanas metodei neradot neskaidrību un
neliecinot par neatbilstību nedz kodeksam kopumā, nedz arī apstrīdētajā
normā ietvertajam deleģējumam noteikt samērīgu atlīdzināmo izņemtās
mantas glabāšanas izdevumu apmēru. Turklāt tā atbilstot arī Administratīvā
procesa likuma 5. pantā nostiprinātajam privātpersonas tiesību ievērošanas
principam.
5. Institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Ministru kabinets –
atbildes rakstā norāda, ka nepiekrīt Pieteikuma iesniedzējas argumentiem
un uzskata, ka noteikumu Nr. 1098 74. punkts atbilst Satversmes 92. un
105. pantam.
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Pienākums segt izdevumus, kas radušies sakarā ar administratīvā
pārkāpuma lietā izņemtās mantas nodošanu glabāšanā un glabāšanu,
izrietot no kodeksa 257. panta astotās daļas un esot atkārtots noteikumu
Nr. 1098 71. punktā. Pienākums segt noteiktus izdevumus par laikposmu
līdz brīdim, kad lietā tiek pieņemts galīgais nolēmums, esot uzskatāms par
tiesību uz taisnīgu tiesu ierobežojumu tad, ja izdevumu apmērs ir atkarīgs no
procesa ilguma. Noteikumu Nr. 1098 74. punkts nosakot laikposmu, par
kuru tiek aprēķināts izdevumu apmērs, un līdz ar to šis laikposms ietekmējot
sedzamo izdevumu apmēru. No kodeksā ietvertā vispārīgā tiesiskā
regulējuma, piemēram, kodeksa 276. panta pirmās daļas, 281. panta,
285. panta pirmās un trešās daļas, 291. panta pirmās un otrās daļas, izrietot,
ka lēmums administratīvā pārkāpuma lietā stājas spēkā ar tā paziņošanas
brīdi un izņemtie administratīvā pārkāpuma priekšmeti un izdarīšanas
rīki ir jāglabā nevis līdz brīdim, kad lēmums administratīvā
pārkāpuma lietā kļūst izpildāms, bet gan līdz brīdim, kad attiecīgais
lēmums ir stājies spēkā, proti, paziņots administratīvi sodītajai personai.
Administratīvā apgabaltiesa vairākkārt esot norādījusi, ka kodeksa
291. pants, reglamentējot lēmuma nodošanu izpildei, vispārīgi noteic, ka
lēmums par administratīvā soda uzlikšanu ir izpildāms ar tā pieņemšanas
brīdi, ja kodeksā vai citā likumdošanas aktā nav noteikts citādi. No minētās
normas izrietot pamatprincips, ka lēmumam administratīvā pārkāpuma
lietā ir neatliekama un tūlītēja iedarbība. Tas nozīmējot, ka lēmums līdz ar tā
pieņemšanu iegūst juridisku spēku kā valsts varas gribas izpausme.
Atbilstoši tiesu praksē nostiprinātajām atziņām sūdzības iesniegšana
apturot tikai lēmuma izpildi, bet neietekmējot citas tiesiskās sekas, kas ir
nodibinātas ar lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, piemēram, lēmuma
spēkā esību (darbību), un tas nozīmējot, ka arī pēc sūdzības iesniegšanas
lēmums administratīvā pārkāpuma lietā ir spēkā. Tādējādi administratīvā
pārkāpuma lietā izņemto pārkāpuma priekšmetu vai izdarīšanas rīku neesot
nepieciešams glabāt līdz administratīvā pārkāpuma lietas noslēgumam,
proti, brīdim, kad konkrētajā administratīvajā lietā tiek pieņemts galīgais
lēmums un piemērotais sods tiek izpildīts. Noteikumi Nr. 1098 paredzot, ka
izņemtā manta, kura atzīta par valstij piekritīgu, aģentūrā tiek glabāta līdz
brīdim, kad tā tiek nodota Valsts ieņēmumu dienestam, bet tas nenozīmējot,
ka administratīvi sodītajai personai jāsedz izņemtās mantas glabāšanas
izdevumi, kas radušies no brīža, kad lēmums administratīvā pārkāpuma lietā
stājas spēkā, līdz brīdim, kad lēmums administratīvā pārkāpuma lietā tiek
izpildīts. Vispārīgais princips nosakot, ka izdevumi ir sedzami par laiku līdz
brīdim, kad lēmums administratīvā pārkāpuma lietā ir stājies spēkā, nevis
kļuvis izpildāms. Vienīgie administratīvie pārkāpumi, kuru izdarīšanas
gadījumā mantu tās īpašniekam atdod pēc administratīvā soda izpildes,
proti, tikai pēc tam, kad pārkāpumu izdarījusī persona ir samaksājusi tai
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noteikto naudas sodu, esot kodeksa 257. panta pirmās daļas otrā teikuma
kvadrātiekavās norādītie gadījumi, proti, gadījumi, kad izdarīts kodeksa
149.4 panta septītajā daļā, 149.5 panta piektajā daļā vai 149.15 pantā (izņemot
šā panta sesto daļu) paredzētais administratīvais pārkāpums. Izskatāmajā
gadījumā persona saukta pie administratīvās atbildības un atzīta par vainīgu
par kodeksa 201.12 pantā paredzētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu.
Administratīvi sodītajai personai bijis pienākums segt tikai tos izdevumus,
kas aprēķināti par laiku no mantas izņemšanas dienas līdz dienai, kad
lēmums administratīvā pārkāpuma lietā stājies spēkā, neatkarīgi no šā
lēmuma izpildes brīža. Ievērojot minēto, esot jāatzīst, ka noteikumu Nr. 1098
74. punktā iekļautais regulējums konkrētajā gadījumā neskar personas
tiesības uz pieeju tiesai, jo personai jāsedz tikai tie attiecīgie izdevumi, kas
radušies līdz brīdim, kad lēmums administratīvā pārkāpuma lietā stājies
spēkā, nevis kļuvis izpildāms. Līdz ar to minētais punkts atbilstot Satversmes
92. panta pirmajam teikumam.
Izdevumi, kas saistīti ar administratīvā pārkāpuma lietā izņemto mantu
vai dokumentu nodošanu glabāšanā vai glabāšanu, esot administratīvā
pārkāpuma procesa procesuālie izdevumi. Administratīvā pārkāpuma
izdarīšanas rezultātā valstij rodoties zaudējumi, kuri nebūtu radušies, ja
persona nebūtu izdarījusi administratīvo pārkāpumu. Nebūtu taisnīgi šos
izdevumus segt no visas sabiedrības līdzekļiem, jo šo izdevumu rašanās
pamats esot personas prettiesiskā rīcība. Tiesību ierobežojumam esot
leģitīms mērķis – aizsargāt Satversmes 116. pantā ietvertās konstitucionālās
vērtības, proti, sabiedrības labklājību un citu cilvēku tiesības.
Izvērtējot noteikumu Nr. 1098 74. punktā noteiktā regulējuma
atbilstību samērīguma principam, esot jāievēro, ka: 1) lēmumi
administratīvo pārkāpumu lietās tiekot pieņemti savlaicīgi un samērā īsos
termiņos (sk. kodeksa 270. pantu); 2) vispārīgais princips esot tāds, ka
izdevumi sedzami par laiku līdz brīdim, kad lēmums administratīvā
pārkāpuma lietā stājies spēkā, nevis kļuvis izpildāms; 3) administratīvā
pārkāpuma izdarīšanas rezultātā valstij rodoties zaudējumi, kuri nerastos,
ja persona neizdarītu administratīvo pārkāpumu. Noteikumu Nr. 1098
74. punkts esot piemērots leģitīmā mērķa sasniegšanai, jo iesaistot pie
administratīvās atbildības saukto personu procesuālo izdevumu segšanā,
tādējādi samazinot no valsts budžeta līdzekļiem sedzamo procesuālo
izdevumu daļu. Neesot konstatējami citi tikpat efektīvi, bet personas tiesības
mazāk ierobežojoši līdzekļi, ar kuriem leģitīmais mērķis būtu sasniedzams.
Lai izvērtētu, vai sabiedrības ieguvums no noteikumu Nr. 1098
74. punktā noteiktā ierobežojuma ir lielāks par personai nodarīto
kaitējumu, esot jāievēro vairāki apstākļi. Pirmkārt, noteikumu Nr. 1098
74. punkts diferencējot izdevumu apmēru atkarībā no procesa norises un
personas rīcības procesā. Otrkārt, kā jau minēts iepriekš, lēmumi
101

Lieta Nr. 2018-09-0103

administratīvo pārkāpumu lietās tiekot pieņemti samērā īsos termiņos, un
izdevumi pamatā esot sedzami tikai par laiku līdz tam brīdim, kad lēmums
administratīvā pārkāpuma lietā stājies spēkā. Līdz ar to esot izveidots
mehānisms, kas nodrošinot to, lai personas sedzamie izdevumi nebūtu
pārmērīgi, bet būtu samērīgi ar procesa norisi, kā arī administratīvā
pārkāpuma raksturu un personas tiesības tiktu ierobežotas pēc iespējas
mazāk. Procesuālo izdevumu segšanas pienākums neesot uzskatāms par
sodu un neesot tiešā veidā salīdzināms ar personai noteiktā soda, tai skaitā
naudas soda, apmēru. Šo institūtu mērķi esot atšķirīgi, turklāt izdevumu
apmēru varot ietekmēt arī citi, ar soda noteikšanu nesaistīti apstākļi, tai
skaitā personas rīcība administratīvā procesa gaitā, piemēram, neierašanās
saņemt mantu, atteikšanās no mantas. Līdz ar to esot ievērots saprātīgs
līdzsvars starp sabiedrības un personas interesēm un ar noteikumu
Nr. 1098 74. punktu noteiktais ierobežojums esot samērīgs.
6. Pieaicinātā persona – Valsts kontrole – norāda, ka mantas
nesamērīgi ilga glabāšana nepamatoti palielina summas, kas vainīgajām
personām jāmaksā par tās glabāšanu. Tāpēc esot jāizvērtē visas iespējas
samazināt izņemtās mantas glabāšanas izdevumus.
Valsts kontrole arī uzskata, ka izņemtās mantas glabāšanas izdevumi
ir sedzami atbilstoši normatīvajā aktā noteiktajam, tāpēc Nodrošinājuma
valsts aģentūra nevarot vainīgajai personai samazināt kādu daļu no tās
sedzamajiem izdevumiem. Noteikumu Nr. 1098 74. punkts nepārprotami
paredzot, ka izdevumus par izņemtās mantas vai dokumentu glabāšanu,
ja administratīvā pārkāpuma lietā uzlikts administratīvais sods, aprēķina
par laikposmu no dienas, kad attiecīgā manta vai dokuments izņemts, līdz
minētajā normā norādītajam beigu termiņam.
7. Pieaicinātā persona – Dr. iur. Anda Smiltēna – uzskata, ka
noteikumu Nr. 1098 74. punkts neatbilst Satversmes 92. un 105. pantam,
kā arī kodeksa 257. panta astotajai daļai, ciktāl tas neparedz diferencētu
izņemtās mantas glabāšanas izdevumu atlīdzināšanas apmēru atšķirīgām
personu grupām, kā arī iespēju daļēji atbrīvot personu no pienākuma segt
izdevumus par izņemtās mantas glabāšanu, ja šī persona nav pārsūdzējusi
lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā.
Ja administratīvā pārkāpuma lietā tiek izņemta manta, tā esot jānogādā
līdz vietai, kur valsts šādas mantas glabā. Mantu vajagot glabāt tādos
apstākļos un tādā veidā, lai tās vērtība, cik vien tas iespējams, nemazinātos,
un noteiktos gadījumos mantu vajagot iznīcināt. Visas šīs darbības prasot
valsts budžeta izdevumus atkarībā no izņemtās mantas veida un daudzuma.
Šādi izdevumi valstij nebūtu radušies, ja persona nebūtu izdarījusi
likumpārkāpumu. Personas prettiesiskā rīcība esot konkrēta apmēra
mantiskā pametuma cēlonis, tādējādi varot uzskatīt, ka pienākums atlīdzināt
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izdevumus par izņemtās mantas glabāšanu ir pienākums atlīdzināt valstij
nodarītos zaudējumus. Apstrīdēto normu mērķis esot taupīt valsts budžeta
līdzekļus un sekmēt kopējo sabiedrības labklājību, atgūstot līdzekļus par
personas prettiesiskas rīcības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem.
Apstrīdēto normu mērķis esot arī atturēt personu no nepamatotas
administratīvā pārkāpuma procesa tālāko stadiju ierosināšanas, kas
pārmērīgi noslogojot iestādes un tiesas un kaitējot citu personu tiesībām
īstenot savas tiesiskās intereses. Šādi mērķi arī esot leģitīmi.
Apstrīdētās normas brīdinot personu, kurai piemērots administratīvais
sods, par noteiktu mantisku pametumu. Tomēr neesot saskatāma šo normu
analoģija ar publisku sankciju – naudas sodu. Apstrīdēto normu mērķis esot
atgūt valsts budžetam nodarītos zaudējumus. Tādējādi neesot pamata
bažām, ka pienākums atlīdzināt nodarītos zaudējumus varētu nesamērīgi
atturēt saprātīgu personu no savu tiesību īstenošanas. Apstrīdētās normas
neliedzot privātpersonai piekļuvi tiesai, kā arī neveidojot tādu mehānismu,
kas acīmredzami nesamērīgi atturētu personas izmantot iespēju pārsūdzēt
lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās. Mērķi atturēt personas no
pārsūdzības tiesību nelabticīgas izmantošanas nebūtu iespējams sasniegt ar
līdzekļiem, kas būtu saudzīgāki nekā prasība atlīdzināt zaudējumus pēc
administratīvā pārkāpuma procesa beigām un tikai tādā gadījumā, ja
persona atzīta par vainīgu administratīvā pārkāpuma izdarīšanā.
Attiecībā uz personas un valsts tiesiskajām attiecībām, kuru ietvaros
persona īsteno savas pamattiesības, likumdevējam būtu pienākums
sasaistīt pamattiesību īstenošanu ar noteiktas samaksas veikšanu, proti,
paredzēt atšķirīgu attieksmi pret privātpersonām atkarībā no to mantiskā
stāvokļa un līdz ar to arī spējas īstenot savas pamattiesības. Konkrētajai
situācijai līdzīgās situācijās likumdevējs esot izvēlējies tādu uz maksājumu
vērsta tiesiskā pienākuma izpildes modeli, kas saudzīgāk sasniedz leģitīmo
mērķi taupīt valsts budžeta līdzekļus, un paredzējis noteiktām personu
kategorijām pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no maksājuma.
Līdz ar to esot secināms, ka apstrīdētās normas, ciktāl tās paredz
pilnīgi vienādas tiesiskās sekas visiem to adresātiem, nav piemērots
instruments leģitīmā mērķa sasniegšanai un var nesamērīgi atturēt
personu no sodoša lēmuma administratīvā pārkāpuma lietā pārsūdzēšanas.
Tipiskajās situācijās, kurās katru nākamo administratīvā pārkāpuma
procesa stadiju ierosina pie administratīvās atbildības sauktā persona,
pastāvot cēlonisks sakars starp personas prettiesisku rīcību un zaudējumu
rašanos un tiekot sasniegts leģitīmais mērķis atturēt pie administratīvās
atbildības saukto personu no nepamatotas sodošo lēmumu tālākas
pārsūdzēšanas. Apstrīdētajām normām šādās situācijās neesot tādas
nesamērīgi atturošas ietekmes uz personu, kas saukta pie administratīvās
atbildības, ka tā pārmērīgi kavētu šo personu īstenot tiesības uz taisnīgu
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tiesu. Taču esot iespējamas arī tādas situācijas, kad valsts izdevumi par
mantas glabāšanu vairs nav uzskatāmi par administratīvi sodītās personas
nodarītiem zaudējumiem, jo trūkst obligātas zaudējuma jēdziena
komponentes – cēloņsakarības starp attiecīgās personas rīcību un
zaudējumu rašanos. Šādās situācijās pienākums atlīdzināt izdevumus par
izņemtās mantas glabāšanu esot nevis ar civiltiesisku komponenti
(zaudējumu atlīdzināšana), bet gan ar publiski tiesisku komponenti
(sankcija) tajā faktisko izdevumu daļā, kas nav radusies saistībā ar
administratīvi sodītās personas rīcību. Ja pienākums atlīdzināt izdevumus
par izņemtās mantas glabāšanu iegūst sankcijas raksturu, tad tas nonākot
pretrunā ar dubultās sodīšanas aizlieguma principu un nesasniedzot
leģitīmo mērķi atturēt personu no nepamatotas administratīvā pārkāpuma
procesa paildzināšanas, kā arī mērķi atprasīt no personas līdzekļus par
zaudējumiem, ko tā ar savu rīcību nodarījusi valstij.
Valsts glabājot izņemto mantu līdz brīdim, kad lēmums administratīvā
pārkāpuma lietā kļūst izpildāms, jo tikai tad kļūstot zināms, kādai jābūt
rīcībai ar izņemto mantu – tā atdodama atpakaļ īpašniekam vai
konfiscējama. Tomēr ne visos gadījumos esot saskatāma nepieciešamība
izņemto mantu glabāt tik ilgi. Nodrošināt pierādīšanas uzdevuma izpildi
administratīvā pārkāpuma procesā un samazināt zaudējumu apmēru esot
iespējams arī bez izņemtās mantas glabāšanas, ja tā nav tieši un
nepastarpināti nepieciešama, lai savlaicīgi, vispusīgi, pilnīgi un objektīvi
noskaidrotu attiecīgās lietas apstākļus. Šādā gadījumā izņemtās mantas
glabāšanas kontekstā nebūtu nozīmes tam, cik ilgi turpinās administratīvā
pārkāpuma process un kurš ierosinājis tā turpināšanu. Tādējādi varētu
mazināt to gadījumu skaitu, kuros izņemtā manta tiek glabāta ilgstoši un
atlīdzināmo izdevumu apmērs pārsniedz piemērotā administratīvā soda
apmēru.
Secinājumu daļa
8. Pieteikuma iesniedzēja lūdz Satversmes tiesu izvērtēt apstrīdētās
normas, ciktāl no tām izriet pienākums personai, kura saukta pie
administratīvās atbildības, segt izdevumus par administratīvā pārkāpuma
lietā izņemtās mantas glabāšanu līdz brīdim, kad kļūst izpildāms lēmums
par saukšanu pie administratīvās atbildības.
Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka kodeksa 257. panta astotā daļa
redakcijā, kas bija spēkā līdz 2018. gada 4. jūlijam, un noteikumu Nr. 1098
74. punkts redakcijā, kas bija spēkā līdz 2016. gada 22. septembrim, tiešā
tekstā nesaturēja norādi, ka administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās
mantas glabāšanas izdevumi aprēķināmi par laiku līdz dienai, kad stājas
spēkā jeb kļūst izpildāms lēmums par mantas konfiskāciju, tomēr šāds
princips bija izsecināms no apstrīdētajām normām kopsakarā ar kodeksa
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257. panta pirmo daļu, citām noteikumu Nr. 1098 normām un normatīvā
akta izdevēja gribu.
Arī pieaicinātā persona A. Smiltēna norāda, ka atbilstoši apstrīdētajām
normām par izņemtās mantas glabāšanas beigu brīdi atzīstams brīdis, kad
persona zaudē īpašuma tiesības uz šo mantu. Valsts glabājot izņemto mantu
līdz brīdim, kad lēmums administratīvā pārkāpuma lietā kļūst izpildāms, jo
tikai tad kļūstot zināms, kādai jābūt rīcībai ar izņemto mantu – tā atdodama
atpakaļ īpašniekam vai konfiscējama.
Savukārt Saeima norāda, ka kodeksa 257. panta astotā daļa nenosaka
atlīdzināmo izņemtās mantas glabāšanas izdevumu apmēru, bet deleģē tā
noteikšanu Ministru kabinetam. No noteikumu Nr. 1098 74. punkta un
kodeksa kopumā neizrietot personas pienākums atlīdzināt visus izdevumus
par administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas glabāšanu. Glabāšanas
izdevumi esot aprēķināmi tikai par laiku līdz tam brīdim, kad procesuāli stājas
spēkā (tiek paziņots) lēmums par administratīvā soda noteikšanu.
Arī Ministru kabinets norāda, ka apstrīdētās normas neparedz
administratīvi sodītai personai pienākumu segt izņemtās mantas glabāšanas
izdevumus, kas radušies pēc tam, kad lēmums administratīvā pārkāpuma
lietā procesuāli stājies spēkā.
Tātad institūcijas, kas izdevušas apstrīdētās normas, – Saeima un
Ministru kabinets – paudušas no Pieteikuma iesniedzējas un pieaicinātās
personas A. Smiltēnas viedokļa atšķirīgu viedokli par apstrīdēto normu
interpretēšanu un piemērošanu.
Līdz ar to Satversmes tiesa visupirms noskaidros apstrīdēto
normu saturu un tiesiskās sekas.
9. Kodeksa 252. panta pirmā daļa pieļauj to, ka administratīvā
pārkāpuma lietvedībā tiek izmantots tāds procesuālais līdzeklis kā mantas
izņemšana. Mantu, kas uzskatāma par pārkāpuma priekšmetu vai rīku
(turpmāk – manta), var izņemt, lai novērstu turpmāku publiskās kārtības
un drošības apdraudējumu vai lai nodrošinātu lietas izmeklēšanai
nepieciešamos pierādījumus. Lēmums par mantas izņemšanu ir procesuāls
lēmums un stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. Atbilstoši kodeksa 257. panta
pirmajai daļai un uz tās pamata izdoto Noteikumu Nr. 1098 10. un
11. punktam amatpersonai, izņemot mantu, ir jāievēro šīs mantas raksturs
un īpašības un jāizlemj, vai manta nododama glabāšanā pašai pie atbildības
sauktajai personai, citai personai, Nodrošinājuma valsts aģentūrai vai arī
nekavējoties jārealizē vai jāiznīcina.
Darbības ar izņemto mantu (tostarp tās transportēšana glabāšanai,
glabāšana, apsardzība, iznīcināšana u. tml.) valstij rada izdevumus. Šie
izdevumi ir procesuāli izdevumi, kas rodas administratīvā pārkāpuma dēļ.
Kodeksa 257. panta astotā daļa noteic, ka pienākums segt šādus procesuālos
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izdevumus ir personai, kurai uzlikts administratīvais sods. Kodeksa
257. panta astotās daļas izstrādes materiāli norāda, ka šāda pienākuma
mērķis ir būtiski samazināt budžeta līdzekļu izlietojumu administratīvo
pārkāpumu lietās izņemtās mantas nodošanai glabāšanā, glabāšanai un
iznīcināšanai, tādēļ pienākums segt šos izdevumus pārnesams uz pašu
personu, kuras izdarītā administratīvā pārkāpuma dēļ valstij šādi izdevumi
radušies (sk. 9. Saeimas Juridiskās komisijas 2007. gada 13. februāra sēdes
protokolu lietas materiālu 1. sēj. 144.–155. lpp., 2007. gada 3. aprīļa sēdes
protokolu lietas materiālu 2. sēj. 1.–12. lpp. un 2007. gada 8. maija sēdes
protokolu lietas materiālu 2. sēj. 27.–34. lpp.).
Kodeksa normas nenoteic nedz procesuālo izdevumu apmēru, nedz
arī brīdi, līdz kuram radušos procesuālos izdevumus, tostarp arī
izdevumus par izņemtās mantas glabāšanu, personai ir pienākums segt.
Kodeksa 257. panta astotajā daļā ir noteikts vispārīgs pienākums personai
atlīdzināt izdevumus par administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās
mantas glabāšanu, bet Ministru kabinets ir pilnvarots noteikt kārtību un
apmēru, kādā personai jāsedz šie izdevumi.
Izvērtējot normas tapšanas materiālus, konstatējams, ka sākotnēji
Ministru kabineta iesniegtais likumprojekts par grozījumiem kodeksā
paredzēja, ka lēmumu par izdevumu segšanu iestāde pieņems vienlaikus ar
lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu (sk. 9. Saeimas likumprojekta
Nr. 148/Lp9 anotācijas I daļas 2. punktu), tomēr likumprojekta izskatīšanas
gaitā Saeima no šīs ieceres atteikusies. Saeima deleģējusi Ministru
kabinetam noteikt kārtību un apmēru, kādā personai jāsedz izņemtās
mantas glabāšanas izdevumi, jo tie, pieņemot lēmumu par administratīvā
soda noteikšanu, neesot paredzami tā iemesla dēļ, ka nav zināms, vai
lēmums netiks pārsūdzēts. Ja lēmums tiek pārsūdzēts, tas nestājoties spēkā
un glabāšana turpinoties. Šā lēmuma pieņemšanas laikā esot zināma tikai
daļa no mantas glabāšanas izdevumiem un neesot zināms, cik ilgs būs
glabāšanas process. Tāpēc Ministru kabinetam esot jānosaka kārtība, kādā
sedzami glabāšanas izdevumi, un tas esot pilnvarojams paredzēt principus,
pēc kādiem nosakāms glabāšanas izdevumu apmērs (sk. 9. Saeimas
Juridiskās komisijas 2007. gada 8. maija sēdes protokolu un audioierakstu –
51:48-56:48 – lietas materiālu 2. sēj. 27.–34. lpp.).
Noteikumu Nr. 1098 20. punkts noteic, ka izņemto mantu glabā līdz
brīdim:
1) kad persona saņem tai atdodamo izņemto mantu vai dokumentu;
2) kad izņemtā manta ir realizēta vai iznīcināta;
3) kad izņemtā manta, kura ir atzīta par valstij piekritīgu, ir nodota
Valsts ieņēmumu dienestam.
Atbilstoši noteikumu Nr. 1098 26. punktam Nodrošinājuma valsts
aģentūra izņemto mantu vai dokumentu Valsts ieņēmumu dienestam
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atdod normatīvajos aktos par rīcību ar valstij piekritīgo mantu noteiktajā
kārtībā. Atbildīgā institūcija lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, kas
paredz izņemtās mantas vai dokumenta konfiskāciju, paziņo aģentūrai,
bet aģentūra – Valsts ieņēmumu dienestam pēc tam, kad lēmums stājies
spēkā. Jēdzienu "lēmums stājies spēkā" konkretizē Ministru kabineta
2013. gada 26. novembra noteikumu Nr. 1354 "Kārtība, kādā veicama
valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez
maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts
budžetā" 2. punkts. Tas noteic, ka par valstij piekritīgu citstarp uzskatāma
manta, par kuru kļuvis izpildāms iestādes lēmums, zvērināta notāra akts
vai tiesas spriedums par tās konfiscēšanu. Savukārt jēdziena "izpildāms
lēmums" saturu noteic kodeksa normas.
Saskaņā ar kodeksa 274.1 panta pirmo daļu lēmumā par
administratīvā soda uzlikšanu vai lietvedības izbeigšanu jānoteic, kas
darāms ar izņemto mantu – vai tā konfiscējama vai atdodama atpakaļ,
iznīcināma vai realizējama. Kodeksa 291. panta pirmā daļa noteic, ka
lēmums par administratīvā soda uzlikšanu ir izpildāms ar tā pieņemšanas
brīdi, ja šajā kodeksā un citā likumdošanas aktā nav noteikts citādi. Taču
kodeksa 291. panta otrā daļa noteic, ka lēmums par administratīvā soda
uzlikšanu gadījumā, ja tas ir pārsūdzēts vai par to iesniegts protests, kļūst
izpildāms pēc sūdzības vai protesta noraidīšanas, izņemot lēmumus par
personas sodīšanu ar brīdinājumu, transportlīdzekļu vadīšanas tiesību
atņemšanu vai naudas sodu, ko iekasē pārkāpuma izdarīšanas vietā.
Tādējādi iestādes lēmums vai tiesas spriedums par mantas konfiskāciju
kļūst izpildāms pēc tam, kad persona ir izsmēlusi tiesību aizsardzības
līdzekļus un galīgais nolēmums stājies spēkā. Ja likumdevējs būtu vēlējies
noteikt, ka lēmums par mantas konfiskāciju stājas spēkā un ir izpildāms
jau ar sākotnējā lēmuma par administratīvā soda noteikšanu pieņemšanas
brīdi, neraugoties uz tā apstrīdēšanu vai pārsūdzību, tad tas būtu noteikts
tieši likumā, līdzīgi kā tas noteikts kodeksa 312. panta pirmajā daļā par
transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu.
Savukārt no noteikumu Nr. 1098 74. punkta izriet, ka mantas
glabāšanas izdevumus aprēķina par visu tās glabāšanas laiku. To apstiprina
arī vēlāk izdarītie grozījumi, proti, noteikumu Nr. 1098 papildināšana ar
74.4. apakšpunktu. Šo grozījumu projektam pievienotajā anotācijā norādīts,
ka noteikumi Nr. 1098 tiek papildināti ar normu, kas noteic, ka izdevumu
apmērs konfiskācijas gadījumā nosakāms par laiku līdz brīdim, kad lēmums
par konfiskāciju ir stājies spēkā. Pamatojot šo grozījumu, norādīts, ka
atbilstoši noteikumu Nr. 1098 20.3. apakšpunktam izņemto mantu vai
dokumentu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā glabā līdz brīdim, kad
izņemtā manta, kura atzīta par valstij piekritīgu, ir nodota Valsts ieņēmumu
dienestam, taču noteikumu Nr. 1098 74. punktā šāds gadījums neesot
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paredzēts (sk. anotācijas 4. punktu lietas materiālu 3. sēj. 144. lpp.). Tādējādi
ar šiem grozījumiem precizēta no noteikumu Nr. 1098 20.3. apakšpunkta
un 71. punkta jau izrietošā kārtība, proti, ka personai jāsedz izdevumi par
izņemtās mantas glabāšanu par laiku līdz brīdim, kad izņemtā manta, kura
atzīta par valstij piekritīgu, ir nodota Valsts ieņēmumu dienestam.
Ievērojot iepriekšminēto, Satversmes tiesa secina, ka administratīvā
pārkāpuma lietā izņemtā manta tiek atzīta par valstij piekritīgu brīdī, kad
stājas spēkā galīgais nolēmums par personas saukšanu pie administratīvās
atbildības. Var būt gadījumi, kuros personai, kurai administratīvā
pārkāpuma lietā piemērots sods, par šo laiku ir jāsedz izdevumi, kas
radušies sakarā ar izņemtās mantas vai dokumenta nodošanu glabāšanā,
glabāšanu vai iznīcināšanu.
Tādējādi Satversmes tiesa šajā lietā vērtēs apstrīdētās normas,
ciktāl no tām izriet pienākums personai, kura saukta pie
administratīvās atbildības, segt izdevumus par administratīvā
pārkāpuma lietā izņemtās mantas glabāšanu līdz brīdim, kad kļūst
izpildāms lēmums par šīs personas saukšanu pie administratīvās
atbildības (turpmāk arī – apstrīdētais regulējums).
10. Ja ir apstrīdēta tiesību normas atbilstība vairākām Satversmes
normām, tad Satversmes tiesai, ņemot vērā izskatāmās lietas būtību, ir
jānosaka efektīvākā pieeja šīs atbilstības izvērtēšanai (sk. Satversmes
tiesas 2018. gada 26. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2017-18-01 23. punktu).
No lietas materiāliem izriet, ka lietas pamatjautājums visupirms attiecas
uz Satversmes 105. pantā ietvertajām tiesībām uz īpašumu. Savukārt pēc tam,
kad pārbaudīta apstrīdētā regulējuma atbilstība Satversmes 105. pantam, ir
iespējams, balstoties uz iegūtajiem secinājumiem, izvērtēt apstrīdētā
regulējuma atbilstību Satversmes 92. pantam.
Līdz ar to Satversmes tiesa visupirms izvērtēs apstrīdētā regulējuma
atbilstību Satversmes 105. pantam, bet pēc tam – Satversmes 92. pantam.
11. Satversmes 105. pants nosaka: "Ikvienam ir tiesības uz īpašumu.
Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības
var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana
sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa
likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību."
Satversmes 105. pants paredz, no vienas puses, valsts pienākumu
veicināt un atbalstīt īpašuma tiesības, proti, pieņemt tādus likumus, kas
nodrošinātu šo tiesību aizsardzību, taču – no otras puses – valstij ir arī
tiesības noteiktā apjomā un kārtībā iejaukties īpašuma tiesību
izmantošanā (sk. Satversmes tiesas 2005. gada 16. decembra sprieduma lietā
Nr. 2005-12-0103 21. punktu).
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Satversmes tiesas praksē nostiprināta atziņa, ka ir jānosaka, tieši
kuriem Satversmes 105. panta teikumiem konkrētā gadījumā atbilstība ir
izvērtējama, jo minētās normas paredz atšķirīgus ierobežojuma tiesiskuma
izvērtēšanas kritērijus (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2015. gada
13. oktobra sprieduma lietā Nr. 2014-36-01 15.1. punktu).
Pieteikuma iesniedzēja nav apstrīdējusi normu atbilstību Satversmes
105. panta ceturtajam teikumam. Arī pārējie procesa dalībnieki nav
norādījuši, ka izskatāmajā gadījumā būtu ierobežotas Satversmes 105. panta
ceturtajā teikumā garantētās tiesības.
Līdz ar to apstrīdētais regulējums ir vērtējams Satversmes
105. panta pirmo triju teikumu tvērumā.
Lai izvērtētu apstrīdētā regulējuma atbilstību Satversmes 105. panta
pirmajos trijos teikumos nostiprinātajām tiesībām uz īpašumu, visupirms
nepieciešams noskaidrot, vai apstrīdētais regulējums attiecīgās tiesības
ierobežo.
Satversmes 105. panta pirmais teikums aizsargā personas likumīgi
iegūto īpašumu, savukārt otrais un trešais teikums atļauj valstij ar likumu
ierobežot īpašuma tiesības sabiedrības interesēs (sal. sk. Satversmes tiesas
2015. gada 8. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2014-34-01 12.3 punktu). Ar
"īpašuma tiesībām" šā panta kontekstā saprotamas visas mantiska rakstura
tiesības, kuras tiesīgā persona var izlietot par labu sev un ar kurām tā var
rīkoties pēc savas gribas (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2010. gada
27. oktobra sprieduma lietā Nr. 2010-12-03 7. punktu vai 2011. gada
3. novembra sprieduma lietā Nr. 2011-05-01 15.2. punktu).
Apstrīdētais regulējums ir vērsts uz to, lai gadījumos, kad persona ir
saukta pie administratīvās atbildības un ir tikusi izņemta manta, izdevumus
par šīs mantas glabāšanu segtu pie administratīvās atbildības sauktā persona.
Tādējādi administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas glabāšanas
izdevumu segšanas pienākums personai rada nelabvēlīgas mantiskas sekas.
Līdz ar to apstrīdētais regulējums ierobežo personai Satversmes
105. pantā noteiktās tiesības uz īpašumu.
12. Izvērtējot, vai ar apstrīdēto regulējumu noteiktais tiesību uz
īpašumu ierobežojums ir attaisnojams, Satversmes tiesai jānoskaidro, vai
tas ir noteikts ar likumu vai uz likuma pamata, vai tas ir noteikts leģitīma
mērķa aizsardzībai un vai tas atbilst samērīguma principam (sal. sk.,
piemēram, Satversmes tiesas 2016. gada 15. novembra sprieduma lietā
Nr. 2015-25-01 11. punktu).
Lai izvērtētu to, vai ar apstrīdēto regulējumu noteiktais personas
pamattiesību ierobežojums ir noteikts ar likumu, Satversmes tiesai
jāpārbauda:
1) vai regulējums ir pieņemts, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto
kārtību;
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2) vai tas ir izsludināts un publiski pieejams atbilstoši normatīvo
aktu prasībām;
3) vai tas ir pietiekami skaidri formulēts, lai persona varētu izprast
no tā izrietošo tiesību un pienākumu saturu un paredzēt tā piemērošanas
sekas (sal. sk., piemēram, Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma
lietā Nr. 2015-01-01 14. punktu).
Lietā nav strīda un arī Satversmes tiesai nerodas šaubas par to, ka
apstrīdētais regulējums pieņemts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Apstrīdētais regulējums ir publiski pieejams atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
Mantas izņemšanas un glabāšanas izdevumi ir procesuālo izdevumu
daļa. Pienākumu segt procesuālos izdevumus kodekss noteic personai,
kurai piemērots administratīvais sods par administratīvo pārkāpumu. Nedz
kodekss, nedz noteikumi Nr. 1098 no šā pienākuma nenošķir kādus
procesuālos izdevumus par kādu atsevišķu procesa stadiju, kuri personai
nebūtu jāsedz. Tas arī atbilst vispārējam regulējumam, kāds noteikts
Kriminālprocesa likumā vai Civilprocesa likumā. Arī šajos procesos tikai pēc
to pabeigšanas ar spēkā stājušos galīgu nolēmumu tiek noteikti procesuālie
izdevumi, kas personai jāsedz. Tādējādi apstrīdētā regulējuma saturiskā
nozīme pēc būtības ir skaidra. Persona, ja nepieciešams, piesaistot juridisko
palīdzību, var noskaidrot apstrīdētā regulējuma saturu un no tā izrietošās
tiesiskās sekas.
Līdz ar to pamattiesību ierobežojums ir noteikts ar pienācīgā
kārtībā pieņemtu regulējumu.
13. Secinot, ka apstrīdētais regulējums pieņemts ar pienācīgā kārtībā
pieņemtu regulējumu, Satversmes tiesai jāturpina tā vērtēšana, pārbaudot,
vai tas noteikts leģitīma mērķa labad.
Ikviena pamattiesību ierobežojuma pamatā ir jābūt apstākļiem un
argumentiem, kādēļ tas vajadzīgs, proti, ierobežojums tiek noteikts
svarīgu interešu – leģitīma mērķa – labad (sk., piemēram, Satversmes tiesas
2005. gada 22. decembra sprieduma lietā Nr. 2005-19-01 9. punktu).
Ja tiesību normā ir noteikti tiesību ierobežojumi, tad pienākums
uzrādīt un pamatot šādu ierobežojumu leģitīmo mērķi Satversmes tiesas
procesā visupirms ir institūcijai, kas izdevusi apstrīdēto aktu, konkrētajā
gadījumā – Saeimai un Ministru kabinetam (sal. sk., piemēram, Satversmes
tiesas 2012. gada 1. novembra sprieduma lietā Nr. 2012-06-01 12. punktu
un 2014. gada 11. decembra sprieduma lietā Nr. 2014-05-01 18. punktu).
Saeima atbildes rakstā norāda, ka apstrīdētais regulējums ir noteikts,
lai nodrošinātu saprātīgu valsts resursu lietošanu, paredzot administratīvā
pārkāpuma lietā pie atbildības sauktās personas pienākumu atlīdzināt
valstij izdevumus, kas tai radušies saistībā ar personas izdarīto pārkāpumu.
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Tādējādi apstrīdētajā regulējumā ietvertais tiesību uz īpašumu ierobežojums
nodrošinot sabiedrības labklājību.
Ministru kabinets atbildes rakstā norāda, ka apstrīdētajā regulējumā
ietvertais tiesību uz īpašumu ierobežojums ir vērsts uz citu cilvēku tiesību
un sabiedrības labklājības aizsardzību. Administratīvā pārkāpuma
izdarīšanas rezultātā valstij rodoties zaudējumi, kuri citādi nebūtu radušies.
Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka pienākums segt izdevumus par
mantas glabāšanu nodrošina valsts līdzekļu saprātīgu izmantošanu un
taupīšanu, jo šādus izdevumus sedz persona, kas administratīvo pārkāpumu
izdarījusi. Tādējādi ierobežojums esot vērsts uz sabiedrības labklājības
aizsardzību.
Arī pieaicinātā persona A. Smiltēna norāda, ka apstrīdētā regulējuma
leģitīmais mērķis ir taupīt valsts budžeta līdzekļus un sekmēt kopējo
sabiedrības labklājību, atgūstot līdzekļus par personas prettiesiskas
rīcības rezultātā valstij nodarītajiem zaudējumiem.
Satversmes tiesa nepiekrīt Ministru kabinetam, ka apstrīdētajā
regulējumā ietvertajam tiesību uz īpašumu ierobežojumam būtu tāds
leģitīmais mērķis kā citu cilvēku tiesību aizsardzība. Apstrīdētais
regulējums neietekmē citu cilvēku tiesības, jo regulē izdevumu segšanu,
skarot tikai attiecības starp valsti, kurai šie izdevumi rodas, un konkrēto
personu, kura par šiem izdevumiem ir atbildīga. Izdevumi, kas rodas
personai sakarā ar izņemtās mantas glabāšanu, tai nerastos, ja tie būtu
sedzami no valsts līdzekļiem. Ne no kādiem citiem līdzekļiem, izņemot
valsts līdzekļus un konkrētās personas līdzekļus, tie nevar tikt segti. Tātad
apstrīdētais regulējums nerada individuālus citu personu tiesību
aizskārumus un tajā ietvertais ierobežojums var pasargāt vienīgi valsts
resursus jeb sabiedrības kopējo materiālo labumu.
Satversmes tiesa piekrīt tam, ka apstrīdētā regulējuma leģitīmais
mērķis, kas aptver sabiedrības kopējās materiālās labklājības aspektus, ir
sabiedrības labklājība (sal. sk. arī Satversmes tiesas 2007. gada 2. maija
sprieduma lietā Nr. 2006-30-03 15. punktu). Apstrīdētajās normās
ietvertais ierobežojums ir vērsts uz sabiedrības kopējā materiālā labuma
neizšķērdēšanu jeb saprātīgu valsts resursu izmantošanu, tātad uz
Satversmes 116. pantā ietvertu leģitīmo mērķi.
Līdz ar to apstrīdētajā regulējumā ietvertajam tiesību uz
īpašumu ierobežojumam ir leģitīms mērķis – sabiedrības labklājības
aizsardzība.
14. Izvērtējot pamattiesību ierobežojuma samērīgumu, Satversmes
tiesai jāpārbauda:
1) vai izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai
jeb vai ar izraudzīto līdzekli var sasniegt leģitīmo mērķi;
111

Lieta Nr. 2018-09-0103

2) vai šāda rīcība ir nepieciešama jeb vai leģitīmo mērķi nevar
sasniegt ar indivīda tiesības mazāk ierobežojošiem līdzekļiem;
3) vai ierobežojums ir atbilstošs jeb vai labums, ko iegūst sabiedrība,
ir lielāks par indivīda tiesībām nodarīto kaitējumu.
Ja tiek atzīts, ka pamattiesību ierobežojums neatbilst kaut
vienam no šiem kritērijiem, tad tas neatbilst samērīguma principam un
ir prettiesisks (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2007. gada 16. maija
sprieduma lietā Nr. 2006-42-01 11. punktu un 2014. gada 7. jūlija
sprieduma lietā Nr. 2013-17-01 25. punktu).
14.1. Izvērtējot to, vai izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa
sasniegšanai, Satversmes tiesa pārbauda, vai ar izraudzītajiem līdzekļiem
var sasniegt leģitīmo mērķi.
Ministru kabinets norāda, ka noteikumu Nr. 1098 74. punkts ir
piemērots tiesību uz īpašumu ierobežojuma leģitīmā mērķa – sabiedrības
labklājība – sasniegšanai, jo iesaista pie administratīvās atbildības saukto
personu procesuālo izdevumu segšanā, tādējādi samazinot no valsts
budžeta līdzekļiem sedzamo procesuālo izdevumu daļu.
Pieteikuma iesniedzēja savukārt norāda, ka apstrīdētais regulējums
prasa nodrošināt saprātīgu līdzsvaru starp administratīvā pārkāpuma
izdarītāja personiskajām interesēm, no vienas puses, un sabiedrības
interesēm, no otras puses. Šis regulējums esot vērsts uz to, lai pēc iespējas
taupītu valsts budžeta līdzekļus, jo pienākums segt izdevumus uzlikts
personai, kura sodīta par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu. Tādējādi
izraudzītie līdzekļi esot piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai.
Satversmes tiesa secina, ka izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā
mērķa sasniegšanai, jo pie administratīvās atbildības sauktās personas
pienākums atlīdzināt izdevumus, kas radušies valstij saistībā ar personai
izņemtās mantas glabāšanu, kalpo tam, lai tiktu saprātīgi izmantoti valsts
resursi un tādējādi veicināta sabiedrības labklājība.
Līdz ar to apstrīdētajā regulējumā ietvertais tiesību uz īpašumu
ierobežojums ir piemērots leģitīmā mērķa sasniegšanai.
14.2. Apstrīdētajā normā noteiktais tiesību ierobežojums ir
nepieciešams, ja nepastāv citi līdzekļi, kuri būtu tikpat iedarbīgi un kurus
izvēloties personu pamattiesības tiktu ierobežotas mazāk. Tomēr
saudzējošāks līdzeklis ir nevis jebkurš cits, bet tikai tāds līdzeklis, ar kuru
leģitīmo mērķi var sasniegt vismaz tādā pašā kvalitātē (sk., piemēram,
Satversmes tiesas 2005. gada 13. maija sprieduma lietā Nr. 2004-18-0106
secinājumu daļas 19. punktu). Turklāt par saudzējošāku nevar tikt uzskatīts
tāds līdzeklis, kas no valsts prasa papildu finanšu resursus (sk. Satversmes
tiesas 2017. gada 8. marta sprieduma lietā Nr. 2016-07-01 24.1. punktu).
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Ministru kabinets norāda, ka noteikumu Nr. 1098 74. punktā
noteiktā tiesību uz īpašumu ierobežojuma leģitīmā mērķa – sabiedrības
labklājība – sasniegšanai derīgi alternatīvi, tikpat efektīvi, bet personas
tiesības mazāk ierobežojoši līdzekļi neesot konstatējami. Tā kā izdevumu
rašanās pamats ir personas prettiesiskā rīcība, proti, tās izdarītais
administratīvais pārkāpums, nebūtu taisnīgi šādus izdevumus segt no
visas sabiedrības līdzekļiem.
Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka apstrīdētajā regulējumā ietvertā
pamattiesību ierobežojuma leģitīmo mērķi nevarētu sasniegt tādā pašā
kvalitātē, ja pienākums segt izdevumus par administratīvo pārkāpumu
lietās izņemtās mantas glabāšanu tiktu pārlikts uz valsti. Apstrīdētais
regulējums esot samērīgs, ciktāl tas paredz personas pienākumu segt
faktiskās izmaksas par administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas
glabāšanu. Taču atsevišķos gadījumos šis regulējums esot acīmredzami
netaisnīgs, jo likumdevējs nav paredzējis mehānismu, kas nodrošinātu
individuālu apstākļu izvērtēšanu un iespēju izdevumus samazināt.
Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka atsevišķos gadījumos objektīvu iemeslu
dēļ būtu nepieciešams personu pilnībā vai daļēji atbrīvot no šo izdevumu
samaksas. Tas būtu nepieciešams, piemēram, gadījumos, kad persona ir
mazturīga vai maznodrošināta. Turklāt likumdevējs neesot ņēmis vērā to,
ka var pastāvēt arī citi, no personas gribas neatkarīgi apstākļi, kas liedz
laikus pieņemt galīgo nolēmumu administratīvā pārkāpuma lietā,
piemēram, tiesas sēžu atlikšana. Tādēļ, pēc Pieteikuma iesniedzējas ieskata,
leģitīmais mērķis var tikt sasniegts ar saudzējošākiem līdzekļiem, kas
mazāk ierobežotu personai Satversmē noteiktās pamattiesības. Piemēram,
varot tikt ieviesta Kriminālprocesa likuma 368. pantā noteiktajai kārtībai
līdzīga kārtība, kas pieļautu to, ka īpašos gadījumos persona var tikt
atbrīvota no pienākuma segt izdevumus par izņemtās mantas glabāšanu un
tie tiek segti no valsts budžeta līdzekļiem.
Satversmes tiesa secina, ka leģitīmo mērķi – sabiedrības labklājība –
vismaz tādā pašā kvalitātē nevar sasniegt ar citiem, alternatīviem līdzekļiem.
Apstrīdētais regulējums, kas paredz visām pie administratīvās atbildības
sauktajām personām pienākumu segt izdevumus par izņemtās mantas
glabāšanu, kalpo par efektīvu līdzekli šo valsts izdevumu atlīdzināšanai.
Jebkuri alternatīvi risinājumi paredzētu to, ka personas izdarīta
administratīvā pārkāpuma dēļ radušies procesuālie izdevumi sedzami no
valsts budžeta jeb sabiedrības līdzekļiem, un līdz ar to nesasniegtu leģitīmo
mērķi tikpat efektīvā veidā un tātad arī vismaz tādā pašā kvalitātē.
Tādējādi apstrīdētajā regulējumā ietvertā tiesību uz īpašumu
ierobežojuma leģitīmais mērķis vismaz tādā pašā kvalitātē nav
sasniedzams ar citiem, personas tiesības un likumiskās intereses
mazāk ierobežojošiem līdzekļiem.
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14.3. Lai izvērtētu pamattiesību ierobežojuma samērīgumu,
jāpārliecinās arī par to, vai ar apstrīdētajā regulējumā ietverto pamattiesību
ierobežojumu ir nodrošināts tas, ka labums, ko iegūst sabiedrība no
personas pamattiesību ierobežojuma, ir lielāks par atsevišķa indivīda
interesēm nodarīto kaitējumu.
Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka atsevišķos gadījumos aprēķinātie
izņemtās mantas glabāšanas izdevumi var būt nesamērīgi. Proti, tā tas esot
gadījumos, kad aprēķinātie glabāšanas izdevumi vairākkārt pārsniedz
personai piemērotā administratīvā soda apmēru vai kad noteikts, ka šie
izdevumi jāsedz personai, kuras mantiskais stāvoklis objektīvi apgrūtina to
apmaksu. Apstrīdētais regulējums liedzot iestādei un tiesai šādos
gadījumos vērtēt individuālus apstākļus un glabāšanas izdevumu apmēru
samazināt.
Arī Nodrošinājuma valsts aģentūra un lietā pieaicinātā persona Valsts
kontrole norāda, ka aģentūra nevar samazināt administratīvā pārkāpuma
lietā izņemtās mantas glabāšanas izdevumus, jo normatīvajā regulējumā tai
šāda kompetence neesot noteikta.
Turklāt Valsts kontrole norādījusi, ka pēc veiktās revīzijas tās revidenti
2014. gadā secinājuši – nav izvērtētas visas iespējas samazināt izņemtās
mantas glabāšanas izdevumus, piemēram, tādas iespējas kā vielas paraugu
izņemšana, pierādījumu dokumentēšana vai cita metode, kas ļautu
izvairīties no mantas nesamērīgi ilgas uzglabāšanas, kuras rezultātā
nepamatoti palielinās summas, kas personai jāmaksā par izņemtās mantas
glabāšanu.
Pieaicinātā persona A. Smiltēna norāda, ka apstrīdētais regulējums
nesamērīgi ierobežo personu tiesības uz īpašumu, jo uz visām personām
attiecina vienādas tiesiskās sekas, proti, pienākums segt administratīvā
pārkāpuma lietā izņemtās mantas glabāšanas izmaksas tiek attiecināts arī
uz tādām sociāli mazaizsargātām personu kategorijām kā maznodrošinātas
personas, personas ar invaliditāti, bērni.
Satversmes tiesa norāda, ka administratīvās atbildības tiesībās būtisks
ir lietderības princips. Tas nozīmē, ka atbildīgajai institūcijai vai
amatpersonai ir piešķirta rīcības brīvība, izlemjot, vai tā uzsāks
administratīvo lietvedību, kādus procesuālos līdzekļus izmantos un vai
administratīvā pārkāpuma lietu noslēgs ar lēmumu par administratīvās
atbildības noteikšanu par konkrēto pārkāpumu. Izraudzītajiem līdzekļiem
jābūt mērķtiecīgiem un samērojamiem ar publiskās kārtības apdraudējumu
un tā raksturu katrā individuālajā gadījumā. Tādēļ arī atbildīgajai
institūcijai vai amatpersonai ir rīcības brīvība mantas izņemšanā, nodošanā
un glabāšanā, savukārt administratīvās tiesas kompetencē ir iestādes
rīcības brīvības izmantošanas pareizības pārbaude.
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Tā kā kompetentajai amatpersonai, veicot mantas izņemšanu, ir
rīcības brīvība (sk. kodeksa 252. pantu), tai vienmēr jāizdara lietderības
apsvērumi un jāvērtē, vai personas tiesības konkrētā gadījumā tiek
ierobežotas samērīgi ar šīs darbības mērķi. Veicot mantas izņemšanu,
amatpersonai jāpārbauda, vai mantas izņemšana ir nepieciešama
konkrētās administratīvās lietvedības ietvaros, vai un kam šī manta
nododama glabāšanā, turklāt tai pastāvīgi jākontrolē mantas glabāšanas
ilgums, jāpārliecinās, vai mantas glabāšana jau nerada zaudējumus valstij,
un citstarp jāapsver arī tas, vai neizrādīsies, ka glabāšanas izmaksas
nav atlīdzināmas (sk., piemēram, noteikumu Nr. 1098 10., 15., 35.2. un
37. punktu). Ja rodas strīds par glabāšanas izdevumu atlīdzināšanu, tad
kompetentās amatpersonas rīcības brīvības izmantošanas pareizību
pārbauda arī administratīvā tiesa.
Atbilstoši iepriekšminētajam atbildīgajai institūcijai vai amatpersonai
ir jāievēro tādi principi kā samērīgums un tiesiska rīcības brīvības
izmantošana. Pirms attiecīgās rīcības tai jāizvērtē interešu aizskāruma
intensitāte un nozīmīgums un jāizņem un jānodod glabāšanā tikai tāda
manta, kas nepieciešama likumpārkāpuma novēršanai vai kas var būt par
pierādījumu likumpārkāpuma izmeklēšanā, turklāt jākontrolē arī
glabāšanas izdevumu samērība.
Tiesiskuma princips paredz ikvienas personas padotību tiesībām.
Valsts iestādes ir padotas tiesībām kā procesuāltiesiskā, tā materiāltiesiskā
ziņā. Tiesiskuma principa procesuālais aspekts paredz, ka iestāde drīkst
rīkoties tikai savas kompetences ietvaros, bet materiāltiesiskais aspekts
noteic, ka iestādes rīcībai jāatbilst tiesību normām pēc būtības (sk.: Levits E.
14. pants. Likuma prioritātes princips. Grām.: Administratīvā procesa likuma
komentāri. A un B daļa. Briede J. (zin. red.) Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013,
197. lpp.).
Lai gan likumdevējs izvēlējies noteikt, ka procesuālie izdevumi tiek
aprēķināti atsevišķā procesā, izņemtās mantas glabāšanas izmaksas ir
cieši saistītas ar tās glabāšanas lietderību. Tiesiskās sekas, kas personai
izriet no apstrīdētā regulējuma, ir atkarīgas tieši no tā, kā atbildīgā iestāde
vai amatpersona, kā arī institūcija, kas glabā izņemto mantu, ir rīkojusies
tās glabāšanas laikā. No tiesiskuma principa viedokļa būtu nepieļaujami
personai noteikt pienākumu segt izdevumus par neefektīvu, pārmērīgi
ilgu izņemtās mantas glabāšanu. Tātad, lai apstrīdētā regulējuma
piemērošana atbilstu attiecīgā tiesību institūta būtībai, tas piemērojams
atbilstoši izņemtās mantas glabāšanas lietderībai. Proti, piemērojot
apstrīdēto regulējumu, tā piemērotājam ir jāizvērtē, vai tiesiskās sekas,
kas personai radušās izņemtās mantas glabāšanas ilguma dēļ, ir
saprātīgas un samērīgas ar personas tiesību uz īpašumu ierobežojumu.
Līdz ar to apstrīdētais regulējums kopsakarā ar izņemtās mantas
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glabāšanas procesa noteikumiem ietver pienākumu izdarīt lietderības
apsvērumus un ievērot samērīguma principu.
Samērīguma princips ir viens no svarīgākajiem demokrātiskas
tiesiskas valsts vispārējiem tiesību principiem. Tas vispārīgā veidā noteic,
ka starp valsts varas darbību, kas ierobežo personas tiesības un leģitīmās
intereses, un mērķi, ko valsts vara ar šo darbību tiecas sasniegt, ir jābūt
saprātīgām attiecībām. No demokrātiskas tiesiskas valsts pamatnormas
atvasināms pienākums visām valsts institūcijām savā darbībā ievērot
samērīguma principu. Valsts pārvaldei, īstenojot valsts varu, katrā
konkrētajā gadījumā ir jāņem vērā samērīguma princips, it sevišķi
gadījumos, kad ar valsts pārvaldes rīcību tiek ierobežotas personas
pamattiesības (sal. sk. Satversmes tiesas 2007. gada 28. februāra lēmuma
par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2006-41-01 11. punktu).
Līdz ar to apstrīdētais regulējums paredz tiesību piemērotāja
pienākumu izdarīt lietderības apsvērumus, un tiesisko seku
konkretizācija un piemērošana konkrētam gadījumam nedrīkst
nonākt pretrunā ar samērīguma principu.
14.4. Satversmes tiesa jau atzinusi, ka no Administratīvā procesa likuma
2. panta 1. punkta izriet valsts pārvaldes pienākums konkrētajās publiski
tiesiskajās attiecībās ar privātpersonu pieņemamo lēmumu samērot ar
cilvēktiesībām, proti, izvērtēt valsts pārvaldes rīcības samērīgumu. Savukārt
tiesu varai saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 2. panta 2. punktu
jāpārbauda, vai valsts pārvalde konkrētajās publiski tiesiskajās attiecībās,
īstenojot valsts varu, ir ievērojusi samērīguma principa prasības (sk.
Satversmes tiesas 2007. gada 28. februāra lēmuma par tiesvedības izbeigšanu
lietā Nr. 2006-41-01 12. punktu).
Ņemot vērā minēto, iestādei un administratīvajai tiesai ir pienākums
nodrošināt, ka administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas
glabāšanas izdevumu aprēķināšanā un to atlīdzinājuma pieprasīšanā
personas pamattiesības tiek ierobežotas samērīgi. Tādējādi apstrīdētā
regulējuma piemērošanā ir jāievēro samērīguma princips.
Pienākums ievērot samērīguma principu nozīmē, ka iestādei un tiesai
ikvienā gadījumā ir jāvērtē administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās
mantas glabāšanas izdevumu samērība, citstarp ņemot vērā personai
piemēroto sodu, tās mantisko stāvokli, kā arī rīcību procesa virzībā un
apsverot, vai vispār bija nepieciešams izņemto mantu turēt valsts rīcībā.
Atbilstoši piemērojot apstrīdēto regulējumu, tiktu nodrošināta samērīguma
principa ievērošana katrā konkrētajā gadījumā. Apstrīdētā regulējuma
pareiza piemērošana nerada Pieteikuma iesniedzējas norādīto tiesību uz
īpašumu ierobežojuma neatbilstību samērīguma principam.
Tādējādi apstrīdētais regulējums atbilst samērīguma principam
un Satversmes 105. panta pirmajiem trim teikumiem.
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15. Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētais regulējums
neatbilst Satversmes 92. pantam, jo var pārmērīgi atturēt personu no savu
tiesību aizsardzības taisnīgā tiesā. Tādējādi tas ierobežojot Satversmes
92. panta pirmajā teikumā noteiktās tiesības uz taisnīgu tiesu.
Saeima norādījusi, ka pienākums segt izdevumus, kas valstij radušies
saistībā ar administratīvā soda uzlikšanu personai, var atturēt personas no
nepamatotu sūdzību iesniegšanas tiesā un tādējādi var tikt uzskatīts par
tiesību uz taisnīgu tiesu ierobežojumu. Dažādu maksājumu, citstarp
pienākuma segt ar tiesvedību saistītus izdevumus, noteikšana tiesas
procesā esot pieļaujama un pati par sevi neesot uzskatāma par nesamērīgu
tiesību uz pieeju tiesai ierobežojumu. Kodeksa 257. panta astotā daļa
neparedzot izņemtās mantas glabāšanas izdevumu apmēru, bet deleģējot tā
noteikšanu Ministru kabinetam.
Kā norādījis Ministru kabinets, varot piekrist Pieteikuma iesniedzējai, ka
pienākums segt noteiktus izdevumus par laiku līdz tam brīdim, kad lietā tiek
pieņemts galīgais nolēmums, ir uzskatāms par tiesību uz taisnīgu tiesu
ierobežojumu, ja izdevumu apmērs ir atkarīgs no procesa ilguma. Tādējādi
noteikumu Nr. 1098 74. punkts būtu uzskatāms par tiesību uz taisnīgu tiesu
ierobežojumu, ja izdevumu apmērs ir atkarīgs no procesa ilguma. Taču, tā kā
administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas glabāšanas izdevumi
sedzami tikai par laiku līdz brīdim, kad lēmums administratīvā pārkāpuma
lietā ir stājies spēkā, nevis kļuvis izpildāms, noteikumu Nr. 1098 74. punktā
iekļautais regulējums neskarot personas tiesības uz pieeju tiesai.
Satversmes tiesa jau norādīja, ka noteikumu Nr. 1098 74. punkts ir
interpretējams tādējādi, ka var būt gadījumi, kad personai ir pienākums
segt izņemtās mantas glabāšanas izdevumus par laiku līdz brīdim, kad
nolēmums administratīvā pārkāpuma lietā ir kļuvis izpildāms. Tādējādi
nav pamatota Ministru kabineta norāde, ka šis punkts neskar personas
tiesības uz pieeju tiesai.
Satversmes 92. pantā minētais jēdziens "taisnīga tiesa" ietver divus
aspektus, proti, "taisnīga tiesa" kā neatkarīga tiesu varas institūcija, kas
izskata lietu, un "taisnīga tiesa" kā pienācīgs, tiesiskai valstij atbilstošs
process, kurā šī lieta tiek izskatīta (sk. Satversmes tiesas 2002. gada 5. marta
sprieduma lietā Nr. 2001-10-01 secinājumu daļas 2. punktu). Satversmes
tiesa jau iepriekš ir secinājusi, ka dažādu maksājumu ieviešana ierobežo
pamattiesības uz brīvu pieeju tiesai (sk. Satversmes tiesas 2005. gada
4. janvāra sprieduma lietā Nr. 2004-16-01 7.2. punktu un 2006. gada
14. marta sprieduma lietā Nr. 2005-18-01 9. punktu).
Tā kā apstrīdētais regulējums paredz pienākumu pie administratīvās
atbildības sauktajai personai atlīdzināt procesuālus izdevumus, kas var
pieaugt atkarībā no administratīvā pārkāpuma lietas virzības tiesā, tas
ierobežo arī tiesības uz pieeju tiesai.
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Apstrīdētais regulējums ierobežo personas tiesības uz brīvu
pieeju tiesai.
16. Satversmes tiesa jau vairākkārt norādījusi, ka tiesības uz taisnīgu
tiesu ir vienas no svarīgākajām cilvēka pamattiesībām, tāpēc tās var
ierobežot tikai pašos nepieciešamākajos gadījumos. Tiesības uz brīvu pieeju
tiesai, līdzīgi kā citas pamattiesības, var ierobežot, ja šāds ierobežojums ir
noteikts ar pienācīgā kārtībā pieņemtu likumu, ierobežojumam ir leģitīms
mērķis un ierobežojums ir samērīgs ar leģitīmo mērķi (sk., piemēram,
Satversmes tiesas 2003. gada 27. jūnija sprieduma lietā Nr. 2003-04-01
secinājumu daļas 1.2. punktu un 2008. gada 20. novembra sprieduma lietā
Nr. 2008-07-01 8. punktu).
Satversmes tiesa, vērtējot apstrīdēto regulējumu, šā sprieduma
12. punktā jau secinājusi, ka apstrīdētā regulējuma saturiskā nozīme pēc
būtības ir skaidra. Taču Satversmes tiesai vēl ir jāizvērtē, kāds ir
apstrīdētā regulējuma leģitīmais mērķis tiesību uz taisnīgu tiesu aspektā
un vai ar apstrīdēto regulējumu noteiktais tiesību uz taisnīgu tiesu
ierobežojums ir samērīgs ar tā leģitīmo mērķi.
17. Ikviena pamattiesību ierobežojuma pamatā jābūt apstākļiem un
argumentiem, kādēļ tas vajadzīgs, proti, ierobežojums tiek noteikts svarīgu
interešu – leģitīma mērķa – labad. Ja tiesību normā ir noteikti tiesību
ierobežojumi, tad pienākums uzrādīt un pamatot šādu ierobežojumu
leģitīmo mērķi Satversmes tiesas procesā visupirms ir institūcijai, kas
izdevusi apstrīdēto aktu, konkrētajā gadījumā – Saeimai un Ministru
kabinetam.
Saeima norādījusi, ka maksājums, kas attur personas no nepamatotu
pieteikumu vai sūdzību iesniegšanas, aizsargā citu personu tiesības un ir
atzīstams par leģitīmu un pieļaujamu mērķi personas tiesību uz pieeju
tiesai ierobežošanai.
Pieteikuma iesniedzēja norādījusi, ka apstrīdētais regulējums
nodrošina valsts līdzekļu saprātīgu izmantošanu un taupīšanu, jo par
administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas glabāšanu maksā
persona, kas šo pārkāpumu izdarījusi. Tas nodrošinot, ka valsts līdzekļi
netiek tērēti administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas glabāšanai.
Tādējādi apstrīdētajā regulējumā ietvertā tiesību uz taisnīgu tiesu
ierobežojuma leģitīmais mērķis esot sabiedrības labklājība.
Savukārt pieaicinātā persona A. Smiltēna norāda, ka apstrīdētajam
regulējumam esot leģitīms mērķis nodrošināt tiesu sistēmas efektivitāti,
jo tas atturot personu no nepamatotas administratīvā pārkāpuma procesa
tālāko stadiju ierosināšanas, kas pārmērīgi noslogotu iestādes un tiesas
un kaitētu citu personu tiesībām īstenot savas tiesiskās intereses.
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Tas apstāklis, ka, pieaugot tiesvedības ilgumam, pieaug arī izņemtās
mantas glabāšanas izdevumi, mudina personu apsvērt, vai tiesvedības
uzsākšana vai turpināšana būs saprātīga. Tādējādi tas var atturēt personu
no nepamatotu sūdzību iesniegšanas. Tas nenoliedzami samazina tiesas
noslodzi un tādējādi veicina tiesas darba efektivitāti.
Satversmes tiesa jau atzinusi, ka mērķis nodrošināt strīdu ātrāku un
efektīvāku izskatīšanu, mazinot tiesu noslogotību, var tikt atzīts par
leģitīmu mērķi Satversmes 92. pantā noteikto tiesību ierobežošanas
gadījumā. Tādā gadījumā ierobežojums ir noteikts Satversmes 116. pantā
ietvertā nosacījuma – aizsargāt citu cilvēku tiesības – labad (sal. sk.
Satversmes tiesas 2015. gada 29. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2014-31-01
14. punktu).
Ņemot vērā minēto, Satversmes tiesa secina, ka apstrīdētajam
regulējumam attiecībā uz tiesību uz taisnīgu tiesu ierobežojumu ir
leģitīms mērķis – atturēt personu no tiesvedības procesa tālāko stadiju
nepamatotas ierosināšanas. Apstrīdētais regulējums ir vērsts uz tiesu
sistēmas efektivitātes nodrošināšanu un tādējādi arī uz citu cilvēku tiesību
aizsardzību.
Līdz ar to apstrīdētajā regulējumā ietvertajam tiesību uz
taisnīgu tiesu ierobežojumam ir leģitīms mērķis – citu cilvēku
tiesību aizsardzība.
18. Apstrīdētajā regulējumā ietvertā tiesību uz taisnīgu tiesu
ierobežojuma leģitīmais mērķis atšķiras no tiesību uz īpašumu
ierobežojuma leģitīmā mērķa, tāpēc Satversmes tiesai atsevišķi jāizvērtē arī
tiesību uz taisnīgu tiesu ierobežojuma samērīgums ar tā leģitīmo mērķi.
Izvērtējot pamattiesību ierobežojuma samērīgumu, Satversmes
tiesai jāpārbauda:
1) vai izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai
jeb vai ar izraudzīto līdzekli var sasniegt leģitīmo mērķi;
2) vai šāda rīcība ir nepieciešama jeb vai leģitīmo mērķi nevar
sasniegt ar indivīda tiesības mazāk ierobežojošiem līdzekļiem;
3) vai ierobežojums ir atbilstošs jeb vai labums, ko iegūst sabiedrība,
ir lielāks par indivīda tiesībām nodarīto kaitējumu.
Ja tiek atzīts, ka pamattiesību ierobežojums neatbilst kaut vienam no
šiem kritērijiem, tad tas neatbilst samērīguma principam un ir prettiesisks.
18.1. Izvērtējot to, vai izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa
sasniegšanai, Satversmes tiesa pārbauda, vai ar izraudzītajiem līdzekļiem
var sasniegt leģitīmo mērķi.
Likumdevējs, nosakot pienākumu segt ar tiesāšanos saistītus
izdevumus, kas pieaug atbilstoši tiesvedības ilgumam, vedina personu
rūpīgi izvērtēt pieteikuma vai sūdzības iesniegšanas nepieciešamību un
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līdz ar to veicina tiesvedības efektivitāti, palīdzot novērst nepārdomātu
sūdzību vai pieteikumu iesniegšanu un ļaujot ātrāk noregulēt citu cilvēku
tiesiskās attiecības. Tādējādi konkrētais tiesību uz taisnīgu tiesu
ierobežojums veicina citu cilvēku tiesību aizsardzību.
Līdz ar to apstrīdētajā regulējumā ietvertais tiesību uz taisnīgu
tiesu ierobežojums ir piemērots leģitīmā mērķa sasniegšanai.
18.2. Pamattiesību ierobežojums ir nepieciešams, ja nepastāv citi
līdzekļi, kuri būtu tikpat iedarbīgi un kurus izvēloties personu
pamattiesības tiktu ierobežotas mazāk. Tomēr saudzējošāks līdzeklis ir
nevis jebkurš cits, bet tikai tāds līdzeklis, ar kuru leģitīmo mērķi var sasniegt
vismaz tādā pašā kvalitātē.
Apstrīdētais regulējums veicina tiesvedības efektivitāti, palīdzot
novērst nepārdomātu sūdzību vai pieteikumu iesniegšanu un tādējādi
ļaujot ātrāk noregulēt citu cilvēku tiesiskās attiecības. Turklāt tas ir efektīvs
citu cilvēku tiesību aizsardzības līdzeklis, jo atlīdzinājuma apmērs, kas
personai jāmaksā par administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas
glabāšanu, pašas personas uzsāktas tiesvedības laikā pieaug un tāpēc jo
īpaši liek personai apsvērt jautājumu par šīs tiesvedības nepieciešamību.
Procesa dalībnieki nav norādījuši un arī Satversmes tiesa nekonstatē,
ka būtu citi, alternatīvi līdzekļi, ar kuriem leģitīmo mērķi – citu cilvēku
tiesību aizsardzība – varētu sasniegt vismaz tādā pašā kvalitātē.
Tādējādi apstrīdētajā regulējumā ietvertā tiesību uz taisnīgu
tiesu ierobežojuma leģitīmo mērķi vismaz tādā pašā kvalitātē nevar
sasniegt ar citiem, personas tiesības un likumiskās intereses mazāk
ierobežojošiem līdzekļiem.
18.3. Vērtējot apstrīdētajā regulējumā ietvertā tiesību uz taisnīgu tiesu
ierobežojuma samērīgumu, proti, to, vai atsevišķa indivīda interesēm
nodarītais kaitējums nav lielāks par sabiedrības gūto labumu, ir jāņem vērā
Satversmes tiesas secinājumi par apstrīdētajā regulējumā ietvertā tiesību
uz īpašumu ierobežojuma atbilstību samērīguma principam.
Secinājumi, kurus Satversmes tiesa norādījusi šā sprieduma 14.3.–
14.4. punktā, ir būtiski un attiecināmi arī uz vērtējumu par tiesību uz
taisnīgu tiesu ierobežojuma samērīgumu.
Satversmes tiesa vēlreiz uzsver, ka apstrīdētā regulējuma piemērošanā
ir jāievēro samērīguma princips. Pienākums ievērot samērīguma principu
nozīmē, ka iestādei un tiesai jāvērtē, vai administratīvā pārkāpuma lietā
izņemtās mantas glabāšanas izdevumi ir samērīgi, citstarp ņemot vērā
personai piemēroto sodu, tās mantisko stāvokli, kā arī rīcību procesa virzībā
un apsverot, vai vispār bija nepieciešams attiecīgo mantu turēt valsts rīcībā.
Atbilstoši piemērojot apstrīdēto regulējumu, tiktu nodrošināta samērīguma
principa ievērošana katrā konkrētajā gadījumā. Apstrīdētā regulējuma
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pareiza piemērošana nerada Pieteikuma iesniedzējas norādīto tiesību uz
taisnīgu tiesu ierobežojuma neatbilstību samērīguma principam.
Ņemot vērā minēto, apstrīdētais regulējums atzīstams par
atbilstošu samērīguma principam un Satversmes 92. panta pirmajam
teikumam.
Nolēmumu daļa
Pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 30.–32. pantu, Satversmes
tiesa
nosprieda:
atzīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 257. panta
astoto daļu redakcijā, kas bija spēkā līdz 2018. gada 4. jūlijam, un
Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumu Nr. 1098
"Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto
mantu un dokumentiem" 74. punktu, ciktāl no šīm normām izriet
pienākums personai, kura saukta pie administratīvās atbildības, segt
izdevumus par administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas un
dokumentu glabāšanu līdz brīdim, kad kļūst izpildāms lēmums par šīs
personas saukšanu pie administratīvās atbildības, par atbilstošu
Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam un 92. pantam.
Spriedums ir galīgs un nepārsūdzams.
Spriedums stājas spēkā tā publicēšanas dienā.
Tiesas sēdes priekšsēdētāja

I. Ziemele
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SPRIEDUMS
LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ
Rīgā 2019. gada 21. februārī
lietā Nr. 2018-10-0103
Satversmes tiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētāja Ineta
Ziemele, tiesneši Sanita Osipova, Aldis Laviņš, Gunārs Kusiņš, Daiga
Rezevska, Jānis Neimanis un Artūrs Kučs,
piedaloties pieteikuma iesniedzējam Marekam Belugam un pieteikuma
iesniedzēja pilnvarotajai pārstāvei zvērinātai advokātei Jekaterinai
Halturinai,
institūcijas, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Latvijas Republikas
Saeimas – pilnvarotajai pārstāvei Saeimas Juridiskā biroja vecākajai
juridiskajai padomniecei Ilzei Tralmakai un
institūcijas, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Latvijas Republikas Ministru
kabineta – pilnvarotajam pārstāvim Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra
vietniekam Vilnim Vītoliņam,
ar tiesas sēdes sekretāri Baibu Tropiņu,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 85. pantu un
Satversmes tiesas likuma 16. panta 1. un 3. punktu, 17. panta pirmās daļas
11. punktu un 28. pantu,
Rīgā 2019. gada 15. un 22. janvārī atklātā tiesas sēdē izskatīja lietu
"Par Krimināllikuma 237.1 panta otrās daļas redakcijā, kas bija
spēkā no 2013. gada 1. aprīļa līdz 2015. gada 1. decembrim, atbilstību
Latvijas Republikas Satversmes 90. pantam un 92. panta otrajam
teikumam un Ministru kabineta 2007. gada 25. septembra noteikumu
Nr. 645 "Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un
pakalpojumu sarakstu" pielikuma 10A905 sadaļas "e" apakšpunkta
redakcijā, kas bija spēkā no 2009. gada 28. novembra līdz 2014. gada
23. janvārim, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta
otrajam teikumam".
Konstatējošā daļa
1.1. Ar 2009. gada 12. marta likumu "Grozījumi Stratēģiskas nozīmes
preču aprites likumā", kas stājās spēkā 2009. gada 15. aprīlī, Stratēģiskas
nozīmes preču aprites likums citstarp tika papildināts ar 5.1 pantu, kura
pirmā daļa redakcijā, kas bija spēkā līdz 2016. gada 26. aprīlim, noteica:
"Fiziskajām personām aizliegts iegādāties, glabāt un lietot Latvijas
Republikas Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu
sarakstā minētas, sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem
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speciāli radītas vai pielāgotas iekārtas, ierīces vai instrumentus un to
komponentus (turpmāk – speciālās ierīces)."
1.2. Ar 2009. gada 10. septembra likumu "Grozījumi Krimināllikumā",
kas stājās spēkā 2009. gada 14. oktobrī, Krimināllikums tika papildināts ar
237.1 pantu, kurā bija paredzēta kriminālatbildība par stratēģiskas nozīmes
preču aprites noteikumu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums, vai
par sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli
radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu
aprites aizlieguma pārkāpšanu.
2013. gada 1. aprīlī stājās spēkā 2012. gada 13. decembra likums
"Grozījumi Krimināllikumā", ar kuru Krimināllikuma 237.1 pants izteikts
jaunā redakcijā. Krimināllikuma 237.1 pants redakcijā, kas bija spēkā no
2013. gada 1. aprīļa līdz 2015. gada 1. decembrim, noteica:
"(1) Par stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumu pārkāpšanu,
ja ar to radīts būtisks kaitējums, –
soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu.
(2) Par sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem
speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to
komponentu aprites aizlieguma pārkāpšanu –
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar
īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu,
atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem."
1.3. 2007. gada 25. septembrī tika izdoti Ministru kabineta noteikumi
Nr. 645 "Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un
pakalpojumu sarakstu" (turpmāk – Noteikumi Nr. 645), kuru pielikumā
ietverts Nacionālais stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu saraksts
(turpmāk arī – Saraksts).
Redakcijā, kas bija spēkā no 2009. gada 28. novembra līdz 2014. gada
23. janvārim, Noteikumu Nr. 645 pielikuma 10A905 sadaļas "Sevišķā veidā
veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītas vai pielāgotas
iekārtas, ierīces vai instrumenti un to komponentes" "e" punkts noteica:
"e. iekārtas un ierīces operatīvās darbības pasākumu traucēšanai:
(sk. Eiropas Savienības Kopējo militāro preču sarakstu)
1. speciālie indikatori
2. speciālie lokatori
3. skeneri
4. skrembleri
5. speciālie frekvenču mērītāji
6. plaša frekvenču diapazona trokšņu ģeneratori".
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2. Pieteikuma iesniedzējs – Mareks Beluga (turpmāk – Pieteikuma
iesniedzējs) – atzīts par vainīgu Krimināllikuma 237.1 panta otrajā daļā
(šeit un turpmāk – redakcijā, kas bija spēkā no 2013. gada 1. aprīļa līdz
2015. gada 1. decembrim) paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, jo
viņš uzglabājis Noteikumu Nr. 645 pielikuma 10A905 sadaļas "e" punkta
6. apakšpunktā (šeit un turpmāk – redakcijā, kas bija spēkā no 2009. gada
28. novembra līdz 2014. gada 23. janvārim) norādītu preci, proti, plaša
frekvenču diapazona trokšņu ģeneratoru.
Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka Krimināllikuma 237.1 panta otrā
daļa (turpmāk – apstrīdētā Krimināllikuma norma) un Noteikumu Nr. 645
pielikuma 10A905 sadaļas "e" apakšpunkts (turpmāk – apstrīdētā
noteikumu norma) neatbilst Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk –
Satversme) normām. Apstrīdētā Krimināllikuma norma un apstrīdētā
noteikumu norma (turpmāk abas kopā arī – apstrīdētās normas) neesot
pieņemtas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā, kā arī neesot
pietiekami skaidras, lai personu uz to pamata sauktu pie kriminālatbildības.
2.1. Pieteikuma iesniedzējs uzskata: tas, ka sākotnējo likumprojektu,
kas paredzēja Krimināllikuma papildināšanu ar 237.1 pantu, Saeimā
iesniedza tieslietu ministrs, ir Satversmes 65. panta pārkāpums. Turklāt
Krimināllikuma 237.1 pants esot iekļauts šajā likumprojektā tikai ar
priekšlikumu pirms likumprojekta trešā lasījuma. Tātad Krimināllikuma
237.1 pants neesot izvērtēts trijos lasījumos atbilstoši Saeimas kārtības
ruļļa 114. panta prasībām.
Turklāt apstrīdētā Krimināllikuma norma neesot pietiekami skaidra
un saprotama, lai uz tās pamata sauktu personu pie kriminālatbildības.
Nodarījuma brīdī vēl neesot izveidojusies judikatūra par šīs normas
interpretāciju. Tādēļ tās saturu un tvērumu persona nevarējusi noskaidrot
citādi, kā vien patstāvīgi šo normu interpretējot un izmantojot tiesību
doktrīnas atziņas.
No apstrīdētās Krimināllikuma normas gramatiskā formulējuma esot
secināms, ka tā nosaka kriminālatbildību tikai par tādu ierīču aprites
aizlieguma pārkāpšanu, kuras paredzētas tieši sevišķā veidā veicamu
operatīvās darbības pasākumu īstenošanai. No Operatīvās darbības likuma
normām izrietot, ka visi sevišķā veidā veicamie operatīvās darbības
pasākumi ir vērsti tikai uz informācijas iegūšanu. Tādēļ esot nepārprotami
secināms, ka apstrīdētā Krimināllikuma norma neaptver tādas ierīces, ar
kurām nav iespējams iegūt informāciju un kuras paredzētas tikai operatīvo
pasākumu traucēšanai. Neesot iespējams saprātīgi paredzēt, ka saskaņā ar
apstrīdēto Krimināllikuma normu persona tiks saukta pie kriminālatbildības
arī par tādu iekārtu vai ierīču glabāšanu, kuru pielietojuma mērķis, proti,
operatīvās darbības pasākumu traucēšana, ir diametrāli pretējs sevišķā
veidā veicamo operatīvās darbības pasākumu mērķiem. Arī Stratēģiskas
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nozīmes preču aprites likuma 5.1 panta pirmajā daļā redakcijā, kas bija spēkā
no 2009. gada 15. aprīļa līdz 2016. gada 26. aprīlim, operatīvās darbības
pasākumu traucēšanai paredzētas preces neesot minētas.
Arī likumdevējs neesot uzskatījis, ka apstrīdētajā Krimināllikuma
normā bija paredzēta kriminālatbildība par operatīvās darbības pasākumu
traucēšanai paredzētu ierīču aprites aizlieguma pārkāpšanu. Par šādu
likumdevēja izpratni liecinot tas, ka 2015. gada 12. novembrī tika pieņemts
likums "Grozījumi Krimināllikumā", ar kuru apstrīdētās normas tiesiskais
sastāvs tika papildināts ar tiešu norādi uz operatīvās darbības pasākumu
traucēšanai paredzētām ierīcēm. Līdzīgi grozījumi vēlāk izdarīti arī
Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā, tā 5.1 pantā iekļaujot tiešu
norādi uz operatīvās darbības pasākumu traucēšanai paredzētām ierīcēm.
Turklāt, lai persona saprastu, ka apstrīdētās Krimināllikuma normas
satura noskaidrošanai jāņem vērā Noteikumi Nr. 645 un to pielikums, tai
esot vispirms jāizskata vairāki citi normatīvie tiesību akti. Šāda pārlieku
sarežģīta blanketas normas struktūra neatbilstot krimināltiesību normai
izvirzāmajām kvalitātes prasībām. Pēc Pieteikuma iesniedzēja ieskata, pat
ar kvalificēta jurista palīdzību nav iespējams nonākt pie secinājuma, ka
apstrīdētajā Krimināllikuma normā noteikta kriminālatbildība par
sevišķā veidā veicamu operatīvās darbības pasākumu traucēšanai
paredzētu ierīču aprites aizlieguma pārkāpšanu.
2.2. Pieteikumā norādīts, ka Ministru kabinets apstrīdēto noteikumu
normu izdevis, pārkāpjot savas kompetences robežas, kuras izriet no
Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.
Eiropas Savienībai esot ekskluzīva kompetence regulēt militāro un
divējāda lietojuma preču apriti. Arī likumdevējs ar Stratēģiskas nozīmes
preču aprites likuma 2. panta otro daļu esot atzinis, ka stratēģiskas nozīmes
preču aprite ietilpst Padomes 2009. gada 5. maija regulas Nr. 428/2009, ar
ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta,
pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (turpmāk – Regula
Nr. 428/2009), tvērumā.
Apstrīdētajā noteikumu normā norādītās ierīces esot divējāda
lietojuma preces. No Regulas Nr. 428/2009 4. un 8. panta izrietot, ka
dalībvalstīm ir tiesības noteikt ierobežojumus tikai divējāda lietojuma
preču eksportam. Savukārt ar apstrīdēto noteikumu normu tajā norādīto
divējāda lietojuma preču aprite esot aizliegta pilnībā. Eiropas Savienība
neesot piešķīrusi dalībvalstīm tiesības noteikt šādu vispārēju preču
aprites aizliegumu, tādēļ Ministru kabinets neesot bijis tiesīgs iekļaut
apstrīdētajā noteikumu normā konkrētās ierīces un tādējādi attiecināt uz
tām vispārīgus aprites ierobežojumus.
Turklāt saskaņā ar Regulas Nr. 428/2009 4. panta 1. punktu eksporta
kontroles pasākumus dalībvalstis varot attiecināt uz noteiktām tās
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1. pielikumā nenorādītām divējāda lietojuma precēm tikai tad, ja šie
pasākumi ir pamatoti ar sabiedrības drošības vai cilvēktiesību
apsvērumiem. Taču tādu iekārtu kā tā, kura atradusies Pieteikuma
iesniedzēja rīcībā, tehniskie parametri esot tik nenozīmīgi, ka tās nevarot
radīt draudus sabiedrības drošībai vai citu personu tiesībām vai
interesēm. Tādēļ Ministru kabinets neesot bijis tiesīgs iekļaut šādas
preces Sarakstā un tādējādi attiecināt uz tām arī eksporta ierobežojumus.
Pieteikuma iesniedzējs papildus uzsver, ka šādas ierīces tiekot brīvi
tirgotas vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Šāda veida preces neesot
iekļautas nedz Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā, nedz
Regulas Nr. 428/2009 1. pielikumā, tāpēc uz tām neesot attiecināmi
Eiropas Savienības normatīvajos aktos paredzētie aprites ierobežojumi.
Ministru kabinets, pieņemot apstrīdēto noteikumu normu, esot
pārkāpis arī tam likumā noteiktā pilnvarojuma robežas. Ar Stratēģiskas
nozīmes preču aprites likuma 3. panta pirmo daļu Ministru kabinets esot
pilnvarots noteikt tikai sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības
pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu ierīču vai instrumentu un to
komponentu sarakstu. Turpretim Ministru kabinets Sarakstā ietvēris arī
iekārtas un ierīces operatīvās darbības pasākumu traucēšanai. Tādējādi
Ministru kabinets esot paplašinājis apstrīdētās Krimināllikuma normas
saturu, bet tas neesot pieļaujams atbilstoši Satversmes 92. panta otrajam
teikumam.
Turklāt apstrīdētā noteikumu norma neesot bijusi pieejama
Pieteikuma iesniedzējam vietnē www.likumi.lv tajā redakcijā, kurā šī
norma viņam piemērota. Proti, minētajā vietnē pieejamās Noteikumu
Nr. 645 sistematizētās versijas izdrukā, kas veikta 2013. gada 14. oktobrī,
apstrīdētās noteikumu normas teksts esot daļēji svītrots.
Apstrīdētā noteikumu norma neesot pietiekami skaidra un saprotama,
jo saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 11. pantu to, vai
konkrētā ierīce ir stratēģiskas nozīmes prece, proti, vai tā ietilpst
apstrīdētās noteikumu normas tvērumā, nosakot eksperti, pamatojoties uz
tiem pieejamo informāciju, kā arī savām speciālajām zināšanām. Arī
atrastās Pieteikuma iesniedzēja rīcībā bijušās ierīces identificēšanu esot
veicis Drošības policijas norīkots eksperts. Tātad apstrīdēto noteikumu
normu neesot iespējams piemērot bez eksperta palīdzības. Arī Ministru
kabinets esot atzinis, ka apstrīdētā noteikumu norma nav pietiekami
skaidra. Proti, Ministru kabineta 2016. gada 4. oktobra noteikumu Nr. 648
"Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 25. septembra noteikumos Nr. 645
"Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu
sarakstu"" (turpmāk – Noteikumi Nr. 648) anotācijā esot norādīts, ka
Sarakstā ietvertie speciālo ierīču un programmatūras definējumi ir
nepilnīgi un neprecīzi.
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Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka no apstrīdētajā noteikumu normā
iekļautās atsauces uz Eiropas Savienības Kopējo militāro preču sarakstu var
secināt, ka apstrīdētajā noteikumu normā ir vispārīgi apzīmētas noteiktas
preču kategorijas, bet aprites ierobežojumi attiecināmi tikai uz tām precēm,
kuras atbilst Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā attiecīgajai
preču kategorijai noteiktajiem tehniskajiem parametriem. No apstrīdētās
noteikumu normas skaidri neizrietot tas, ka aprites ierobežojumi
attiecināmi uz visām konkrētajās kategorijās ietilpstošajām precēm, tādēļ tā
esot atzīstama par neskaidru un maldinošu.
Arī no atsauces uz Padomes 2000. gada 22. jūnija regulu
Nr. 1334/2000, ar ko nosaka Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču un
tehnoloģiju eksporta kontrolei (turpmāk – Regula Nr. 1334/2000) persona
varot secināt, ka tai ir tiesības izmantot konkrētas ierīces personiskām
vajadzībām, piemēram, tās glabāt vai kolekcionēt. Turklāt Sarakstā sevišķā
veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem paredzētu preču
kategorijas esot formulētas tik vispārīgi, ka persona, kurai nav pieredzes
operatīvās darbības jomā, nevarot izprast attiecīgo jēdzienu nozīmi un
saturu.
2.3. Tiesas sēdē Pieteikuma iesniedzēja pilnvarotā pārstāve
Jekaterina Halturina papildus norādīja, ka Noteikumi Nr. 645 ir izdoti,
pārkāpjot Līguma par Eiropas Savienības darbību 3. panta 1. punkta
"e" apakšpunktu un Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 133. pantu, kā
arī citus Eiropas Savienības normatīvos aktus, jo ierobežojot preču brīvu
apriti.
J. Halturina arī uzsvēra, ka apstrīdēto normu struktūra ir pārāk
sarežģīta un personai nav iespējams saprast šo normu īsto nozīmi. Par to,
ka normas nav skaidras, liecinot arī tas, ka dažādi speciālisti, arī juristi, tās
interpretējuši dažādi, tostarp pretrunīgi. Krimināllikuma normām vajagot
skaidri noteikt, kas ir un kas nav aizliegts. Tiesas sēdē arī tika norādīts, ka
Pieteikuma iesniedzējs nav vērsies Stratēģiskas nozīmes preču aprites
likuma 11. pantā minētajā Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejā
(turpmāk arī – Komiteja), lai noskaidrotu viņa rīcībā esošās preces
statusu, jo viņš neesot uzskatāms par stratēģiskas nozīmes preču aprites
subjektu. Pieteikuma iesniedzējs neesot varējis noskaidrot, kas ir viņa
rīcībā esošā prece.
3. Institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeima – uzskata, ka
apstrīdētā Krimināllikuma norma atbilst Satversmes 90. un 92. pantam.
Atbildes rakstā Saeima norāda, ka prasības, ko attiecībā uz
krimināltiesības reglamentējošu tiesību normu kvalitāti izvirza
Satversmes 92. panta otrais teikums, ir augstākas nekā tās, kas izvirzītas
Satversmes 90. pantā. Tādēļ apstrīdētās Krimināllikuma normas atbilstība
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abām minētajām Satversmes normām konkrētajā gadījumā vērtējama
kopsakarā, pamatojoties uz tiesību normas kvalitātes prasībām, kuras
izriet no Satversmes 92. panta otrā teikuma.
Pieteikuma iesniedzējs neesot izteicis iebildumus pret apstrīdētās
Krimināllikuma normas pieņemšanas procesu. Proti, viņš esot izteicis
iebildumus tikai pret procesu, kādā tika pieņemts 2009. gada 10. septembra
likums "Grozījumi Krimināllikumā", ar kuru Krimināllikumā iekļauts
237.1 pants, taču šā likuma normas izskatāmajā lietā neesot apstrīdētas.
Krimināllikuma 237.1 panta otrā daļa apstrīdētajā redakcijā izteikta ar
2012. gada 13. decembra likumu "Grozījumi Krimināllikumā", kurš pieņemts
un izsludināts Satversmē un Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā.
Atbilstoši Satversmes tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas (turpmāk
arī – ECT) judikatūrai tiesību normu nevarot atzīt par neatbilstošu
Satversmei tikai tādēļ vien, ka šīs normas saturs ir noskaidrojams tās
interpretācijas ceļā. Apstrīdētā Krimināllikuma norma esot blanketa norma,
kuras tiesiskā sastāva pazīmes meklējamas citos tiesību aktos vai tiesu
praksē. Apstrīdētā Krimināllikuma norma paredzot atbildību par konkrēta
veida stratēģiskas nozīmes preču aprites aizlieguma pārkāpšanu.
Stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumi esot ietverti Stratēģiskas
nozīmes preču aprites likumā, kas citstarp pilnvarojot Ministru kabinetu
izdot Sarakstu un nosakot aizliegumu fiziskajām personām iegādāties,
glabāt un lietot Sarakstā minētās sevišķā veidā veicamiem operatīvās
darbības pasākumiem speciāli radītas vai pielāgotas iekārtas, ierīces vai
instrumentus (redakcijā, kas bija spēkā no 2011. gada 1. oktobra līdz
2016. gada 26. aprīlim).
No Sarakstā ietvertā preču uzskaitījuma izrietot tas, ka ierīces
operatīvās darbības pasākumu traucēšanai ir sevišķā veidā veicamiem
operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu ierīču
paveids, nevis cita stratēģiskas nozīmes preču kategorija. Tā apstrīdētās
Krimināllikuma normas saturu likumdošanas procesa ietvaros vairākkārt
skaidrojuši arī Tieslietu ministrijas pārstāvji un tiesībsargs. Tādējādi
saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5.1 panta pirmo daļu
redakcijā, kas bija spēkā no 2011. gada 1. oktobra līdz 2016. gada
26. aprīlim, bijusi aizliegta arī operatīvās darbības pasākumu traucēšanai
paredzētu ierīču aprite. Persona esot varējusi saprātīgi paredzēt, ka
apstrīdētajā Krimināllikuma normā noteiktā kriminālatbildība var
iestāties arī par operatīvās darbības pasākumu traucēšanai paredzētas
ierīces, proti, plaša frekvenču diapazona trokšņu ģeneratora, glabāšanu.
Saeima papildus norāda: lai atzītu personu par vainīgu apstrīdētajā
Krimināllikuma normā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, ir
jākonstatē noziedzīgā nodarījuma subjektīvā puse, proti, tas, ka persona
apzinājusies savu rīcību un vēlējusies veikt šajā normā minētās darbības.
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Saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 11. pantu persona
šaubas par konkrētās preces statusu varot novērst, vēršoties Komitejā.
Tādējādi tiekot novērsta iespējamība, ka par vainīgu attiecīgā noziedzīgā
nodarījuma izdarīšanā tiek atzīta tāda persona, kura nav apzinājusies
savas rīcības kaitīgumu. Līdz ar to apstrīdētā Krimināllikuma norma esot
pietiekami skaidra un saprotama, lai persona, ja nepieciešams, pēc
atbilstošām konsultācijām, varētu izsecināt, par kādām darbībām tā tiks
saukta pie kriminālatbildības saskaņā ar šo normu.
Ar 2015. gada 12. novembra likumu "Grozījumi Krimināllikumā"
tieša norāde uz operatīvās darbības pasākumu traucēšanai paredzētu
ierīču aprites aizliegumu Krimināllikuma 237.1 panta otrajā daļā esot
iekļauta tādēļ, lai nostiprinātu jau iepriekš apstrīdētajā Krimināllikuma
normā paredzēto atbildību. Minētie grozījumi paši par sevi nenozīmējot
to, ka šī preču kategorija pirms to pieņemšanas neietilpa apstrīdētās
Krimināllikuma normas tiesiskajā sastāvā vai ka šī norma bija neskaidra.
Turklāt šīs normas saturs esot skaidrots tiesu praksē un tas, ka
kriminālatbildība iestājas par Sarakstā ietverto operatīvās darbības
pasākumu traucēšanai paredzēto ierīču aprites aizlieguma pārkāpšanu,
esot konsekventi atzīts vēl pirms minēto grozījumu spēkā stāšanās. Pēc
Saeimas ieskata, tiesu praksē jau bija izveidojies skaidrs priekšstats, ka
apstrīdētās Krimināllikuma normas tiesiskais sastāvs aptver arī
operatīvās darbības pasākumu traucēšanai paredzētu ierīču aprites
aizlieguma pārkāpšanu. Tātad no tiesu prakses esot skaidri izsecināms
apstrīdētās Krimināllikuma normas saturs un tvērums.
Tiesas sēdē Saeimas pārstāve Ilze Tralmaka papildus norādīja, ka
stratēģiskas nozīmes preces uzskaitītas trijos sarakstos: pirmkārt, divkāršās
pielietojamības preču sarakstā, kuru nosaka Regula Nr. 428/2009, otrkārt,
Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā un, treškārt, Noteikumu
Nr. 645 pielikumā ietvertajā sarakstā. Tā esot vispārpieņemta prakse, ka
Saeima pilnvaro Ministru kabinetu izdot noteikumus attiecībā uz tehniska
rakstura jautājumiem, ņemot vērā straujo tehnoloģiju attīstību.
Lai saprastu, kādas preces saskaņā ar apstrīdēto Krimināllikuma
normu ir atļauts un kādas nav atļauts glabāt, personai nevajagot būt
operatīvās darbības ekspertam, turklāt informācija par operatīvās darbības
līdzekļiem un metodēm neesot vispārpieejama. Apstrīdētās Krimināllikuma
normas izpratne nekādā gadījumā neesot balstīta uz to, ka personai būtu
jāzina, kādus operatīvās darbības pasākumus var veikt ar tās rīcībā esošu
ierīci. Tas, vai konkrēta pieteikuma iesniedzējam izņemtā ierīce ir vai nav
stratēģiskas nozīmes prece, esot prakses jautājums, kas noskaidrojams
katrā konkrētajā lietā.
I. Tralmaka arī uzsvēra, ka Sarakstā preces ir uzskaitītas nevis pēc to
tehniskajiem parametriem, bet gan pēc to funkcijas. Personai vajagot vienīgi
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izlasīt preces aprakstu vai lietošanas pamācību, bet nepieciešamības
gadījumā – vērsties Komitejā. Par to neviena persona netiekot saukta pie
kriminālatbildības. Turklāt neesot pamatots Pieteikuma iesniedzēja
pieņēmums, ka operatīvajā darbībā nevarot izmantot tādas iekārtas un
ierīces, kāda bijusi viņa rīcībā. Lai gan konkrētās ierīces funkcija ir
"traucēšana", tā joprojām esot sevišķā veidā veicamo operatīvās darbības
pasākumu īstenošanai piemērota prece.
Saeimas pārstāve tiesas sēdē atkārtoti uzsvēra, ka grozījumi
apstrīdētajā Krimināllikuma normā uztverami kā redakcionāls precizējums,
nevis kā būtiskas saturiskas izmaiņas.
4. Institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Ministru kabinets –
atbildes rakstā norāda, ka jau Saraksta sākotnējā redakcijā iekārtas un
ierīces operatīvās darbības pasākumu traucēšanai bija iekļautas kā viens no
sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu
vai pielāgotu iekārtu un ierīču paveidiem. Ar 2015. gada 12. novembra
likumu "Grozījumi Krimināllikumā" apstrīdētā Krimināllikuma norma
citstarp papildināta ar tiešu norādi uz sevišķā veidā veicamu operatīvās
darbības pasākumu traucēšanai speciāli radītām vai pielāgotām ierīcēm, lai
sevišķi uzsvērtu atbildību par šā aizlieguma pārkāpšanu. Šo grozījumu
izstrādes procesā esot uzsvērts, ka saskaņā ar apstrīdētajām normām
kriminālatbildība par attiecīgo ierīču aprites aizlieguma pārkāpumu bija
paredzēta jau iepriekš.
Apstrīdēto normu saturs esot objektīvi noskaidrojams, ņemot vērā to
savstarpējo saikni, kā arī saikni ar citām tiesību normām, kuras regulē
stratēģiskas nozīmes preču apriti Latvijā un Eiropas Savienībā. Arī tiesu
praksē esot atzīts, ka apstrīdētās normas noteica kriminālatbildību par
operatīvās darbības pasākumu traucēšanai paredzētu iekārtu un ierīču
aprites aizliegumu. Tādējādi persona varējusi izsecināt, par kādu preču
aprites aizlieguma pārkāpšanu ir paredzēta kriminālatbildība, un
apstrīdētā noteikumu norma esot pietiekami skaidra.
Pēc Ministru kabineta ieskata, apstrīdētās normas ir pieņemtas un
izsludinātas normatīvajos tiesību aktos paredzētajā kārtībā un apstrīdētā
noteikumu norma ir pieņemta Ministru kabinetam Stratēģiskas nozīmes
preču aprites likuma 3. panta pirmajā daļā noteiktā pilnvarojuma ietvaros.
Pieteikuma iesniedzējs, interpretējot Stratēģiskas nozīmes preču aprites
likuma 2. pantu, esot kļūdaini secinājis, ka likumdevējs atzinis
stratēģiskas nozīmes preču apriti par ietilpstošu Regulas Nr. 428/2009
tvērumā. Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma mērķi esot plašāki, un
šis likums paredzot stingrākus attiecīgo preču aprites noteikumus nekā
Regula Nr. 428/2009. Eiropas Savienības regulas nosakot tikai minimālās
dalībvalstīm izvirzāmās prasības un neliedzot dalībvalstīm noteikt
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stingrāku regulējumu. Tādējādi Stratēģiskas nozīmes preču aprites
likuma 5.1 panta pirmajā daļā bijis paredzēts Sarakstā norādīto preču
aprites aizliegums, kas neskar šo preču importu, eksportu vai tranzītu,
proti, tāds ierobežojums, kas nav saistīts ar Regulas Nr. 428/2009
prasībām un neietilpst tās tvērumā. Šis ierobežojums esot pamatots ar
nacionālās drošības interesēm, un Eiropas Savienības normatīvie akti
neierobežojot dalībvalstu kompetenci jautājumos, kas skar nacionālo
drošību un sabiedrisko kārtību un drošību.
Stratēģiskas nozīmes preču aprites likums esot izstrādāts ar mērķi
sniegt atbalstu šo preču identificēšanā. Šā likuma 11. pantā esot paredzēta
kārtība, kādā tiek identificētas stratēģiskas nozīmes preces, proti, skaidra
kārtība, kādā fiziskā vai juridiskā persona var pārliecināties par to, vai
konkrētas preces ir iekļautas stratēģiskas nozīmes preču sarakstos. Arī
Regulas Nr. 428/2009 1. pielikumā un Eiropas Savienības Kopējā militāro
preču sarakstā esot norādītas preču kategorijas, kurās ietilpstošu preci var
identificēt tikai persona, kuras pienākumos ietilpst šāda identificēšana.
Apstrīdētajā noteikumu normā norādītās preces esot iekļautas
Sarakstā, ņemot vērā Regulas Nr. 428/2009 1. pielikuma 5. kategorijai
piederīgās preces, piemēram, tās 5A001.f. sadaļā iekļautās traucētājierīces,
kas speciāli izstrādātas vai pielāgotas apzinātai un selektīvai mobilo sakaru
traucēšanai, nomākšanai, kavēšanai, bojāšanai vai novirzīšanai. Apstrīdētās
noteikumu normas 6. apakšpunktā norādītais ierīču veids – plaša frekvenču
diapazona trokšņu ģeneratori – pēc to īpašībām un pielietojuma atbilstot
minētajai preču kategorijai. Tātad šādas preces esot iekļautas ne tikai
Sarakstā, bet arī Regulas Nr. 428/2009 1. pielikumā. Apstrīdētajā
noteikumu normā ietvertajai atsaucei uz Eiropas Savienības Kopējo
militāro preču sarakstu esot informatīva nozīme, proti, tās mērķis esot
brīdināt par iespējamību, ka prece var būt iekļauta arī šajā sarakstā un tādēļ
tai var būt piemērojami atšķirīgi kontroles nosacījumi.
Saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5.1 panta otro
daļu mobilo telefonu slāpētājus varot izmantot ne tikai operatīvajai darbībai,
bet arī cietumos, skolās, tiesas sēdēs, teātros vai lidostās, kur tas
nepieciešams iekšējās drošības un kārtības nodrošināšanai. Tātad šīs ierīces
esot divējāda lietojuma preces. To aprite esot aizliegta tādēļ, ka šīs ierīces
varot tikt izmantotas, lai traucētu operatīvās darbības subjektu īstenoto
mobilo sakaru noklausīšanos. Sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības
pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu un ierīču lietošana varot
apdraudēt valsts, sabiedrības vai atsevišķu personu drošību, citstarp
traucējot tiesībaizsardzības iestāžu veiktos operatīvās darbības pasākumus
un tādējādi apgrūtinot noziedzīgu nodarījumu novēršanu un izmeklēšanu.
Tādēļ apstrīdētajās normās noteiktais pamattiesību ierobežojums esot
samērīgs. Ikdienā fiziskajai personai slāpētājierīces neesot nepieciešamas.
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Tiesas sēdē Ministru kabineta pārstāvis Vilnis Vītoliņš uzsvēra, ka
Noteikumi Nr. 645 izdoti, pamatojoties uz Stratēģiskas nozīmes preču
aprites likuma 3. panta pirmajā daļā ietverto pilnvarojumu, un Saraksts ir
minēts ne tikai šā likuma 5.1 panta pirmajā daļā, bet arī citās šā likuma
normās, piemēram, saistībā ar licencēšanu. Tādējādi Saraksta sasaiste
vienīgi ar likuma 5.1 panta pirmo daļu neesot korekta.
V. Vītoliņš norādīja: nevar piekrist Pieteikuma iesniedzējam, ka
sevišķā veidā veicamie operatīvās darbības pasākumi vērsti tikai un vienīgi
uz informācijas ieguvi. Operatīvajā darbībā esot būtiska atšķirība starp
informācijas ieguvi kā operatīvās darbības pasākumu galamērķi un
operatīvo darbību pasākumu īstenošanas metodēm. Operatīvās darbības
pasākumu galamērķis gan esot informācijas iegūšana, tomēr šo pasākumu
īstenošanai varot būt nepieciešama arī dažādu iekārtu un ierīču palīdzība.
Līdz ar to neesot pamatota atsauce vienīgi uz operatīvās darbības
pasākumu galamērķi – informācijas iegūšanu – un neesot pamata uzskatīt,
ka sevišķajā veidā veicamo operatīvās darbības pasākumu īstenošanai nav
paredzētas arī apstrīdētajā noteikumu normā minētās iekārtas un ierīces.
Ministru kabineta pārstāvis tiesas sēdē norādīja arī to, ka persona
var vērsties Komitejā, kā arī izmantot Administratīvā procesa likumā
paredzētās tiesības vērsties Valsts drošības dienestā un prasīt uzziņu, lai
noskaidrotu savu tiesību un pienākumu apjomu. Tomēr šajā ziņā
svarīgākas esot nevis tehnisko ekspertu, bet juristu konsultācijas, jo
visupirms esot jāsaprot, kāds ir konkrētās iekārtas vai ierīces mērķis, kuru
ražotājs norādījis tās lietošanas instrukcijā.
5. Pieaicinātā persona – Aizsardzības ministrija – norāda, ka tikai
persona ar speciālām zināšanām vai persona, kura ir informēta par
konkrēto ierīci vai tās pielietojumu un funkcijām, varētu secināt, ka ierīce
ietilpst kādā no apstrīdētajā noteikumu normā noteiktajām ierīču
kategorijām. Persona, kurai nav speciālu zināšanu vai kura nav informēta
par ierīces pielietojumu un funkcijām, patstāvīgi nespēšot secināt, vai
ierīce ir paredzēta operatīvās darbības pasākumu traucēšanai. Tomēr
stratēģiskas nozīmes preču apriti regulējošos normatīvajos aktos
komersantiem esot paredzēti ierobežojumi, kuru mērķis ir nodrošināt to,
ka stratēģiskas nozīmes preces nenonāk fizisko personu rīcībā.
Tiesas sēdē Aizsardzības ministrijas pārstāve Ilze Tooma papildus
norādīja, ka normatīvie akti paredz pietiekamu pasākumu kopumu, lai
Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā iekļautās preces
nenonāktu tādu fizisko personu rīcībā, kurām tas ir aizliegts. Konkrētās
jomas kontrole un tās uzraudzība esot sadalīta starp institūcijām, un
katrai no tām esot sava kompetence. Aizsardzības ministrijas kompetencē
ietilpstot komersantu licencēšana un uzraudzība. Savukārt Aizsardzības
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ministrijas pārstāvis Ivars Freibergs norādīja, ka militārām vajadzībām
tiek izmantotas iekārtas un ierīces ar lielu jaudu, taču atsevišķos
gadījumos līdzīgu efektu varot panākt, saslēdzot vairākas iekārtas vai
ierīces ar nelielu jaudu. Turklāt šīm iekārtām un ierīcēm esot nelabvēlīga
ietekme uz cilvēka veselību.
6. Pieaicinātā persona – Iekšlietu ministrija – pievienojas Saeimas
un Ministru kabineta atbildes rakstos paustajam viedoklim par apstrīdēto
normu atbilstību Satversmei. Iekšlietu ministrija papildus norāda, ka
stratēģiskas nozīmes preču apriti regulējošos normatīvajos aktos ir ietverti
priekšnoteikumi, kuri komersantam jāievēro, lai tas varētu veikt darbības ar
apstrīdētajā noteikumu normā norādītajām iekārtām un ierīcēm. Savukārt
fiziskās personas nevarot brīvi iegūt šīs iekārtas un ierīces savā rīcībā, proti,
to iegūšanai fiziskajām personām būtu jāveic apzinātas darbības.
Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā paredzētie stratēģiskas
nozīmes preču, citstarp arī apstrīdētajā noteikumu normā norādīto preču,
aprites ierobežojumi esot cieši saistīti ar nacionālās drošības interesēm.
Starptautiskie līgumi un citi tiesību avoti, tostarp Eiropas Savienības
normatīvie akti, neierobežojot valsts kompetenci nacionālās drošības
jautājumos.
Tiesas sēdē Iekšlietu ministrijas pārstāve Ieva Skirusa uzsvēra, ka
Sarakstā norādītās iekārtas un ierīces ir izslēgtas no civiltiesiskās
apgrozības. Saraksts tiekot veidots, ņemot vērā arī to, kādu kaitējumu šīs
iekārtas un ierīces var nodarīt citu cilvēku tiesībām, sabiedrības un valsts
drošībai.
7. Pieaicinātā persona – Tieslietu ministrija – norāda, ka Tieslietu
ministrijas viedoklis par jautājumiem, kuriem ir nozīme izskatāmajā lietā,
jau ir ietverts Ministru kabineta atbildes rakstā.
Tiesas sēdē Tieslietu ministrijas pārstāve Laila Medina norādīja, ka
Ministru kabineta noteikumi varot tikt izstrādāti paralēli likuma izstrādei.
Vērtējot apstrīdēto Krimināllikuma normu, esot svarīgi ņemt vērā
Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā noteikto regulējumu, proti, to,
ka fiziskajām personām ir aizliegts iegādāties, glabāt un lietot Sarakstā
minētās speciālās ierīces. Fiziskajai personai, saskaroties ar šāda tipa
preci, vajagot būt īpaši piesardzīgai un, izmantojot dažādas likumā
paredzētās iespējas, vispirms noskaidrot, vai tai ir tiesības šo preci glabāt
un lietot. Nepieciešamības gadījumā fiziskā persona varot izmantot
Iesniegumu likumā un Administratīvā procesa likumā paredzētās
iespējas, kā arī vērsties Komitejā saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču
aprites likumā noteikto. Personai pieejamais instrumentu klāsts esot
pietiekams, ņemot vērā pietiekoši skaidro likuma regulējumu par to, ka
fiziskajām personām konkrētu preču aprite ir aizliegta.
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Turklāt jebkura jurista pienākums esot personai norādīt, kādi
speciālisti spēj viņam profesionāli palīdzēt. Iestāde varot dot tikai
vispārīgu skaidrojumu, jo nevarot zināt visus lietas specifiskos apstākļus
un nespēšot visu izskaidrot tikai uz iesnieguma pamata vien. Apstrīdētās
normas esot bijušas pietiekami skaidras, lai persona varētu apzināties to,
ka var tikt saukta pie kriminālatbildības.
Tieslietu ministrijas pārstāve arī norādīja, ka Eiropas Savienībā
dažādos jautājumos var būt pieprasīta absolūta harmonizācija, proti,
dalībvalstīs nevar tikt pieļautas nekādas atkāpes no regulas, kas
piemērojama tieši un pilnīgi vienādi, bet esot arī tādi jautājumi, kuros
dalībvalstīm dota iespēja izmantot pozitīvās diskriminācijas tiesības un savā
valstī noteikt stingrāku regulējumu. Ministrija ir secinājusi, ka konkrētajā
situācijā Latvija var pieļaut atkāpes no regulas noteikumiem nacionālās
drošības un sabiedriskās kārtības apsvērumu dēļ. Stingrāki noteikumi varot
tikt izvirzīti arī tādēļ, ka Latvija ir valsts pie Eiropas Savienības ārējās
robežas.
8. Pieaicinātā persona – Stratēģiskas nozīmes preču kontroles
komiteja – norāda, ka tās viedoklis jau ir ietverts Ministru kabineta
atbildes rakstā. Komiteja papildus norāda, ka apstrīdētās noteikumu
normas 6. apakšpunktā norādītās ierīces Latvijā netiek ražotas un var
nonākt tikai tad, ja tiek importētas. Attiecīgi muitas procedūras ietvaros
importējamās preces tiekot pārbaudītas un identificētas. Ja tiek
konstatēts, ka konkrētā prece ietilpst kādā no apstrīdētajā noteikumu
normā noteiktajām preču kategorijām, tad fiziskajām personām tiekot
aizliegta šīs preces importēšana, bet juridiskajām personām norādīta
kārtība atbilstošas licences saņemšanai. Persona šādu preci gan varot
iegādāties kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, kur tās tirdzniecība ir
atļauta, un ievest Latvijā bez muitas kontroles. Šādā veidā Latvijā ievestu
preču apriti kontrolējot Valsts drošības dienests.
Sakaru slāpētāju izmantošana varot ne tikai radīt neērtības mobilo
sakaru pakalpojumu lietotājiem, bet arī būt bīstama, jo radiotehnoloģijas
tiekot izmantotas arī cilvēku drošības un veselības aizsardzībai vai dzīvības
glābšanai. Turklāt Latvija esot Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju
konferences dalībvalsts, šīs konferences Komunikācijas komiteja pieņēmusi
rekomendāciju Nr. (04)01 par slāpētāju apriti tās dalībvalstīs un minētajā
rekomendācijā norādīts, ka dalībvalstīm jānosaka aizliegums (kas neattiecas,
piemēram, uz valsts drošības iestādēm) tirgot un lietot slāpētājus un
jāpieņem atbilstošs regulējums, lai nepieļautu slāpētāju lietošanu.
Tiesas sēdē Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas pārstāvis
Nauris Rumpe norādīja, ka Komiteja ir koleģiāla institūcija, kuras
sekretariāts ir Ārlietu ministrijā un kura atrodas ārlietu ministra padotībā.
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Komiteja pildot daudzas funkcijas, tādas kā preču identifikācija, licenču
izsniegšana. Tāpat Komiteja esot galvenais koordinators, kas nodrošinot
komunikāciju starp visām attiecīgajām iestādēm un gadījumā, kad personai
nepieciešams kaut ko noskaidrot kādā citā iestādē, pati noskaidrojot
attiecīgo jautājumu, lai personai nebūtu jāvēršas "simts dažādās iestādēs".
Aptuveni 75 procentus no Komitejas ikdienas darba aizņemot preču
identifikācija. Jebkurš cilvēks varot Komitejai nosūtīt elektronisku vēstuli
brīvā formā, pievienojot tai bukletu vai norādot tikai preces nosaukumu un
modeli, nemaz neminot to, vai prece jau ir viņa rīcībā vai viņš tikai apsver
domu par tās iegādi. Šādas tiesības personai izrietot no Stratēģiskas
nozīmes preču aprites likuma 11. panta pirmās daļas. Savukārt Komiteja
identificējot, vai konkrētā prece ir vai nav iekļauta kādā no stratēģiskas
nozīmes preču sarakstiem. Atkarībā no tā, par kādu preci ir runa, Komiteja
pārsūtot informāciju attiecīgai institūcijai, kas veic identifikāciju vai, ja
nepieciešams, ekspertīzi, piemēram, Valsts vides dienestam sakarā ar
ķīmiskām vielām vai Valsts drošības dienestam sakarā ar operatīvo darbību
veikšanai nepieciešamām iekārtām vai ierīcēm. Pēc attiecīgās iestādes
iniciatīvas Komiteja un pēc tam arī Ārlietu ministrija virzot normatīvajos
aktos nepieciešamos grozījumus. Drošības policija esot bijusi tā, kas
rakstījusi anotāciju par nepieciešamību ieviest izmaiņas apstrīdētajā
noteikumu normā, un Komiteja attiecīgos grozījumus virzījusi tālāk.
No 2013. gada līdz 2018. gadam Komiteja izskatījusi ap 162
tūkstošiem identifikācijas pieprasījumu. Gadu no gada pieprasījumu skaits
samazinoties, jo Komiteja ieguldījusi lielu darbu, informējot un izglītojot
speciālistus, piemēram, muitas darbiniekus, kā arī plašāku sabiedrību.
Savukārt 2009. gadā Ārlietu ministrijas mājaslapā bijis publicēts raksts par
noteiktu preču aprites aizliegumu.
N. Rumpe uzsvēra, ka preču identifikācija tiek veikta bez maksas un
viņa rīcībā nav informācijas, ka jebkad būtu prasīta maksa par ekspertīzes
veikšanu, lai gan likums to paredz. Preces identifikācija parasti tiekot
veikta vienas darbadienas laikā. Ekspertīzei prece tiekot nosūtīta tikai tad,
ja identifikācijas speciālists nevar to atpazīt un ja prece tiešām ir nopietni
jāpārbauda un jāizvērtē, vai tā ir vai nav atbilstoša. Muitas darbinieki,
pārvadātāji un citi sākotnējai preces identifikācijai varot izmantot
speciālus preču KN kodus, kuri tiekot piešķirti individuāli katrai precei.
N. Rumpe norādīja, ka preču sarakstus neveido Eiropas Savienība,
bet Vasenāras vienošanās dalībvalstu eksperti. Preču saraksti regulāri
tiekot grozīti, un dažkārt noteiktas preces no tiem tiekot izslēgtas. Turklāt
Eiropas Komisija arī neesot iebildusi pret Latvijā izveidoto Sarakstu un to,
kādas preces, ņemot vērā drošības apsvērumus, tajā iekļautas. N. Rumpe
norādīja, ka aizliegt konkrētu preču ievešanu ir vienkāršāk nekā tikt galā
ar to izplatību valstī tādā gadījumā, ja šādu preču imports būtu atļauts.
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Nevienā no sarakstiem, tostarp arī Regulā Nr. 428/2009, minētās
preces neesot domātas civiliedzīvotājiem ikdienas lietošanai. N. Rumpe
uzsvēra, ka vienai precei var būt daudz nosaukumu un nevienā sarakstā
nevar iekļaut tos visus, tāpēc tikai attiecīgi speciālisti spēj tajos orientēties
un saprast, vai prece ar atšķirīgu nosaukumu ir tā pati, kura ietverta kādā
sarakstā. Šos sarakstus varot saprast vienīgi tie cilvēki, kuriem attiecīgās
preces vajag.
Par apstrīdētajā noteikumu normā ietverto norādi uz Eiropas
Savienības Kopējo militāro preču sarakstu N. Rumpe norādīja, ka Sarakstā
tā iekļauta tāpat kā Regulā Nr. 428/2009 ar mērķi vērst personu
uzmanību uz to, ka prece var būt iekļauta arī šajā sarakstā.
9. Pieaicinātā persona – Valsts drošības dienests (līdz 2018. gada
31. decembrim – Drošības policija) – uzskata, ka tam, vai persona bez
speciālām zināšanām spētu secināt, ka konkrēta ierīce ietilpst kādā no
apstrīdētajā noteikumu normā norādītajām ierīču kategorijām, nav
izšķirošas nozīmes jautājumā par apstrīdēto normu atbilstību Satversmei.
Personu varot atzīt par vainīgu apstrīdētajā Krimināllikuma normā
paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā tikai tad, ja tiek konstatēta
atbilstoša tās attieksme pret nodarīto, proti, noziedzīgā nodarījuma
subjektīvā puse. Tādējādi faktiski esot neiespējams tas, ka persona varētu
tikt atzīta par vainīgu apstrīdētajā Krimināllikuma normā paredzētajā
noziedzīgajā nodarījumā, tai nemaz nezinot un nenojaušot, ka konkrētais
priekšmets ir apstrīdētajā noteikumu normā norādīta ierīce operatīvās
darbības pasākumu traucēšanai.
Attiecībā uz lietas ietvaros izvērtējamiem jautājumiem Valsts drošības
dienests norāda, ka iekārtas un ierīces Sarakstā ir raksturotas pēc to
pielietojuma. Tādējādi personai, lai tā varētu konkrētu iekārtu vai ierīci
identificēt, esot jāsaprot vai jānojauš tās pielietojums. Tehniskas vai citas
specifiskas zināšanas personai šajā nolūkā neesot nepieciešamas.
Vispārējās izglītības ietvaros persona apgūstot pietiekamas zināšanas par
radioviļņiem un to pielietojumu, lai varētu saprast, ka konkrētā ierīce
paredzēta operatīvās darbības pasākumu traucēšanai. Turklāt informāciju
par atsevišķām ierīcēm varot atrast internetā. Savukārt tāda persona, kura
šīs zināšanas tomēr nav ieguvusi, nemaz nevarēšot nojaust attiecīgās ierīces
pielietojumu. Iekārtas un ierīces operatīvās darbības pasākumu traucēšanai
neatrodoties brīvā tirdzniecībā normatīvā regulējuma un citu apstākļu dēļ.
Turklāt tās neesot noderīgas ikdienas lietošanai, proti, esot pielietojamas
tikai specifiskās situācijās. Tādēļ šādas ierīces varot nonākt personas rīcībā
tikai tad, ja tā vēlējusies šīs ierīces iegūt, apzinājusies to pielietojumu un
veikusi mērķtiecīgas darbības to iegūšanai.
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Izvērtējot apstrīdētās normas un normatīvos aktus, ar kuriem tās ir
sistēmiski saistītas, persona varot nepārprotami secināt, par kādu
darbību aizlieguma neievērošanu tā saucama pie kriminālatbildības, kā
arī to, uz kādām precēm šie aizliegumi attiecas.
Tiesas sēdē Valsts drošības dienesta pārstāvis norādīja, ka mūsdienās
nav iespējams pilnīgi kontrolēt speciālo ierīču apriti, bet Valsts drošības
dienests ir tā institūcija, kas izsniedz sertifikātus, kuri apliecina, ka ierīce
atbilst attiecīgiem standartiem un var tikt izmantota Latvijas teritorijā.
Nesertificētu ierīču izmantošana arī tiesībaizsardzības iestādēs neesot
pieļaujama. Valsts drošības dienestā pēc konsultācijām vēršoties procesa
virzītāji attiecīgu lietu ietvaros, Komiteja, komersanti, operatīvās darbības
subjekti pirms iepirkumu veikšanas, kā arī privātpersonas. Valsts drošības
dienests sniedzot atbildi atbilstoši iesniegumu izskatīšanas kārtībai. Valsts
drošības dienesta kompetencē neietilpstot internetveikalu un tajos
piedāvāto preču kontrole. Tomēr iespēja internetveikalos un sludinājumu
portālos iegādāties preces, kuras, iespējams, var tikt izmantotas operatīvajā
darbībā, varot radīt sabiedrībai tādu priekšstatu, ka šīs preces ir brīvā apritē.
Persona parasti varot ierīci atšķirt pēc tās raksturīgajām pazīmēm,
turklāt preču aprakstos parasti diezgan precīzi esot norādīts tas, kādiem
mērķiem konkrētā iekārta domāta. Tomēr mēdzot būt arī Ķīnā ražotas
lētas preces un bieži vien neesot precīzi noskaidrojams pat to ražotājs.
Šādā gadījumā esot jāveic testēšana un pārbaude, lai noskaidrotu, kas tā
par preci. Nereti procesa virzītāji izpētei atsūtot preces, par kurām viņiem
nav skaidrības. Dažkārt izpētes rezultātā šīs preces netiekot identificētas
kā tādas, kas ietvertas Sarakstā.
Tāpat Valsts drošības dienesta pārstāvis norādīja, ka iekārtas un ierīces,
kas paredzētas operatīvās darbības pasākumu traucēšanai, tiek izmantotas
arī operatīvās darbības pasākumu veikšanai. Operatīvās darbības mērķis
esot aizsargāt personu dzīvību, veselību, konstitucionālās tiesības pret
ārējiem un iekšējiem apdraudējumiem. Savukārt kriminālās pasaules
pārstāvji speciālās ierīces izmantojot, ne tikai traucējot tiesībaizsardzības
iestādēm sasniegt operatīvās darbības mērķus, bet arī apdraudot citus
cilvēkus. Turklāt esot jāņem vērā arī šādu ierīču nelabvēlīgā ietekme uz
cilvēka veselību.
Valsts drošības dienesta pārstāvis uzsvēra, ka tehnoloģiju attīstība ir
ļoti strauja un tāpēc regulāri jāpārskata attiecīgais regulējums.
10. Pieaicinātā persona – Valsts policija – norāda, ka Valsts
policijas koledžas kadeti, kuru specializācija ir kriminālpolicijas darbs,
citstarp saņem apmācību par Sarakstā iekļautajām stratēģiskas nozīmes
precēm un to identificēšanu. Zināšanas par operatīvi tehniskajiem
līdzekļiem un stratēģiskas nozīmes precēm, kas pielietojamas operatīvajā
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darbā, varot iegūt arī Rīgas Stradiņa universitātes bakalaura un maģistra
līmeņa studiju kursu "Operatīvais darbs" ietvaros.
Valsts policija neveicot tiešu apstrīdētajās normās norādīto preču
aprites kontroli. Taču tad, ja Valsts policijas darbinieki, veicot savus
pienākumus, konstatē tādus priekšmetus, kuri varētu būt sevišķā veidā
veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītas vai pielāgotas
iekārtas, ierīces vai instrumenti, viņi likumā noteiktajā kārtībā veicot
attiecīgo preču izņemšanu. Pēc tam attiecīgā prece tiekot nodota Valsts
drošības dienesta norīkotajiem ekspertiem, kuri sniedz savu atzinumu. Pēc
eksperta atzinuma saņemšanas tiekot vērtēta nepieciešamība uzsākt
kriminālprocesu.
Tiesas sēdē Valsts policijas pārstāve Antra Stradiņa papildus norādīja,
ka iecirkņa inspektors vai izmeklētājs varbūt iepriekš nav redzējis konkrētu
iekārtu vai ierīci, tāpēc tiek pieaicināti operatīvie darbinieki vai arī ierīce
atbilstošā kārtībā tiek izņemta un pārbaudīta. Savukārt tad, ja persona pati
grib noskaidrot, kāda prece atrodas tās rīcībā, un tiek noskaidrots, ka tā ir
kāda no Sarakstā ietvertajām precēm, Valsts policija pārbaudot visus
apstākļus un, ja nepieciešams, ierosinot krimināllietu.
11. Pieaicinātā persona – tiesībsargs – pauž viedokli, ka likums, ar
kuru Krimināllikuma 237.1 pants izteikts tādā redakcijā, kādā tā piemērota
Pieteikuma iesniedzējam, ir pieņemts normatīvajos tiesību aktos
paredzētajā kārtībā.
Atbilstoši ECT nolēmumos izteiktajām atziņām likums esot paredzams
tad, ja persona, saņemot atbilstošu juridisku palīdzību, attiecīgos apstākļos
var saprātīgi izvērtēt savas rīcības tiesiskās sekas. Tas it īpaši attiecoties uz
personām, kuras veic profesionālo darbību ar pienācīgu piesardzību. No
šādām personām varot gaidīt, ka tās pievērsīs īpašu uzmanību iespējamiem
ar savu profesionālo darbību saistītajiem riskiem.
Stratēģiskas nozīmes preču aprite esot specifiska joma, tajā neesot
iespējams darboties bez zināšanām par šo jomu un to reglamentējošiem
normatīvajiem tiesību aktiem. Lai gan no pieteikuma neesot iespējams
izsecināt, vai Pieteikuma iesniedzējs darbojas stratēģiskas nozīmes preču
jomā, tomēr viņa profesionālā darbība esot saistīta ar elektronisko tehniku
un tādēļ viņam nevajadzētu būt īpaši grūti izprast attiecīgajos normatīvajos
aktos noteiktos ierobežojumus. Turklāt likumdevējs esot skaidri nošķīris
gadījumus, kad stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumu pārkāpums
uzskatāms par administratīvo pārkāpumu un kad – par noziedzīgu
nodarījumu. Apstrīdētā Krimināllikuma norma esot pietiekami skaidra un
atbilstoša Satversmei. Arī apstrīdētajā noteikumu normā bijušas norādītas
iekārtas un ierīces operatīvās darbības pasākumu traucēšanai.
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No Eiropas Savienības tiesību normām izrietot, ka dalībvalstīm ir
tiesības noteikt plašākus ierobežojumus nekā tie, kas paredzēti Regulā
Nr. 428/2009. Ierobežojums iegādāties un lietot apstrīdētajā noteikumu
normā norādītās iekārtas un ierīces neierobežojot Satversmes 90. pantā
un 92. panta otrajā teikumā garantētās tiesības.
Saeima savā atbildes rakstā esot atsaukusies uz tiesībsarga 2014. gada
31. marta atzinumu pārbaudes lietā Nr. 2013-56-5D, kuras ietvaros
aizliegums privātpersonām iegādāties un glabāt ierīces operatīvās darbības
pasākumu traucēšanai vērtēts Satversmes 96. panta kontekstā. Šajā
atzinumā esot norādīts: likumdevējs ir ierobežojis personas tiesības ar
tehniskiem līdzekļiem aizsargāties pret tai Satversmes 96. pantā noteikto
tiesību aizskārumu, taču minētais aizliegums ir samērīgs ar tā leģitīmo
mērķi novērst iespēju kavēt noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu, atklāšanu
un novēršanu, proti, labums, ko sabiedrība gūst šā ierobežojuma rezultātā,
ir lielāks par personas interesēm nodarīto kaitējumu.
No Saeimas un Ministru kabineta atbildes rakstiem esot secināms, ka
apstrīdētajās normās ietvertais ierobežojums ir noteikts ar mērķi novērst
iespēju kavēt noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu, atklāšanu un novēršanu.
Turklāt operatīvās darbības pasākumu traucēšanai radītu iekārtu un ierīču
esībai privātpersonas rīcībā nevarot būt leģitīma mērķa.
Tiesas sēdē tiesībsarga pārstāvis Juris Siļčenko vērsa uzmanību uz to,
ka šīs ierīces var ietekmēt arī citu iekārtu darbību, piemēram, mobilos
sakarus, medicīnisku iekārtu darbību. Tādējādi šādu ierīču atrašanās
fizisko personu rīcībā un lietošanā varot apdraudēt arī citu cilvēku
dzīvību, veselību un intereses. Tāpēc šādu preču aprites ierobežojumi esot
atzīstami par samērīgiem ar sabiedrības un citu indivīdu interesēm.
Tiesībsarga pārstāvis izteica viedokli, ka personai nav šķēršļu
noskaidrot, ka fiziskajām personām ir aizliegts iegādāties un lietot šādas
ierīces. Grozījumi apstrīdētajā Krimināllikuma normā esot viennozīmīgi
uzlabojuši likuma kvalitāti un skaidrību. Normatīvo aktu kvalitātes
uzlabošana esot nepārtraukts process, taču attiecīgie grozījumi neko
principiāli jaunu neesot ieviesuši.
Attiecībā uz to, ka, personai cenšoties noskaidrot, kāda veida ierīce ir
tās rīcībā, var tikt sākta pārbaude vai pat uzsākts kriminālprocess,
tiesībsarga pārstāvis norādīja, ka pārbaude pati par sevi nekādas sekas
neizraisa. Savukārt tad, ja šīs pārbaudes rezultātā personai radies kāds
kaitējums vai nodarīti zaudējumi, persona saskaņā ar likumu "Par
kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarīto
zaudējumu atlīdzību" vienmēr varot saņemt zaudējumu atlīdzību, tieši
atsaucoties arī uz Satversmes 92. pantu.
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12. Pieaicinātā persona – Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās
fakultātes asociētais profesors Dr. iur. Aldis Lieljuksis – piekrīt Saeimas
atbildes rakstā norādītajam, ka apstrīdēto normu atbilstība Satversmei
vērtējama, pamatojoties uz Satversmes 92. panta otrajā teikumā
ietvertajiem tiesību normas kvalitātes standartiem.
Blanketo normu tiesiskais sastāvs esot noskaidrojams, ņemot vērā citu
normatīvo tiesību aktu regulējumu. Tādēļ apstrīdētajā Krimināllikuma
normā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse esot
noskaidrojama, ņemot vērā Operatīvās darbības likuma normas.
Augstākā tiesa savā 2017. gada 31. janvāra lēmumā lietā Nr. SKK-41/2017
esot secinājusi, ka apstrīdētajā noteikumu normā norādītās ierīces
operatīvās darbības pasākumu traucēšanai ir sevišķā veidā veicamiem
operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu ierīču
kategorijā ietilpstošu ierīču paveids, nevis cita stratēģiskas nozīmes
preču kategorija. A. Lieljuksis uzskata, ka minētajam Augstākās tiesas
secinājumam nevar piekrist, jo Ministru kabineta noteikumi, proti, zemāka
juridiskā spēka normatīvais tiesību akts, nevar paplašināt Krimināllikuma
normā tieši noteiktu objektu.
Ierīces elektronisko sakaru traucēšanai neesot paredzētas
informācijas ieguvei, tāpēc tās tehniski atšķiroties no elektronisko sakaru
kontroles līdzekļiem. Sarunu noklausīšanās traucēšana neesot Operatīvās
darbības likumā paredzēts pasākums, tās īstenošanai neesot nepieciešama
tiesneša vai prokurora kontrole. Atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada
1. februāra noteikumiem Nr. 93 "Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu
izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai" elektronisko
sakaru traucēšanas līdzekļus varot izmantot tikai valsts drošības iestādes
savu funkciju īstenošanai. Saskaņā ar šo Ministru kabineta noteikumu
normām tādā gadījumā, ja elektroniskie sakari tiek traucēti ilgāk par vienu
stundu, attiecīgajai valsts drošības iestādei esot pienākums informēt par to
sabiedrību. Šis atklātības aspekts būtiski nošķirot attiecīgās darbības no
sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem, kuri notiekot
slepenībā. Sarunu noklausīšanās traucēšanas darbību veikšanai
nepieciešamās ierīces nevarot atzīt par sevišķā veidā veicamiem operatīvās
darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu ierīču paveidu,
neraugoties uz Saraksta 10A905 sadaļas struktūru. Lielas jaudas
traucētājierīces varot radīt kaitējumu ne tikai atsevišķiem sakaru līdzekļu
lietotājiem, bet arī citām personām, tādēļ šādas ierīces būtu iekļaujamas
Sarakstā, taču tās neesot paredzētas sevišķā veidā veicamu operatīvās
darbības pasākumu īstenošanai.
Turklāt atrastajai Pieteikuma iesniedzēja rīcībā bijušajai ierīcei
līdzīgas iekārtas tiekot izmantotas arī citiem mērķiem, piemēram,
izglītības iestādes audzēkņu sakaru bloķēšanai mācību procesa ietvaros
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vai teātros izrāžu laikā. Tās varot izmantot arī uzņēmēji, lai aizsargātu
savu komercnoslēpumu. A. Lieljuksis apšauba to, ka absolūts aizliegums
iegādāties un lietot mazas jaudas traucētājierīces ir nepieciešams
demokrātiskā sabiedrībā. Ņemot vērā tehnoloģisko progresu, esot
nepieciešams nošķirt individuāli lietojamas traucētājierīces no tādām
traucētājierīcēm, kuras var radīt kaitējumu visai sabiedrībai.
A. Lieljuksis uzskata, ka izdarītie grozījumi apstrīdētajās normās
liecina par to, ka apstrīdētā Krimināllikuma norma iepriekš neaptvēra
tādas iekārtas, kas paredzētas sevišķā veidā veicamu operatīvās darbības
pasākumu traucēšanai.
A. Lieljuksis pieļauj, ka Drošības policijas norīkotais eksperts atrasto
Pieteikuma iesniedzēja rīcībā bijušo ierīci klasificējis, pamatojoties uz
Drošības policijas iekšējo terminoloģiju, kurā jēdziena "operatīvās darbības
pasākums" saturs esot atšķirīgs. Turklāt no Drošības policijas norīkotā
eksperta atzinuma izrietot, ka konkrētā ierīce ir divējāda pielietojuma
ierīce, proti, tāda ierīce, kas paredzēta gan operatīvās darbības pasākumu
veikšanai, gan šādu pasākumu traucēšanai. Operatīvās darbības pasākumu
traucēšana neesot Operatīvās darbības likumā noteikta kā operatīvais
pasākums, taču, iespējams, šādas darbības varētu tikt klasificētas kā
operatīvās darbības pasākumi valsts drošības iestāžu iekšējos normatīvajos
aktos.
Tiesas sēdē A. Lieljuksis uzsvēra, ka apstrīdētā Krimināllikuma norma
Pieteikuma iesniedzējam piemērota nepareizi. Šajā normā esot paredzēta
kriminālatbildība tikai par tādu iekārtu un ierīču aprites aizlieguma
pārkāpšanu, ar kurām var īstenot sevišķā veidā veicamas operatīvās
darbības. No Operatīvās darbības likuma izrietot, ka sevišķā veidā veicamie
operatīvās darbības pasākumi ir vērsti uz aktīvu informācijas iegūšanu un
saglabāšanu, kā arī operatīvu iekļūšanu, lai nodrošinātu citu operatīvās
darbības pasākumu īstenošanu. Tomēr apstrīdētā Krimināllikuma norma
esot skaidra, bet to pašu nevarot teikt par apstrīdēto noteikumu normu.
Secinājumu daļa
13. Pieteikuma iesniedzējs lūdz atzīt apstrīdēto Krimināllikuma
normu par neatbilstošu Satversmes 90. pantam un 92. panta otrajam
teikumam.
13.1. Satversmes 90. pants noteic: "Ikvienam ir tiesības zināt savas
tiesības." Šī Satversmes norma iekļaujas tiesību virsvadības principā,
atbilstoši kuram personu tiesības un pienākumus var noteikt tikai
vispārsaistošas tiesību normas. Satversmes tiesa jau ir atzinusi, ka
Satversmes 90. pants ietver valsts pienākumu radīt mehānismu, kas
nodrošina personu informētību par tiesisko regulējumu un tā saturu.
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Savukārt personai ir subjektīvās publiskās tiesības tikt pienācīgi
informētai par tās tiesībām un arī pienākumiem (sal. sk. Satversmes tiesas
2006. gada 20. decembra sprieduma lietā Nr. 2006-12-01 16. punktu un
2012. gada 1. novembra sprieduma lietā Nr. 2012-06-01 7.2. punktu).
Satversmes 90. pantā citstarp ietverti tiesību normu kvalitātes kritēriji,
atbilstoši kuriem ikvienai tiesību normai jābūt pieejamai, kā arī pietiekami
skaidrai un paredzamai (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2006. gada
20. decembra sprieduma lietā Nr. 2006-12-01 16. punktu un 2011. gada
30. marta sprieduma lietā Nr. 2010-60-01 15.2. punktu). Satversmes tiesa jau
iepriekš atzinusi, ka tiesību normas skaidrība un paredzamība ir vērtējama,
pamatojoties uz šīs normas interpretāciju. Proti, tiesību norma ir atzīstama
par neskaidru tad, ja ar interpretācijas metožu palīdzību nav iespējams
noskaidrot tās patieso jēgu (sk. Satversmes tiesas 2011. gada 30. marta
sprieduma lietā Nr. 2010-60-01 15.2. punktu). Tikai tāds priekšraksts, kas
citstarp atbilst visiem tiesību normas kvalitātes kritērijiem, var tikt atzīts par
vispārsaistošu tiesību normu, proti, būt apveltīts ar juridisko spēku.
Demokrātiskā tiesiskā valstī personas pamattiesības var tikt
ierobežotas tikai saskaņā ar likumu. Tādēļ, izvērtējot zemāka juridiska
spēka tiesību normas atbilstību jebkurai Satversmē ietvertai pamattiesību
normai, ir nepieciešams noskaidrot, vai zemāka juridiska spēka tiesību
norma, kurā noteikts pamattiesību ierobežojums, atbilst visiem tiesību
normu kvalitātes kritērijiem (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2017. gada
15. jūnija sprieduma lietā Nr. 2016-11-01 17.2. punktu un 2017. gada
24. novembra sprieduma lietā Nr. 2017-07-01 15. punktu). Visu Satversmē
noteikto pamattiesību īstenošana balstās personas tiesībās zināt savas
tiesības.
13.2. Satversmes 92. panta otrais teikums noteic: "Ikviens uzskatāms
par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu." Satversmes
tiesa jau ir atzinusi, ka šī Satversmes norma citstarp ietver principu nullum
crimen, nulla poena sine lege, proti, principu, ka personu var atzīt par
vainīgu un sodīt tikai par tādu rīcību, kas ir atzīta par noziedzīgu saskaņā
ar likumu (sk. Satversmes tiesas 2008. gada 16. decembra sprieduma lietā
Nr. 2008-09-0106 4.2. punktu). Satversmes 92. panta otrajā teikumā lietotais
jēdziens "likums" ietilpst Satversmes 90. pantā ietvertajā jēdzienā
"tiesības". Tādēļ atzīt kriminālatbildību noteicošās normas par likumu
Satversmes 92. panta otrā teikuma izpratnē var tikai tad, ja tās atbilst
tādiem pašiem tiesību normu kvalitātes kritērijiem, kādi ietverti
Satversmes 90. pantā. Satversmes tiesa jau iepriekš ir vērtējusi tiesību
normu atbilstību Satversmes 92. panta otrajam teikumam kopsakarā ar
Satversmes 90. pantu (sk. Satversmes tiesas 2013. gada 28. marta sprieduma
lietā Nr. 2012-15-01 15.5. punktu).
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Taču tādēļ, ka kriminālatbildība ir smagākais iespējamais juridiskās
atbildības veids un tās sekas var būtiski ietekmēt personas dzīvi arī pēc
kriminālsoda izciešanas, kriminālatbildību paredzošām normām jābūt
saturiski noteiktākām nekā citu tiesību nozaru normām. Tātad, lai izvērtētu
tiesību normas atbilstību Satversmes 92. panta otrajam teikumam,
jānoskaidro, pirmkārt, vai tā pieņemta un izsludināta normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā un, otrkārt, vai tā ir pieejama, kā arī pietiekami
skaidra un paredzama, lai varētu būt par pamatu personas saukšanai
pie kriminālatbildības (sk. Satversmes tiesas 2008. gada 16. decembra
sprieduma lietā Nr. 2008-09-0106 5. punktu). Turklāt Satversmes tiesa jau ir
norādījusi, ka Satversmes 92. panta otrais teikums aptver Eiropas Cilvēka
tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk – Konvencija)
7. panta pirmajā daļā noteiktās cilvēka pamattiesības, tādēļ tiesību normu
atbilstība Satversmes 92. panta otrajam teikumam vērtējama, izmantojot
arī ECT sniegto Konvencijas 7. panta interpretāciju (sk. Satversmes tiesas
2008. gada 16. decembra sprieduma lietā Nr. 2008-09-0106 4.2. punktu). ECT
ir atzinusi, ka nepieciešamā tiesību normas paredzamības pakāpe ir
atkarīga citstarp no attiecīgā normatīvā akta satura, nozares, kura tai
jāregulē, kā arī tās subjektu daudzuma un statusa (sk., piemēram, Eiropas
Cilvēktiesību tiesas 1996. gada 11. novembra sprieduma lietā "Cantoni v.
France", pieteikums Nr. 17862/91, 35. punktu un 2010. gada 17. maija
sprieduma lietā "Kononov v. Latvia", pieteikums Nr. 36376/04, 235. punktu).
Izskatāmajā lietā ir apstrīdēta tādu tiesību normu atbilstība
Satversmei, kuras paredz personas kriminālatbildību. Līdz ar to
Satversmes tiesai ir jāpārbauda apstrīdēto normu atbilstība Satversmes
92. panta otrajam teikumam.
14. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētā Krimināllikuma
norma nav pieņemta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un norāda
savus apsvērumus par 2009. gada 10. septembra likuma "Grozījumi
Krimināllikumā" pieņemšanas procesu. Taču ar 2009. gada 10. septembra
likumu "Grozījumi Krimināllikumā" Krimināllikums tika papildināts ar
237.1 pantu tā sākotnējā redakcijā. Savukārt apstrīdētā Krimināllikuma
norma šajā pantā tika iekļauta tikai ar 2012. gada 13. decembra likumu
"Grozījumi Krimināllikumā". Uz minēto apstākli savā atbildes rakstā un
tiesas sēdē norādījusi arī Saeima (sk. lietas materiālu 2. sēj. 54. lp. un 6. sēj.
29. lp.). Tātad Pieteikuma iesniedzējs ir minējis argumentus tikai par
likumu, ar kuru Krimināllikumā tika iekļauts 237.1 pants tā sākotnējā
redakcijā. Pieteikumā nav minēti argumenti par likumu, ar kuru
Krimināllikumā iekļauta apstrīdētā Krimināllikuma norma. Līdz ar to
konkrētie Pieteikuma iesniedzēja sniegtie argumenti neattiecas uz
apstrīdēto Krimināllikuma normu.
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No Saeimas likumdošanas datubāzē pieejamās informācijas izriet, ka
2012. gada 13. decembra likuma "Grozījumi Krimināllikumā" projektu
2011. gada 21. oktobrī Saeimai iesniedza Ministru kabinets. Likumprojekts
atbilstoši Saeimas kārtības rullim tika izskatīts Saeimā trijos lasījumos un
pieņemts trešajā lasījumā 2012. gada 13. decembrī, bet izsludināts
2012. gada 27. decembrī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Nr. 202.
Lietas dalībnieki nav izteikuši iebildumus sakarā ar apstrīdētās
Krimināllikuma normas pieņemšanas un izsludināšanas kārtību, un arī
Satversmes tiesai nerodas šaubas par to, ka apstrīdētā Krimināllikuma
norma ir pieņemta un izsludināta Satversmē un Saeimas kārtības rullī
noteiktajā kārtībā, kā arī ir pieejama atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
15. Apstrīdētā Krimināllikuma norma ir ietverta Krimināllikuma
237.1 pantā, kurš sastāv no divām daļām. Krimināltiesību teorijā atzīts: ja
Krimināllikuma pants sastāv no vairākām daļām, tā pirmajā daļā tiek
norādīts attiecīgā noziedzīgā nodarījuma pamatsastāvs, bet pārējās daļās –
tā kvalificēti sastāvi, proti, līdzīgi noziedzīgi nodarījumi, par kuriem
likumdevējs paredzējis atšķirīgu soda veidu vai soda apmēru, ar noteiktām
papildu kvalificējošām pazīmēm, kuras parasti norāda uz šā nodarījuma
smagāku raksturu (sk.: Krastiņš U. Noziedzīgs nodarījums. Rīga: Tiesu namu
aģentūra, 2000, 21.–23. lpp.).
Krimināllikuma 237.1 panta nosaukums ir "Stratēģiskas nozīmes preču
aprites noteikumu pārkāpšana", un tā pirmā daļa noteic kriminālatbildību
"[p]ar stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumu pārkāpšanu, ja ar to
radīts būtisks kaitējums". Savukārt apstrīdētā Krimināllikuma norma paredz
kriminālatbildību "[p]ar sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības
pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un
to komponentu aprites aizlieguma pārkāpšanu". Interpretējot apstrīdēto
Krimināllikuma normu, secināms, ka kriminālatbildība saskaņā ar šo normu
iestājas par stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumu, proti, konkrēta
stratēģiskas nozīmes preču aprites aizlieguma, pārkāpšanu. Stratēģiskas
nozīmes preču apriti Latvijā regulē Stratēģiskas nozīmes preču aprites
likums. No minētā izriet, ka apstrīdētā Krimināllikuma norma nosaka
kriminālatbildību par personas rīcību, kas paredzēta citā normatīvajā aktā.
Satversmes tiesa jau iepriekš ir atzinusi, ka šādas kriminālatbildību
noteicošas normas nevar atzīt par neskaidrām tāpēc vien, ka to saturs
noskaidrojams, pamatojoties uz citiem normatīvajiem aktiem (sk.
Satversmes tiesas 2008. gada 16. decembra sprieduma lietā Nr. 2008-09-0106
7.2. punktu). Tātad, lai izvērtētu apstrīdētās Krimināllikuma normas
satversmību, ir nepieciešams noskaidrot arī stratēģiskas nozīmes preču
apriti regulējošu normatīvo aktu saturu un satversmību.
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16. Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma (šeit un turpmāk –
redakcijā, kas bija spēkā līdz 2016. gada 26. aprīlim) 5.1 panta pirmā daļa
paredzēja citstarp sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības
pasākumiem speciāli paredzētu iekārtu un ierīču aprites aizliegumu.
Pieteikuma iesniedzējs pēc būtības uzskata, ka šis aizliegums nav
noteikts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tādēļ, ka: 1) attiecīgo ierīču
aprites regulējums esot Eiropas Savienības ekskluzīvā kompetencē
ietilpstoša joma, kurā dalībvalstis neesot tiesīgas patstāvīgi noteikt
ierobežojumus; 2) atbilstoši Regulas Nr. 428/2009 normām dalībvalstis
esot tiesīgas noteikt ierobežojumus tikai šādu preču eksportam; 3)
atbilstoši Regulas Nr. 428/2009 normām dalībvalstis esot tiesīgas noteikt
eksporta kontroles pasākumus tās pielikumā neminētām precēm, tikai
ievērojot noteiktus kritērijus.
Eiropas Savienības ekskluzīvās kompetences ir norādītas Līgumā
par Eiropas Savienības darbību. Šā līguma 3. panta pirmās daļas
"e" apakšpunktā noteikts, ka Eiropas Savienībai citstarp ir ekskluzīva
kompetence kopējās tirdzniecības politikas regulēšanā. Tādējādi tikai
Eiropas Savienība var regulēt dalībvalstu kopējo politiku tirdzniecībā ar
trešajām valstīm. Taču jautājums par stratēģiskas nozīmes preču apriti un
tās ierobežojumiem konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts ietvaros
neietilpst Eiropas Savienības ekskluzīvajā kompetencē. Arī no Regulas
Nr. 428/2009 1. panta, 2. panta 2., 5. un 7. punkta un 3. panta izriet, ka tās
mērķis ir izveidot kopēju režīmu divējāda lietojuma preču eksportam
ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Attiecīgi šīs regulas 4. un 8. pantā ir
paredzēti nosacījumi, ar kādiem dalībvalstis var noteikt papildu
ierobežojumus divējāda lietojuma preču eksportam. Tātad Regula
Nr. 428/2009 neaptver divējāda lietojuma preču apriti Eiropas Savienības
dalībvalsts ietvaros. Tādēļ tā arī neierobežo dalībvalstu rīcības brīvību
regulēt šādu preču apriti savā teritorijā.
Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5.1 panta pirmā daļa
iekļauta likumā ar 2009. gada 12. marta likumu "Grozījumi Stratēģiskas
nozīmes preču aprites likumā". Šis likums ir izskatīts Saeimā trijos
lasījumos, kā arī pieņemts un izsludināts oficiālajā izdevumā "Latvijas
Vēstnesis" Satversmē un Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā.
Satversmes tiesai nerodas šaubas par to, ka Stratēģiskas nozīmes preču
aprites likuma 5.1 panta pirmā daļa ir pieņemta un izsludināta normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā un ir pieejama atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5.1 panta pirmā daļa paredz:
"Fiziskajām personām aizliegts iegādāties, glabāt un lietot Latvijas
Republikas Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu
sarakstā minētas, sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem
speciāli radītas vai pielāgotas iekārtas, ierīces vai instrumentus un to
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komponentus [..]." Pirmkārt, no šā panta pirmās daļas teksta izriet
apstrīdētajā Krimināllikuma normā norādītā aizlieguma saturs, proti,
fiziskajām personām ir aizliegta attiecīgo stratēģiskas nozīmes preču
iegādāšanās, glabāšana un lietošana. Otrkārt, no šā panta pirmās daļas teksta
secināms, ka attiecīgās preces tiek norādītas Sarakstā. Saskaņā ar
Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 3. panta pirmo daļu Sarakstu
nosaka Ministru kabinets. Ministru kabinets ir noteicis Sarakstu, iekļaujot to
Noteikumu Nr. 645 pielikumā. Tātad, lai noskaidrotu apstrīdētās
Krimināllikuma normas saturu, ir nepieciešams noskaidrot arī Ministru
kabineta noteiktā Saraksta regulējumu.
17. Pēc Pieteikuma iesniedzēja ieskata, Ministru kabinets, pieņemot
apstrīdēto noteikumu normu, ir pārkāpis tam Stratēģiskas nozīmes preču
aprites likuma 3. panta pirmajā daļā noteiktā pilnvarojuma robežas.
Minētajā Krimināllikuma normā esot tieši norādītas tikai sevišķā veidā
veicamiem operatīvās darbības pasākumiem paredzētas ierīces. Saskaņā ar
Operatīvās darbības likuma normām visas sevišķā veidā veicamās
operatīvās darbības esot vērstas uz informācijas iegūšanu, un tādēļ šajā
ierīču kategorijā nevarot ietilpt ierīces operatīvās darbības pasākumu
traucēšanai, kuru pielietojums ir pretējs. Pēc Pieteikuma iesniedzēja ieskata,
šo viņa viedokli apstiprina arī vēlāk izdarītie grozījumi apstrīdētajā
Krimināllikuma normā un Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma
5.1 panta pirmajā daļā, ar kuriem šajās normās tika iekļauta tieša norāde uz
operatīvās darbības pasākumu traucēšanai paredzētām iekārtām un
ierīcēm. Arī A. Lieljuksis norāda, ka operatīvās darbības pasākumu
traucēšanai paredzēto ierīču iekļaušana sevišķā veidā veicamiem operatīvās
darbības pasākumiem paredzēto ierīču kategorijā nav pamatota. Turpretim
Ministru kabinets uzskata, ka ir noteicis Sarakstu atbilstoši tam likumā
dotajam pilnvarojumam. Tādēļ Satversmes tiesa izvērtēs, vai Ministru
kabinets, izdodot Sarakstu, ir ievērojis likumdevēja noteikto pilnvarojumu.
17.1. Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 1. panta 1. punkts
noteic, ka stratēģiskas nozīmes preces ir sistēmas, iekārtas, to sastāvdaļas,
materiāli, ķīmiskās vielas, priekšmeti, programmatūras, tehnoloģijas un
pakalpojumi, kas ietverti vairākos Eiropas Savienības normatīvajos aktos un
Sarakstā. Kopš Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma spēkā stāšanās
2007. gada 19. jūlijā šajā punktā ietvertā stratēģiskas nozīmes preču
definīcija pēc būtības nav grozīta, proti, likumdevējs ir tikai aktualizējis
atbilstošo Eiropas Savienības normatīvo aktu uzskaitījumu. Savukārt
Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 2. panta pirmā daļa noteic, ka šā
likuma mērķis ir nodrošināt kontrolētu stratēģiskas nozīmes preču apriti
atbilstoši Latvijas Republikas nacionālajām un starptautiskajām interesēm,
starptautisko eksporta kontroles režīmu prasībām un novērst kodolieroču,
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ķīmisko, bioloģisko un citu masveida iznīcināšanas ieroču izplatīšanu, kā arī
novērst starptautiskā terorisma draudus.
Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 3. panta pirmā daļa
paredz: "Latvijas Republikas Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un
pakalpojumu sarakstu nosaka Ministru kabinets." Interpretējot šo tiesību
normu kopsakarā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 1. panta
1. punktu un 2. panta pirmo daļu, secināms, ka tajā iekļauts likumdevēja
pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt tās iekārtas, vielas, materiālus
un pakalpojumus, kuriem citstarp saskaņā ar Latvijas Republikas
nacionālajām interesēm jāpiemēro Stratēģiskas nozīmes preču aprites
likumā noteiktie kontroles pasākumi.
Tātad likumdevējs ir definējis Ministru kabinetam dotā pilnvarojuma
robežas, proti, noteicis kritērijus, pēc kuriem Ministru kabinetam jāizvērtē
nepieciešamība iekļaut konkrētas preces vai pakalpojumus Sarakstā,
tādējādi pakļaujot to apriti likumā noteiktajiem ierobežojumiem. Atbilstoši
šai normai Ministru kabinets ir noteicis Sarakstu, kurā uzskaitītas attiecīgās
preces un pakalpojumi.
17.2. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka Ministru kabinets nebija
tiesīgs iekļaut Sarakstā operatīvās darbības pasākumu traucēšanai
paredzētās iekārtas un ierīces pirms tam, kad Stratēģiskas nozīmes preču
aprites likuma 5.1 pantā tika iekļauta tieša norāde uz šādu ierīču aprites
aizliegumu.
Noteikumi Nr. 645 tika izstrādāti vienlaikus ar grozījumiem
Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā, ar kuriem citstarp bija paredzēts
pilnvarot Ministru kabinetu noteikt Sarakstu. Šo normatīvo aktu izstrāde
notikusi speciālas starpministriju darba grupas ietvaros. Šīs darba grupas
ietvaros tika izstrādāts 2007. gada 21. jūnija Stratēģiskas nozīmes preču
aprites likuma projekts, kura 3. panta pirmajā daļā Ministru kabinetam tika
paredzēts pilnvarojums noteikt Sarakstu (sk. lietas materiālu 2. sēj. 112.–
128. lp.).
No lietas materiāliem izriet, ka periodā pirms Noteikumu Nr. 645
pieņemšanas Sarakstu saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites
likumu noteica Komiteja. Savukārt Noteikumi Nr. 645 tika izstrādāti un
pieņemti nolūkā apstiprināt Komitejas noteikto Nacionālo stratēģiskas
nozīmes preču sarakstu ar Ministru kabineta noteikumiem. Tātad
Noteikumos Nr. 645 iekļautā Saraksta saturs netika izstrādāts no jauna, bet
tika pārņemts no iepriekš Komitejas izstrādātā Saraksta. Jau Noteikumu
Nr. 645 projekta sākotnējā redakcijā Sarakstā bija iekļauta 10A905 sadaļa
"Sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītas
vai pielāgotas iekārtas, ierīces vai instrumenti un to komponentes", kuras
"e" apakšpunktā bija norādītas "iekārtas un ierīces operatīvās darbības
pasākumu traucēšanai" (sk. lietas materiālu 2. sēj. 112.–128. lp.). Tādējādi
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secināms, ka konkrētajā gadījumā likumdevējs, pieņemot Stratēģiskas
nozīmes preču aprites likuma 3. panta pirmo daļu, ir apzinājies, ka attiecīgā
pilnvarojuma ietvaros tiks pieņemts Saraksts ar konkrētu, tam zināmu
saturu.
Lai pilnvērtīgi sasniegtu Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma
mērķi – nodrošinātu kontrolētu stratēģiskas nozīmes preču apriti
atbilstoši Latvijas Republikas nacionālajām interesēm – nepieciešams
ierobežot ne tikai to iekārtu un ierīču apriti, kuras pielietojamas sevišķā
veidā veicamu operatīvās darbības pasākumu īstenošanā, bet arī to ierīču
apriti, ar kuru palīdzību operatīvās darbības pasākumi var tikt traucēti.
Ministru kabinets ir tiesīgs saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites
likuma 3. panta pirmo daļu iekļaut preces Sarakstā arī tādā veidā, ka preču
kategorijā ietilpstoša preču veida apzīmējums expressis verbis nesaskan ar
kategorijas nosaukumu, ja vien tas sistēmiski un pēc jēgas nepieciešams
pilnvērtīgai konkrētās kategorijas stratēģiskas nozīmes preču aprites
kontrolei un likuma mērķu sasniegšanai. Turklāt Valsts drošības dienesta
pārstāvis tiesas sēdē norādīja, ka operatīvās darbības pasākumu
traucēšanai paredzētas iekārtas un ierīces var tikt pielietotas arī sevišķā
veidā veicamos operatīvās darbības pasākumos (sk. lietas materiālu 6. sēj.
179. lp). Līdz ar to Ministru kabinets, nosakot Sarakstu un iekļaujot tajā
citstarp iekārtas un ierīces operatīvās darbības pasākumu traucēšanai, kā
arī pieņemot apstrīdēto noteikumu normu, ir rīkojies likumdevēja
noteiktā pilnvarojuma ietvaros.
17.3. Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumi Nr. 1334
"Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 25. septembra noteikumos Nr. 645
"Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu
sarakstu"", ar kuriem Saraksts tika izteikts redakcijā, kas bija spēkā no
2009. gada 28. novembra līdz 2014. gada 23. janvārim, ir pieņemti un
izsludināti Satversmē, Ministru kabineta kārtības rullī un Oficiālo
publikāciju un tiesiskās informācijas likumā paredzētajā kārtībā.
Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka apstrīdētā noteikumu norma viņa
veiktajā izdrukā no vietnes www.likumi.lv parādījusies izsvītrotā veidā. No
lietas materiāliem (sk. lietas materiālu 2. sēj. 5. lp.) acīmredzami izriet tas, ka
šis svītrojums radies tehnisku iemeslu dēļ. Taču, lai arī kāds būtu šā
svītrojuma raksturs un rašanās cēlonis, Satversmes tiesa uzsver, ka saskaņā
ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2. pantu Latvijas
Republikas oficiālais izdevums, kurā ietvertā informācija ir publiski ticama
un saistoša, ir elektroniskais izdevums "Latvijas Vēstnesis".
Ņemot vērā iepriekš minēto, Satversmes tiesai nerodas šaubas par to,
ka apstrīdētā noteikumu norma ir pieņemta un izsludināta normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā un ir pieejama atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
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18. Saraksts ir strukturēts vairākās sadaļās. Katrā sadaļā ir nosaukta
konkrēta preču vai pakalpojumu kategorija, bet atsevišķām kategorijām
papildus norādītas piezīmes, kurās sniegts attiecīgās kategorijas
raksturojums vai noteikti izņēmumi attiecībā uz konkrētām šajā kategorijā
ietilpstošām precēm vai pakalpojumiem. Saraksta 10A905 sadaļas
nosaukums ir "Sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem
speciāli radītas vai pielāgotas iekārtas, ierīces vai instrumenti un to
komponentes", kas atbilst Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma
5.1 panta pirmajā daļā un apstrīdētajā Krimināllikuma normā norādītajai
preču kategorijai. Attiecīgi Saraksta 10A905 sadaļas "e" apakšpunktā ir
iekļautas iekārtas un ierīces operatīvās darbības pasākumu traucēšanai: 1)
speciālie indikatori; 2) speciālie lokatori; 3) skeneri; 4) skrembleri; 5)
speciālie frekvenču mērītāji; 6) plaša frekvenču diapazona trokšņu
ģeneratori. Tātad iekārtas un ierīces operatīvās darbības pasākumu
traucēšanai ir viens no sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības
pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu un ierīču paveidiem.
18.1. No Satversmes 92. panta otrajā teikumā ietvertajām tiesību
normu kvalitātes prasībām neizriet tas, ka ikvienai tiesību normai vajadzētu
būt formulētai kā absolūti precīzai instrukcijai. Arī ECT ir norādījusi: lai cik
precīzi un skaidri būtu formulētas tiesību normas, to saturs vienmēr būs
noskaidrojams interpretācijas ceļā (sk. Eiropas Cilvēktiesību tiesas
2008. gada 12. februāra sprieduma lietā "Kafkaris v. Cyprus", pieteikums
Nr. 21906/04, 141. punktu). Tā kā likumi pēc savas juridiskās dabas ir
abstrakti uzvedības priekšraksti, to formulējums nevar būt absolūti precīzs.
Viena no tiesiskā regulējuma izstrādes tehnikām ir vispārīgu apzīmējumu
izmantošana izsmeļoša uzskaitījuma vietā (sk., piemēram, Eiropas
Cilvēktiesību tiesas 2018. gada 28. augusta sprieduma lietā "Seychell v.
Malta", pieteikums Nr. 43328/14, 43. punktu). Ja tiesību normas tiesiskais
sastāvs ir formulēts, izmantojot vispārīgus apzīmējumus, ir iespējamas arī
tādas faktiskās situācijas, kad nav acīmredzami skaidrs, vai tās ietilpst vai
neietilpst šīs tiesību normas tvērumā. Tomēr šaubas par tiesību normas
tvērumu attiecībā uz šādām faktiskajām situācijām pašas par sevi nav
iemesls tiesību normas atzīšanai par neskaidru vai neparedzamu, ja tā ir
pietiekami skaidra vairumā gadījumu (sk. Eiropas Cilvēktiesību tiesas
1996. gada 11. novembra sprieduma lietā "Cantoni v. France", pieteikums
Nr. 17862/91, 32. punktu).
Lai nodrošinātu tehnoloģiju jomu regulējuma ilgtspēju, likumdevējs,
izstrādājot tiesību normas tehnoloģiju jomās, var izmantot arī tehnoloģiskās
neitralitātes principu. Tiesību normas, kas izstrādātas un pieņemtas atbilstoši
tehnoloģiskās neitralitātes principam, satur vispārīgus jēdzienus, kas
raksturo attiecīgās regulējamās tehnoloģijas atkarībā no to pielietojuma
mērķa, ietekmes, funkcijām un citiem vispārīgiem raksturlielumiem.
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Likumdevējs var nevis uzskaitīt konkrētus operatīvās darbības
pasākumu traucēšanai paredzētu ierīču grupā ietilpstošo ierīču
nosaukumus un modeļus, bet gan izmantot vispārīgu noteikta ierīču veida
apzīmējumu. Šāds apzīmējums atspoguļo attiecīgās ierīču grupas būtiskās
īpašības, piemēram, konstrukciju, funkcijas vai pielietojumu, kas raksturīgs
visām šāda veida ierīcēm, kuru aprite pakļaujama kontrolei. Ierīču
uzskaitījums ne tikai prasītu nesamērīgu resursu ieguldījumu tā izstrādes
procesā, bet arī padarītu attiecīgās tiesību normas par neelastīgām un
būtiski mazinātu to efektivitāti mainīgajos dzīves apstākļos. Tādēļ tas vien,
ka apstrīdētajā noteikumu normā nav uzskaitītas kontrolei pakļaujamās
ierīces, bet izmantoti vispārīgi ierīču funkcijas raksturojoši apzīmējumi,
kuri parasti tiek norādīti šo ierīču tehniskajos aprakstos un pieejami
patērētājiem, nenozīmē, ka apstrīdēto normu regulējums būtu neskaidrs.
Apstrīdētajā noteikumu normā norādītās iekārtas un ierīces nav
ikdienas lietojuma preces, proti, nav tādas ierīces, ko ikviena persona
izmantotu savā ikdienas dzīvē vai kas varētu būt tai nepieciešamas. Tās pēc
savas būtības ir specializētas ierīces, kas savu funkciju un iespējamā
pielietojuma dēļ nav vispārpieejamas brīvā civiltiesiskā apritē Latvijā, kā arī
daudzās citās pasaules un Eiropas Savienības valstīs. Arī tajās valstīs, kur
šādu ierīču iegāde ir atļauta, var būt noteikti to lietošanas ierobežojumi.
Piemēram, Komiteja savā rakstveida viedoklī norādīja, ka Lielbritānijā
privātpersonām ir atļauta plaša frekvenču diapazona trokšņu ģeneratoru
iegāde, taču ir aizliegta to lietošana (sk. lietas materiālu 5. sēj. 95. lp.). To, ka
šādas ierīces pēc savas būtības nevar tikt uzskatītas par ikdienas lietojuma
precēm, kā arī to, ka šādu preču iegādei personai būtu jāveic apzinātas un
mērķtiecīgas darbības, meklējot iespēju tās iegūt, tiesas sēdē norādīja
Komitejas pārstāvis N. Rumpe (sk. lietas materiālu 6. sēj. 118. lp.).
Tiesību norma ir atzīstama par pietiekami skaidru un paredzamu arī
tad, ja persona, saņemot atbilstošu juridisko palīdzību, varēja paredzēt,
kādas rīcības rezultātā tā var tikt saukta pie kriminālatbildības par
attiecīgajā tiesību normā norādītā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu (sk.,
piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2007. gada 12. jūlija sprieduma lietā
"Jorgic v. Germany", pieteikums Nr. 74613/01, 113. punktu un 2013. gada
21. oktobra sprieduma lietā "Del Río Prada v. Spain", pieteikums Nr. 42750/09,
79. punktu). Lai pareizi interpretētu apstrīdēto Krimināllikuma normu un
noskaidrotu tās saturu, personai var būt nepieciešamas specifiskas
juridiskas zināšanas. Taču tiesību norma var būt pietiekami skaidra un
paredzama arī tad, ja personai šīs normas tvēruma noskaidrošanai
nepieciešama atbilstoša juridiskā palīdzība (sk. Eiropas Cilvēktiesību tiesas
1996. gada 11. novembra sprieduma lietā "Cantoni v. France", pieteikums
Nr. 17862/91, 35. punktu).
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Interpretējot apstrīdētās normas, secināms, ka apstrīdētajā noteikumu
normā norādītās iekārtas un ierīces operatīvās darbības pasākumu
traucēšanai ietilpst sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības
pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu un ierīču kategorijā. Tātad
uz šīm iekārtām un ierīcēm attiecas Stratēģiskas nozīmes preču aprites
likuma 5.1 panta pirmajā daļā noteiktais aprites aizliegums. Attiecīgi
apstrīdētā Krimināllikuma norma nosaka kriminālatbildību citstarp par
operatīvās darbības pasākumu traucēšanai paredzētu iekārtu un ierīču
aprites aizlieguma pārkāpumu, proti, par šo preču iegādāšanos, glabāšanu
vai lietošanu. Pat ja persona pati nespēja noskaidrot apstrīdētajā
Krimināllikuma normā paredzētā noziedzīgā nodarījuma tiesisko
sastāvu, tā varēja to noskaidrot, saņemot atbilstošu juridisko palīdzību.
Tātad apstrīdētā Krimināllikuma norma pietiekami skaidri nosaka
kriminālatbildību citstarp par operatīvās darbības pasākumu traucēšanai
paredzētu ierīču aprites – iegādāšanās, glabāšanas vai lietošanas –
aizlieguma pārkāpšanu un ikviena persona, saņemot atbilstošu juridisko
palīdzību, varēja noskaidrot, par kādu rīcību tā var tikt saukta pie
kriminālatbildības saskaņā ar apstrīdēto Krimināllikuma normu.
18.2. Pieteikuma iesniedzējs norāda uz Noteikumu Nr. 648 anotāciju,
kurā pats Ministru kabinets esot atzinis, ka Saraksta 10A905 sadaļā
ietvertie definējumi nav skaidri.
Ar Noteikumu Nr. 648 2. punktu Saraksta 10A905 sadaļa tika izteikta
jaunā redakcijā. Noteikumu Nr. 648 redakcijā Saraksta 10A905 sadaļas "e"
apakšpunktā vairs nav ietverts konkrētu iekārtu un ierīču kategoriju
uzskaitījums, bet norādīti kontrolei pakļauto ierīču pielietojuma veidi, kā
arī pievienotas piezīmes, kurās sniegts attiecīgo iekārtu un ierīču papildu
raksturojums. Noteikumu Nr. 648 anotācijā norādīts, ka šie grozījumi
nepieciešami tādēļ, ka, pēc to ierosinātāju ieskata, Saraksta 10A905 sadaļā
ietvertie definējumi nepietiekami precīzi raksturo no aprites izņemtās
preces.
Tiesiskais regulējums nepārtraukti attīstās, citstarp likumdevējam
pilnveidojot normatīvo aktu formulējumus, lai tie precīzāk atspoguļotu tā
gribu (sal. sk., piemēram, Satversmes tiesas 2012. gada 25. janvāra sprieduma
lietā Nr. 2011-08-01 10. punktu). Tādēļ tas vien, ka Ministru kabinets vēlāk
nolēma grozīt Saraksta 10A905 sadaļā ietvertos definējumus, lai tos
padarītu vēl skaidrākus, pats par sevi nenozīmē, ka iepriekš tie nebūtu
bijuši pietiekami skaidri.
19. Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka Saraksta 10A905 sadaļā un
tajā ietilpstošajā apstrīdētajā normā ir atsauces uz Eiropas Savienības
normatīvajiem aktiem. Pamatojoties uz šīm atsaucēm, persona varot
secināt, ka Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā paredzētie
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kontroles pasākumi attiecināmi tikai uz tām Sarakstā norādītajās
kategorijās ietilpstošajām precēm, kuras atbilst arī konkrētajos Eiropas
Savienības normatīvajos aktos norādītajiem kritērijiem. Turpretim
Ministru kabinets savā rakstveida viedoklī un Ministru kabineta pārstāvis
V. Vītoliņš tiesas sēdē norādīja, ka šīm atsaucēm ir tikai informatīvs
raksturs.
Saraksta 10A905 sadaļā norādīts: "Sevišķā veidā veicamiem operatīvās
darbības pasākumiem speciāli radītas vai pielāgotas iekārtas, ierīces vai
instrumenti un to komponentes: (sk. Padomes 2000. gada 22. jūnija regulas
Nr. 1334/2000, ar ko nosaka Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču un
tehnoloģiju eksporta kontrolei, 1. pielikuma kategoriju – 5, otro daļu
"informācijas drošība")". Savukārt apstrīdētā noteikumu norma noteic:
"iekārtas un ierīces operatīvās darbības pasākumu traucēšanai: (sk. Eiropas
Savienības Kopējo militāro preču sarakstu)". Saraksta 10A905 sadaļas
raksturojumā norādītā Regula Nr. 1334/2000, kas zaudēja spēku 2009. gada
27. augustā un tika aizstāta ar Regulu Nr. 428/2009. Saskaņā ar Regulas
Nr. 428/2009 27. panta trešo daļu atsauces uz Regulu Nr. 1334/2000
uzskatāmas par atsaucēm uz Regulu Nr. 428/2009. Tātad pēc būtības
Saraksta 10A905 sadaļā ir atsauce uz Regulas Nr. 428/2009 1. pielikumu.
Minētās Saraksta normas skatāmas sistēmiski kopsakarā ar
Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 1. panta 1. punktā redakcijā, kas
bija spēkā līdz 2016. gada 26. aprīlim, norādīto stratēģiskas nozīmes preces
definīciju. Saskaņā ar šo definīciju par stratēģiskas nozīmes precēm šā
likuma izpratnē uzskatāmas sistēmas, iekārtas, to sastāvdaļas, materiāli,
ķīmiskās vielas, priekšmeti, programmatūras, tehnoloģijas un pakalpojumi,
kas norādīti Sarakstā, kā arī Regulas Nr. 428/2009 1. pielikumā un Eiropas
Savienības Kopējā militāro preču sarakstā. Tātad Regulas Nr. 428/2009
1. pielikumā un Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā
norādītās preces ir uzskatāmas par stratēģiskas nozīmes precēm
Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma izpratnē. Tādēļ nebūtu juridiski
pareiza tāda minēto atsauču interpretācija, ka attiecīgās Sarakstā norādītās
preču kategorijas aptver tikai tās preces, kas iekļautas arī minētajos Eiropas
Savienības normatīvajos aktos. Tādējādi secināms, ka Saraksta 10A905
sadaļā un apstrīdētajā noteikumu normā ietvertās atsauces uz Eiropas
Savienības normatīvajiem aktiem ir informatīva rakstura atsauces, proti, to
mērķis ir norādīt, ka šajā kategorijā ietilpstošu preču aprite ir regulēta arī
minētajos Eiropas Savienības normatīvajos aktos.
20. Pieteikuma iesniedzējs uzsver, ka persona bez speciālām
zināšanām pat ar jurista palīdzību nespēšot izsecināt, vai konkrēta ierīce
ietilpst kādā no apstrīdētajā noteikumu normā norādītajām ierīču grupām.
Par to liecinot Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma regulējums,
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saskaņā ar kuru iestādes konkrētas preces identifikācijas nolūkā var
vērsties Komitejā, bet, ja nepieciešams, saņemt arī eksperta atzinumu. Arī
kriminālprocesā, kura ietvaros Pieteikuma iesniedzējs notiesāts, pie viņa
atrastā iekārta esot atzīta par plaša frekvenču diapazona trokšņu
ģeneratoru, pamatojoties uz eksperta sniegtu atzinumu.
Komitejas pārstāvis N. Rumpe tiesas sēdē norādīja, ka pie
stratēģiskas nozīmes precēm pieder dažāda rakstura preces – gan dažādas
tehniskas iekārtas un ierīces, gan ķīmiskas vielas. Stratēģiskas nozīmes
preču saraksti tiekot veidoti, sadarbojoties daudzu un dažādu nozaru
speciālistiem, tādēļ pilnvērtīgi izprast konkrētu stratēģiskas nozīmes
preču kategoriju raksturojošu jēdzienu saturu spēšot tikai persona ar
speciālām zināšanām (sk. lietas materiālu 6. sēj. 116. un 117. lp.).
Tieši tādēļ Latvijas Republikā ir noteikta kārtība, kādā persona var
noskaidrot, vai konkrētā ierīce ir iekļauta Sarakstā un kādi aprites
ierobežojumi uz to attiecināmi. Saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču
aprites likuma 11. pantu Komitejas stratēģiskas nozīmes preču
identifikācijas speciālists sniedz atzinumus par konkrētu preču statusu, bet,
ja nepieciešams, preces statusa noteikšanai var tikt veikta arī ekspertīze. No
normatīvajiem aktiem neizriet, ka stratēģiskas nozīmes preču identifikācijas
speciālista izziņas saņemšanai būtu noteikti jebkādi finansiāli vai juridiski
šķēršļi. Arī tiesas sēdē N. Rumpe paskaidroja, ka Komiteja pieņem personu
pieprasījumus brīvā formā un atzinumus sniedz, atbildot arī uz brīvā formā
sagatavotiem un pa elektronisko pastu atsūtītiem pieprasījumiem (sk. lietas
materiālu 6. sēj. 114. lp.). Turklāt N. Rumpe norādīja, ka, lai gan saskaņā ar
Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 11. panta trešo daļu stratēģiskas
nozīmes preču identifikācijas speciālista atzinums sniedzams 30 darbadienu
laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, praksē Komiteja, pamatojoties uz labas
pārvaldības principu, atzinumus sniedz pēc iespējas īsākā termiņā – parasti
vienas darbadienas laikā (sk. lietas materiālu 6. sēj. 120. un 131. lp.). Tātad
persona pēc pašas iniciatīvas vai pēc jurista norādījuma varēja vērsties
Komitejā, lai identificētu attiecīgo preci.
Tas, ka kriminālprocesā iekārta tika atzīta par plaša frekvenču
diapazona trokšņu ģeneratoru, pamatojoties uz eksperta atzinumu, atbilst
Kriminālprocesa likuma 194. panta pirmajai daļai, jo ekspertīze bija
nepieciešama tieši konkrētajā kriminālprocesā nozīmīga jautājuma
noskaidrošanai. Tomēr tas neliecina, ka persona pēc iekārtas tehniskā
apraksta nevarētu pati vai ar citu personu vai valsts institūciju palīdzību
noskaidrot iekārtas atbilstību tiesiskā regulējuma noteikumiem.
21. Pieteikuma iesniedzējs papildus norāda, ka brīdī, kad pie viņa
tika atrasta ierīce, kas kriminālprocesā atzīta par plaša frekvenču
diapazona trokšņu ģeneratoru, vēl nebija izveidojusies judikatūra par
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apstrīdēto normu piemērošanu. Turpretim Saeima un Ministru kabinets
norāda, ka tiesu prakse apstrīdēto normu piemērošanas jautājumā ir
skaidra, un atsaucas uz vairākiem tiesu nolēmumiem, kuri pieņemti pēc
2013. gada 3. aprīļa, kad pie Pieteikuma iesniedzēja tika atrasta minētā
ierīce. Institūcijas, kas izdevušas apstrīdētos aktus, citstarp uzsver
Augstākās tiesas 2017. gada 31. janvāra lēmumu lietā Nr. SKK-41/2017,
kurā apstiprināta tāda apstrīdēto normu interpretācija, atbilstoši kurai šīs
normas piemērotas arī Pieteikuma iesniedzējam.
ECT ir atzinusi, ka pakāpeniska krimināltiesību normu satura
izskaidrošana tiesu sniegtās interpretācijas ceļā ir Konvencijas dalībvalstu
tiesību sistēmās dziļi iesakņojusies un nepieciešama juridiska tradīcija.
Konvencijas 7. pants nevar tikt interpretēts tā, it kā tas aizliegtu
krimināltiesību normu satura pakāpenisku izskaidrošanu tiesu veiktās
interpretācijas ceļā, ja vien tiesu sniegtā interpretācija ir atbilstoša attiecīgā
noziedzīgā nodarījuma būtībai un varēja tikt saprātīgi paredzēta (sk.,
piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2018. gada 28. augusta sprieduma
lietā "Seychell v. Malta", pieteikums Nr. 43328/14, 44. punktu). Arī tad, ja
tiesību norma tiek interpretēta pirmo reizi, tās interpretācija ir atzīstama
par paredzamu, ja tā ir saprātīga un atbilstoša pārkāpuma raksturam (sk.,
piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2007. gada 12. jūlija sprieduma lietā
"Jorgic v. Germany", pieteikums Nr. 74613/01, 109. punktu un 2013. gada
25. jūlija sprieduma lietā "Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia", pieteikumi
Nr. 11082/06 un Nr. 13772/05, 791.–821. punktu). Attiecīgi arī saskaņā ar
Satversmes 92. panta otro teikumu tam, vai iepriekš jau ir izveidojusies
judikatūra vai tiesu prakse par konkrētas tiesību normas interpretāciju,
nevar būt izšķirošas nozīmes, izvērtējot šīs tiesību normas skaidrību un
paredzamību, ja vien tās saturu iespējams noskaidrot ar tiesību normu
interpretācijas metodēm.
22. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Satversmes tiesa secina, ka
persona varēja noskaidrot, par kādu rīcību tā var tikt saukta pie
kriminālatbildības saskaņā ar apstrīdētajām normām, vai nu patstāvīgi
interpretējot šīs normas, vai arī, ja nepieciešams, saņemot atbilstošu
juridisko palīdzību. Tātad apstrīdētās normas ir pietiekami skaidras un
paredzamas, lai būtu par pamatu personas saukšanai pie kriminālatbildības.
Līdz ar to apstrīdētās normas atbilst Satversmes 90. pantam un
92. panta otrajam teikumam.
Nolēmumu daļa
Pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 30.–32. pantu, Satversmes
tiesa
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nosprieda:
1. Atzīt Krimināllikuma 237.1 panta otro daļu redakcijā, kas bija spēkā
no 2013. gada 1. aprīļa līdz 2015. gada 1. decembrim, par atbilstošu
Latvijas Republikas Satversmes 90. pantam un 92. panta otrajam
teikumam.
2. Atzīt Ministru kabineta 2007. gada 25. septembra noteikumu Nr. 645
"Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu
sarakstu" pielikuma 10A905 sadaļas "e" apakšpunktu redakcijā, kas
bija spēkā no 2009. gada 28. novembra līdz 2014. gada 23. janvārim,
par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. panta otrajam
teikumam.
Spriedums ir galīgs un nepārsūdzams.
Spriedums pasludināts Rīgā 2019. gada 21. februārī.
Spriedums stājas spēkā tā pasludināšanas brīdī.
Tiesas sēdes priekšsēdētāja

I. Ziemele
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Satversmes tiesas tiesnešu Inetas Ziemeles un
Sanitas Osipovas atsevišķās domas
Rīgā 2019. gada 6. martā
lietā Nr. 2018-10-0103
"Par Krimināllikuma 237.1 panta otrās daļas redakcijā, kas bija
spēkā no 2013. gada 1. aprīļa līdz 2015. gada 1. decembrim, atbilstību
Latvijas Republikas Satversmes 90. pantam un 92. panta otrajam
teikumam un Ministru kabineta 2007. gada 25. septembra noteikumu
Nr. 645 "Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un
pakalpojumu sarakstu" pielikuma 10A905 sadaļas "e" apakšpunkta
redakcijā, kas bija spēkā no 2009. gada 28. novembra līdz 2014. gada
23. janvārim, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta
otrajam teikumam".
1. Satversmes tiesa 2019. gada 21. februārī pieņēma spriedumu lietā
Nr. 2018-10-0103 "Par Krimināllikuma 237.1 panta otrās daļas redakcijā,
kas bija spēkā no 2013. gada 1. aprīļa līdz 2015. gada 1. decembrim,
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 90. pantam un 92. panta otrajam
teikumam un Ministru kabineta 2007. gada 25. septembra noteikumu Nr. 645
"Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu
sarakstu" pielikuma 10A905 sadaļas "e" apakšpunkta redakcijā, kas bija
spēkā no 2009. gada 28. novembra līdz 2014. gada 23. janvārim, atbilstību
Latvijas Republikas Satversmes 92. panta otrajam teikumam" (turpmāk –
Spriedums). Apstrīdētās normas tika atzītas par atbilstošām augstāka
juridiska spēka tiesību normām.
Lieta tika ierosināta pēc Mareka Belugas konstitucionālās sūdzības.
Savās atsevišķajās domās izmantosim Spriedumā lietotos saīsinājumus.
2. Mēs piekrītam, ka apstrīdētā Krimināllikuma norma, ja tā
Pieteikuma iesniedzēja gadījumā un citos tamlīdzīgos gadījumos tiktu
pienācīgi piemērota, varētu būt atbilstoša Satversmes 90. pantam un
92. panta otrajam teikumam, tomēr nepiekrītam atsevišķiem Satversmes
tiesas sniegtajiem argumentiem. Turklāt mēs nevaram pievienoties
Spriedumā ietvertajiem secinājumiem par apstrīdētās noteikumu normas
atbilstību Satversmes 92. panta otrajam teikumam.
Mūsu viedoklis ir balstīts uz turpmāk norādītajiem argumentiem.
3. Mēs nepiekrītam Sprieduma 13. punktā tiesas sniegtajam Satversmes
90. panta un 92. panta tvēruma definējumam. No tā, kā Spriedumā definēts
personas pamattiesību tvērums, ir tieši atkarīgs tiesas nolēmums, kas
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pieņemts, vērtējot apstrīdēto normu atbilstību Satversmei. Mūsuprāt, šie
Satversmes panti, jo īpaši tad, ja to tvērums tiek vērtēts kopsakarā ar Eiropas
Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 7. pantu, garantē
personai plašākas tiesības, nekā norādīts Spriedumā.
3.1. Satversmes 90. pants nosaka: "Ikvienam ir tiesības zināt savas
tiesības." Tas tiek uzskatīts par vienu no svarīgākajiem tiesiskas valsts
principiem, kas sekmē gan Satversmē ietverto, gan starptautiskajos līgumos
noteikto cilvēka tiesību un brīvību izmantošanu. Tādējādi Satversmes
90. pantā ietvertās tiesības ir citu pamattiesību nodrošināšanas pamats, kā
arī tiesību efektivitātes principa būtiska un nepieciešama sastāvdaļa.
Turklāt šīs pamattiesību normas saturs un tvērums tieši ietekmē citu
pamattiesību normu, tostarp Satversmes 1., 89. un 92. panta, saturu un
tvērumu (sk., piemēram: Latvijas Republikas Satversmes komentāri.
VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā
vadībā. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011, 61. un 62. lpp.).
Satversmes tiesa ir norādījusi: tas, ka šī norma ievada Satversmē
ietverto pamattiesību katalogu, norāda uz nozīmi, kādu šīs pamattiesības
nostiprināšanai Satversmē piešķīris likumdevējs. Satversme paredz
personas tiesības tikt informētai par tās tiesībām un arī pienākumiem.
Valstij ir pienākums ne vien pieņemt normatīvos aktus, kas regulē personu
uzvedību visdažādākajās tiesiskajās attiecībās, bet arī radīt mehānismu, kas
nodrošina personu informētību par tiesiskā regulējuma izmaiņām un
saturu. Tas paredz personas tiesības, stājoties publiski tiesiskajās attiecībās
ar valsts varas institūcijām, tikt informētai par tās tiesībām konkrētajās
attiecībās (sk. Satversmes tiesas 2006. gada 20. decembra sprieduma lietā
Nr. 2006-12-01 16. punktu).
No Satversmes 90. panta citstarp izriet tiesību normu kvalitātes
kritēriji. Pirmkārt, no Satversmes sistēmas izriet, ka tiesību normu kvalitātes
kritēriji attiecas uz tiesību normas pieņemšanu un izsludināšanu: ikvienai
tiesību normai jābūt pieņemtai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī
pienācīgi izsludinātai un pieejamai, proti, par "tiesībām" Satversmes
90. panta izpratnē var atzīt tikai atbilstoši pieņemtas un publicētas
vispārsaistošas normas. Otrkārt, no Satversmes 90. panta izriet, ka ikvienai
tiesību normai jābūt pietiekami skaidrai un paredzamai (sk., piemēram,
Satversmes tiesas 2006. gada 20. decembra sprieduma lietā Nr. 2006-12-01
16. punktu un 2011. gada 30. marta sprieduma lietā Nr. 2010-60-01
15.2. punktu). Satversmes tiesa jau iepriekš ir atzinusi un arī Spriedumā
norādījusi, ka tiesību normas skaidrība un paredzamība ir vērtējama,
pamatojoties uz tās interpretāciju. Proti, tiesību norma ir atzīstama par
neskaidru tad, ja ar interpretācijas paņēmienu palīdzību nav iespējams
noskaidrot tās patieso jēgu (sk. Satversmes tiesas 2011. gada 30. marta
sprieduma lietā Nr. 2010-60-01 15.2. punktu). Personas tiesības zināt savas
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tiesības noteic likumdevēja darbības ietvaru, jo tikai tāda norma, kas atbilst
visiem tiesību normas kvalitātes kritērijiem, var tikt atzīta par likumu, proti,
būt apveltīta ar juridisko spēku.
3.2. Satversmes 92. panta otrais teikums nosaka: "Ikviens uzskatāms
par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu." Satversmes
tiesa jau ir atzinusi, ka šī Satversmes norma citstarp aptver principu nullum
crimen, nulla poena sine lege, proti, principu, ka personu var atzīt par
vainīgu un sodīt tikai par tādu rīcību, kas ir atzīta par noziedzīgu saskaņā
ar likumu (sk. Satversmes tiesas 2008. gada 16. decembra sprieduma lietā
Nr. 2008-09-0106 4.2. punktu). Tās ir būtiskas pamattiesības, kas tika
iekļautas jau pirmajos pamattiesību katalogos, piemēram, Francijas
1798. gada Cilvēka un pilsoņa deklarācijas 7. pantā (sk.: Déclaration des Droits
de l'Homme et du Citoyen de 1789. Pieejama: https://www.legifrance.gouv.fr/
Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyende-1789), jo tās aizsargā personu pret valsts patvaļu. Tāpēc šīs pamattiesības
izvirza prasību likumdevējam, proti, liek tam ar īpašu rūpību izstrādāt tiesību
normas, kuras paredz kriminālatbildību.
3.3. Satversmes 90. pants un 92. panta otrais teikums ir cieši savstarpēji
saistīti. To tvērumu un sistēmisku izpratni ietekmē vairāki vispārējie tiesību
principi, piemēram, tiesiskās drošības, tiesiskās noteiktības un likumības
principi, kas nodrošina to, ka personas tiesības netiek ierobežotas patvaļīgi.
Attiecībā uz krimināltiesību jomu šie principi un līdz ar to arī Satversmes 90.
pantā un 92. panta otrajā teikumā ietvertās tiesības prasa, lai likumdevējs
skaidri definētu noziedzīgu nodarījumu sastāvu un attiecīgos sodus. Turklāt
likumdošanas process, kurā tiek ievērotas tiesību normas pieņemšanai
demokrātiskā tiesiskā valstī izvirzītās prasības, ir kvalitatīvas tiesību normas
radīšanas priekšnoteikums. Mūsuprāt, nav pamatots no Sprieduma
izrietošais secinājums, ka tiesību normas pieņemšanas kārtības ievērošana
nav tiesību normas kvalitātes elements.
Arī ECT ir noteikusi, ka Konvencijas 7. pantā lietotais likuma jēdziens
ietver kvalitātes prasības, tostarp pieejamības un paredzamības prasības (sk.,
piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1996. gada 11. novembra sprieduma
lietā "Cantoni v. France", pieteikums Nr. 17862/91, 29. punktu; 2008. gada
12. februāra sprieduma lietā "Kafkaris v. Cyprus", pieteikums Nr. 21906/04,
140. punktu; 2013. gada 21. oktobra sprieduma lietā "Del Río Prada v. Spain",
pieteikums Nr. 42750/09, 91. punktu un 2015. gada 15. oktobra sprieduma
lietā "Perinçek v. Switzerland", pieteikums Nr. 27510/08, 134. punktu). Šīs
nebūt nav vienīgās kvalitātes prasības, kas izvirzītas tiesību normai, jo
kvalitātes prasības attiecas gan uz noziedzīga nodarījuma definīciju, gan sodu
un tā apmēru (sk., piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2008. gada
12. februāra sprieduma lietā "Kafkaris v. Cyprus", pieteikums Nr. 21906/04,
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150. punktu un 2013. gada 22. janvāra sprieduma lietā "Camilleri v. Malta",
pieteikums Nr. 42931/10, 39.–45. punktu). Nepietiekama tiesību normas
kvalitāte ECT skatījumā ir Konvencijas 7. panta pārkāpums.
Būtiski ir norādīt, ka ECT atzinusi: brīdī, kad persona veic noziedzīgu
nodarījumu, tai ir jāzina tiesību norma, saskaņā ar kuru to var saukt pie
kriminālatbildības. Proti, tiesību normas paredzamības kritērijs visupirms
ir analizējams no notiesātās personas skatpunkta. Tādējādi jau brīdī, kad
tiek veikts nodarījums, par kuru vēlāk iestājas kriminālatbildība, ir jābūt
spēkā tādai tiesību normai, no kuras pati attiecīgā persona var skaidri
saprast vai, ja nepieciešams, saņemot jurista konsultāciju, noskaidrot, ka
konkrētā darbība vai bezdarbība ir kriminālsodāma (sk., piemēram, Eiropas
Cilvēktiesību tiesas 2013. gada 21. oktobra sprieduma lietā "Del Río Prada v.
Spain", pieteikums Nr. 42750/09, 79. punktu).
Personas viedoklis par tiesību normas skaidrību var veidoties, izzinot
tās piemērošanas praksi un izmantojot arī juridisko palīdzību normas satura
noskaidrošanā. Personas "pārsteigums" par saukšanu pie kriminālatbildības,
proti, tas, ka persona nav sapratusi, ka par zināmu rīcību var tikt saukta pie
kriminālatbildības, var radīt jautājumus par tiesību normas kvalitāti, tas ir,
skaidrību un paredzamību. Tāpat šādā gadījumā demokrātiskā tiesiskā valstī
rodas šaubas par to, vai tiesību normas, kas paredz konkrētā noziedzīgā
nodarījuma sastāvu, atbilst principam, ka ikviens zina savas tiesības un
pienākumus. Valsts pieļauti pārkāpumi šajā jomā var graut personas uzticību
tiesiskumam.
3.4. Piekrītam Sprieduma 13.2. punktā minētajam, ka Satversmes
tiesai, lai noskaidrotu apstrīdēto normu satversmību, ir jāpārbauda to
atbilstība Satversmes 92. panta otrajam teikumam, jo šajā teikumā lietotais
jēdziens "likums" ietilpst Satversmes 90. pantā ietvertajā jēdzienā "tiesības".
Tāpat piekrītam šajā Sprieduma punktā atzītajam, ka "kriminālatbildība ir
smagākais iespējamais juridiskās atbildības veids un tās sekas var būtiski
ietekmēt personas dzīvi arī pēc kriminālsoda izciešanas", tāpēc
"kriminālatbildību paredzošām normām jābūt saturiski noteiktākām nekā
citu tiesību nozaru normām". Taču Spriedumā nav ņemtas vērā tiesību
normām izvirzāmās prasības, kas, vērtējot kriminālatbildību paredzošu
tiesību normu satversmību, izriet no Satversmes 90. panta un 92. panta otrā
teikuma īpašā tvēruma.
4. Apstrīdētā Krimināllikuma norma ir blanketa tiesību norma, kuras
saturs atklājams, izmantojot citas tiesību normas, izskatāmajā lietā citstarp
arī apstrīdēto noteikumu normu.
Pieteikuma iesniedzējs savā pieteikumā apšauba to, ka apstrīdētā
noteikumu norma ir izdota, Ministru kabinetam ievērojot tam Saeimas
dotā pilnvarojuma robežas.
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4.1. Pilnvarojums pieņemt apstrīdēto noteikumu normu meklējams
nevis Krimināllikumā, bet gan Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā.
Apstrīdētās Krimināllikuma normas pieņemšanas laikā apstrīdētā
noteikumu norma jau bija spēkā.
Sprieduma 17.1. punktā Satversmes tiesa konstatē, ka "Noteikumi
Nr. 645 tika izstrādāti vienlaikus ar grozījumiem Stratēģiskas nozīmes
preču aprites likumā, ar kuriem citstarp bija paredzēts pilnvarot Ministru
kabinetu noteikt Sarakstu". Tomēr Spriedumā pietiekama uzmanība nav
veltīta faktam, ka Ministru kabinets Noteikumus Nr. 645 bija izdevis agrāk,
nekā Saeima ar minēto likumu tam deleģēja tiesības šādus noteikumus
izdot. Tādējādi likumdevējs "ar atpakaļejošu datumu" leģitimēja izpildvaras
izdotu ārēju normatīvu aktu, proti, Noteikumus Nr. 645. Savukārt, pieņemot
apstrīdēto Krimināllikuma normu, Saeima ņēma vērā Stratēģiskas nozīmes
preču aprites likuma 3. panta pirmajā daļā ietverto pilnvarojumu Ministru
kabinetam. Laikā, kad tika pieņemta apstrīdētā Krimināllikuma norma,
atbilstošs deleģējums jau bija ietverts Stratēģiskas nozīmes preču aprites
likumā. Taču šīs jomas regulējums, kā arī deleģējuma risinājums primāri
bija saistīts ar to, kā valstī notiek stratēģiskas nozīmes preču aprite, proti,
bija vistiešāk saistīts ar komercdarbību. To skaidri pierāda Stratēģiskas
nozīmes preču aprites likuma 2. pantā noteiktais likuma mērķis: "Likuma
mērķis ir nodrošināt kontrolētu stratēģiskas nozīmes preču apriti [..]."
Attiecīgā regulējuma izstrādē netika ievēroti tie īpašie principi, kas
likumdevējam jāievēro attiecībā uz normu skaidrību krimināltiesību jomā.
Papildus būtu jānorāda arī tas, ka Ministru kabineta rīcība, pieņemot
Sarakstu pirms tam, kad likumā bija ietverts pilnvarojums to pieņemt, ir
varas dalīšanas principa pārkāpums un atkāpe no labas likumdošanas
prakses, kas tiesiskā demokrātiskā valstī nav pieļaujama.
4.2. Vēlamies norādīt arī to, ka papildus jau minētajiem normatīvajiem
aktiem, kuri jāņem vērā, noskaidrojot apstrīdētās Krimināllikuma normas
saturu, ir jāņem vērā vēl viens likums, proti, Operatīvās darbības likums.
Tātad, lai persona, kurai, prezumējams, nav juridiskās izglītības, varētu
noskaidrot apstrīdētās Krimināllikuma normas saturu, tai jāatrod un
jāinterpretē tiesību normas, kas ietvertas vismaz piecos dažādos
normatīvajos aktos: Krimināllikumā, Noteikumos Nr. 645, Stratēģiskas
nozīmes preču aprites likumā, Operatīvās darbības likumā, kā arī Ministru
kabineta 2009. gada 18. augusta noteikumos Nr. 926 "Noteikumi par sevišķā
veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai
pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu apriti".
Satversmes tiesai, vērtējot tādas tiesību normas skaidrību, kurā paredzēta
kriminālatbildība, kas atbilstoši Satversmes tiesas judikatūrai seku ziņā ir
nopietnākais pamattiesību ierobežojums, būtu īpaši jāpārliecinās par
apstrīdētās tiesību normas kvalitāti.
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Skatot Operatīvās darbības likumu, Noteikumus Nr. 645 un apstrīdēto
Krimināllikuma normu to kopsakarā, ir grūti atrast skaidru pilnvarojošu
saikni starp likumu un deleģētās likumdošanas kārtībā izdotu aktu, jo
operatīvās darbības pasākumu traucēšana nav Operatīvās darbības likumā
noteikta kā operatīvais pasākums. Apstrīdētajā Krimināllikuma normā
kriminālatbildība noteikta vienīgi par "sevišķā veidā veicamiem operatīvās
darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai
instrumentu un to komponentu aprites aizlieguma pārkāpšanu". Proti,
iekārtas, kas paredzētas operatīvās darbības pasākumu traucēšanai,
apstrīdētajā Krimināllikuma normā nav minētas. Operatīvās darbības
pasākumu traucēšanai paredzētas ierīces nav minētas arī attiecīgā
likumprojekta sagatavošanas materiālos un likumdevēja diskusijās pirms
apstrīdētās Krimināllikuma normas pieņemšanas (sk., piemēram, lietas
materiālu 4. sēj. 77., 92., 138. un 139. lpp., kā arī 11. Saeimas 2013. gada
12. decembra sēdes stenogrammu. Pieejama: http://saeima.lv/lv/transcripts/
view/149). Arī pieaicinātā persona Aldis Lieljuksis uzsver: "No Operatīvās
darbības likuma izriet, ka sevišķā veidā veicamie operatīvās darbības
pasākumi ir vērsti uz aktīvu informācijas iegūšanu un saglabāšanu, kā arī
operatīvu iekļūšanu, lai nodrošinātu citu operatīvās darbības pasākumu
īstenošanu." Viņš pauž viedokli, ka apstrīdētā Krimināllikuma norma
neaptver tādas iekārtas, kas paredzētas sevišķā veidā veicamu operatīvās
darbības pasākumu traucēšanai (sk. Sprieduma 12. punktu). Tātad apstrīdētā
noteikumu norma nav izdota saskaņā ar Operatīvās darbības likumu.
Satversmes 92. panta otrais teikums prasa no likumdevēja īpašu
rūpību kriminālsodāmu nodarījumu noteikšanā. Tāpēc gadījumā, ja
likumdevējam bija vēlme noteikt sodu ne tikai par sevišķā veidā veicamiem
operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu
aprites aizlieguma pārkāpšanu, bet arī par šo pasākumu traucēšanai
paredzētu iekārtu aprites aizlieguma pārkāpšanu, tad likumdevējam bija
expressis verbis tas jāietver kriminālatbildību noteicošajā normā. Tātad, lai
arī apstrīdētā noteikumu norma atbilst Stratēģiskas nozīmes preču aprites
likumā ietvertajam pilnvarojumam, no apstrīdētās Krimināllikuma normas
persona nevarēja skaidri saprast, ka tā nosaka kriminālatbildību arī par
apstrīdētajā noteikumu normā minētajām iekārtām, kuras paredzētas
operatīvās darbības pasākumu traucēšanai. Uz zināmu neskaidrību norāda
arī pirmās instances tiesas nolēmums Pieteikuma iesniedzēja lietā (sk. lietas
materiālu 1. sēj. 58. lpp.).
Līdz ar to apstrīdētā noteikumu norma, ciktāl tā tiek piemērota,
nosakot kriminālatbildību par operatīvās darbības pasākumu traucēšanai
paredzētu iekārtu aprites aizlieguma pārkāpšanu, neatbilst Satversmes
92. panta otrajam teikumam.
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5. Mūsuprāt, izskatot lietu Nr. 2018-10-0103, Satversmes tiesai bija
jāņem vērā arī citi būtiski apsvērumi.
5.1. Pieteikuma iesniedzējs uzskata: par to, ka apstrīdētā
Krimināllikuma norma nav bijusi pietiekami skaidra, liecina arī grozījumi
apstrīdētajā Krimināllikuma normā un Stratēģiskas nozīmes preču aprites
likuma 5.1 panta pirmajā daļā, ar kuriem minēto normu tiesiskajā sastāvā
tika iekļauts operatīvās darbības pasākumu traucēšanai paredzētu iekārtu
un ierīču aprites aizliegums. Lietas izskatīšanas laikā gan Saeima, gan
atsevišķas pieaicinātās personas uzsvēra, ka jebkuru tiesību normu var
uzlabot, pat ja tā arī pirms grozījumiem ir bijusi pietiekami skaidra (sk.,
piemēram, Sprieduma 3. un 11. punktu). Tomēr mēs šajā gadījumā uzskatām,
ka ar 2015. gada 12. novembra likumu "Grozījumi Krimināllikumā" tika nevis
uzlabota normas skaidrība, bet gan šajā normā ietverts jauns regulējums,
saskaņā ar kuru kriminālatbildība iestājas arī par tādu ierīču vai iekārtu
aprites aizlieguma pārkāpumu, kuras paredzētas operatīvās darbības
pasākumu traucēšanai. Savukārt tikai 2016. gada 31. martā tika grozīta
Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5.1 panta pirmā daļa un tajā tika
ietverts jauns pilnvarojums Ministru kabinetam Sarakstā ietvert arī
operatīvās darbības pasākumu traucēšanai paredzētās iekārtas un ierīces,
kuras iepriekš Sarakstā bija iekļautas ultra vires. Tātad saistībā ar apstrīdēto
noteikumu normu likumdevējs ir atkārtoti ar atpakaļvērstu spēku leģitimējis
Ministru kabineta ultra vires jeb bez pilnvarojuma izdotu ārēju vispārsaistošu
normu. Krimināltiesību kontekstā tas ir būtisks pamattiesību pārkāpums.
5.2. Pretēji Spriedumā apgalvotajam Noteikumi Nr. 645, kuri ietvēra
iekārtu un ierīču nosaukumus, neatbilst tehnoloģiju neitralitātes
principam, jo, ieviešot tirgū jaunu preci ar funkcijām, kas līdzīgas Sarakstā
minēto iekārtu funkcijām, tā nenonāktu apstrīdētās Krimināllikuma
normas tvērumā. 2016. gada 4. oktobra grozījumi Sarakstā šo nepilnību
novērsa, jo tajos ir ietverts aizliegto ierīču pielietojuma apraksts.
Apgalvojums, ka Sarakstā ietvertie iekārtu un ierīču nosaukumi
saskaņā ar Ministru kabineta un vairāku pieaicināto personu viedokli esot
pietiekami skaidri, lai persona apzinātos, ka par šo iekārtu vai ierīču
iegādāšanos tai draud kriminālatbildība, tomēr ir apšaubāms, jo Sarakstā
citstarp ir iekļautas arī visai ikdienišķas mājsaimniecībā un birojos
izmantojamas preces, piemēram, skeneri. Sarakstā nebija ietverts
paskaidrojums attiecībā uz to, kādiem tehniskiem datiem šīm ierīcēm
jāatbilst, lai tās nonāktu stratēģiskas nozīmes preču lokā.
5.3. Pēc Pieteikuma iesniedzēja ieskata, apstrīdētās normas nav
pietiekami skaidras un paredzamas arī tādēļ, ka persona bez speciālām
zināšanām pat ar jurista palīdzību nespējot izsecināt, vai konkrēta ierīce
ietilpst kādā no Sarakstā ietvertajām preču grupām. Par to liecinot
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Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma regulējums, saskaņā ar kuru
iestāde konkrētas preces identifikācijas nolūkā var vērsties Komitejā, bet, ja
nepieciešams, saņemt arī eksperta atzinumu. Pieteikuma iesniedzēja
viedokli, ka ierīču atpazīšanai ir nepieciešama eksperta palīdzība,
apstiprināja arī virkne pieaicināto personu, piemēram, Komiteja un Valsts
drošības dienests (sk. Sprieduma 8. un 9. punktu). Tas vien, ka Latvijas
Republikā, kā to konstatēja Satversmes tiesa, ir noteikta kārtība, kādā
persona var noskaidrot, vai konkrētā iekārta ir iekļauta Sarakstā un kādi
aprites ierobežojumi uz to attiecināmi (sk. Sprieduma 20. punktu), tomēr
pilnībā neatrisina normas skaidrības jautājumu. Tiesas procesā pieaicinātās
personas, piemēram, Valsts policija, norādīja, ka tādā gadījumā, ja persona,
kuras īpašumā nonākusi Sarakstā iekļauta iekārta, vēlas noskaidrot, kas tā
par ierīci, un vēršas pēc attiecīgām konsultācijām, pret to nekavējoties var
tikt uzsākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 237.1 panta otro
daļu (sk. Sprieduma 10. punktu). Paturot prātā ECT judikatūru (sk. šo
atsevišķo domu 3.3. punktu), mēs joprojām šaubāmies par to, vai brīdī, kad
Pieteikuma iesniedzējam tika piemērota apstrīdētā Krimināllikuma norma,
tā viņam bija pietiekami skaidra.
Demokrātiskā tiesiskā valstī personai, kuras īpašumā likumīgi nonākusi
kāda jauno tehnoloģiju iekārta vai ierīce, nav nekavējoties jāmeklē jurista
palīdzība, lai noskaidrotu, vai tā nav neapzināti izdarījusi kriminālsodāmu
darbību. Satversmes tiesa, izskatot lietu, nepietiekami novērtēja citu Eiropas
Savienības dalībvalstu un Šengenas līguma nozīmi brīvā preču un
pakalpojumu, tostarp Sarakstā minēto iekārtu, apritē. Satversmes tiesa
konstatēja, ka citās Eiropas Savienības dalībvalstīs ne visas Sarakstā iekļautās
iekārtas un ierīces ir izņemtas no civiltiesiskās aprites vai to aprite ir būtiski
ierobežota. Tāpēc likumpaklausīgai personai, kura likumīgi citā Eiropas
Savienības dalībvalstī ir ieguvusi savā īpašumā kādu preci un bez muitas un
robežsardzes kontroles to ievedusi Latvijā, varētu arī nerasties pamatotas
šaubas, ka tā varētu būt izdarījusi noziedzīgu nodarījumu.
Satversmes tiesas tiesnese

I. Ziemele

Satversmes tiesas tiesnese

S. Osipova
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SPRIEDUMS
LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ
Rīgā 2019. gada 6. martā
lietā Nr. 2018-11-01
Latvijas Republikas Satversmes tiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes
priekšsēdētāja Ineta Ziemele, tiesneši Sanita Osipova, Aldis Laviņš, Gunārs
Kusiņš, Daiga Rezevska, Jānis Neimanis un Artūrs Kučs,
pēc Edgara Bunkas, Ruslana Dudkina, Solvitas Kārkliņas, Sarmītes
Merces, Ivara Geidāna, Aigara Baloža, Ullas Vilkas, Aleksandras Romaščenko,
Karinas Sergejevas, Inesas Pavlovas, Ingrīdas Jonānes, Ralfa Meždreija, Ivetas
Celmiņas, Dāvja Medņa, Tatjanas Ževņerovičas, Daniēla Nātriņa, Rolanda
Rotta, Kristiānas Bernānes, Ata Pelčera, Aigara Reiņa, Jēkaba Kavtaskina,
Dzintras Malaševičas, Lienes Štokas, Agneses Lielās, Ritas Krūzes, Daigas
Balodes, Lailas Eliņas, Terēzas Bezručko, Ineses Kundženas-Kundženovas,
Mareka Zeltiņa, Lauras Zaķes un Ilzes Usas (turpmāk – Pieteikuma
iesniedzēji) konstitucionālās sūdzības,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 85. pantu un
Satversmes tiesas likuma 16. panta 1. punktu, 17. panta pirmās daļas
11. punktu, 19.2 un 28.1 pantu,
rakstveida procesā 2019. gada 7. februāra tiesas sēdē izskatīja lietu
"Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 3. panta 9.2 daļas 1. un 2. punkta atbilstību Latvijas
Republikas Satversmes 96. pantam".
Konstatējošā daļa
1. Saeima 2009. gada 1. decembrī pieņēma Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu (turpmāk –
Atlīdzības likums), kas stājās spēkā 2010. gada 1. janvārī.
Saeima 2017. gada 23. novembrī pieņēma likumu "Grozījumi Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā",
kas stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī. Ar šā likuma 2. pantu Atlīdzības
likuma 3. panta 9.2 daļa tika izteikta šādā redakcijā:
"(92) Lai nodrošinātu Satversmes 100. pantā nostiprināto cilvēktiesību
uz vārda brīvību, tai skaitā informācijas atklātību, ievērošanu un efektīvu
īstenošanu iespējami ērti privātpersonām, visu valsts un pašvaldību
strādājošo atlīdzība ir pilnīgi atklāta sabiedrībai šādā kārtībā:
institūcijas visām amatpersonām un visiem darbiniekiem aprēķināto
atalgojumu un citas naudas summas, kas viņiem pienākas, katru mēnesi
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publicē institūcijas mājaslapā internetā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu
un aprēķināto summu, ja likums nenosaka citādi;
informācija par institūcijas amatpersonām un darbiniekiem aprēķināto
atalgojumu un naudas summām, kas viņiem pienākas, iestādes mājaslapā
internetā atrodas ne mazāk kā astoņus gadus. Ja institūciju likvidē, šīs
publicētās informācijas pieejamību līdz noteiktā termiņa beigām turpina
uzturēt augstākas iestādes mājaslapā internetā;
Ministru kabinets nosaka tādas valsts pārvaldes iestādes, kā arī to
amatpersonas un darbiniekus, kuru atalgojums un naudas summas, kas
viņiem pienākas, nav publicējamas valsts drošības apsvērumu dēļ, kā arī gala
termiņu, kura notecējuma beigās šī informācija kļūst atklāti vispārpieejama
Latvijas Nacionālajā arhīvā."
2. Pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka Atlīdzības likuma 3. panta
9.2 daļas 1. un 2. punkts (turpmāk – apstrīdētās normas) neatbilst Latvijas
Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 96. pantam.
Pieteikuma iesniedzēji esot valsts dibinātu augstskolu – Rīgas
Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes – darbinieki.
Apstrīdētās normas noteicot augstskolas pienākumu savā mājaslapā
internetā katru mēnesi publicēt visām amatpersonām un darbiniekiem
aprēķināto atalgojumu un citas naudas summas, norādot vārdu, uzvārdu,
amatu un aprēķināto summu. Līdz ar to šīs normas noteicot Pieteikuma
iesniedzēju datu apstrādi un ierobežojot viņu tiesības uz privāto dzīvi.
Apstrīdētajās normās ietvertais pamattiesību ierobežojums neesot
noteikts ar pienācīgā kārtībā pieņemtu likumu, jo esot pārkāpta Saeimas
kārtības ruļļa 115. panta otrā daļa. Turklāt apstrīdēto normu pieņemšanas
procesā neesot ievērots labas likumdošanas princips.
Apstrīdētajām normām līdzīgas tiesību normas Saeima plānojusi
iekļaut Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. pantā. Tomēr Valsts prezidents
pieprasījis attiecīgā likuma otrreizēju caurlūkošanu, izteicis iebildumus
pret to un aicinājis Saeimu rūpīgi izvērtēt plānoto Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 92. panta grozījumu samērīgumu. Taču Saeima, pretēji Saeimas
kārtības ruļļa 115. panta otrajai daļai, neesot ņēmusi vērā Valsts prezidenta
iebildumus. Turklāt Saeimas 2017. gada 25. oktobra sēdē likumprojekts par
Atlīdzības likuma papildināšanu ar apstrīdētajām normām esot atzīts par
steidzamu, bet priekšlikums par šādiem papildinājumiem iesniegts tikai
likumprojekta otrajam lasījumam. Tādējādi kompetentajām iestādēm
neesot dota iespēja sniegt vērtējumu par likumprojektu un Saeima
apstrīdētās normas pieņēmusi, neuzklausot datu aizsardzības speciālistu
un tiesību ekspertu viedokli par šo normu satversmību.
Apstrīdētajās normās ietvertajam pamattiesību ierobežojumam
neesot leģitīma mērķa, jo tas neesot norādīts ne šajās normās, ne tās
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paskaidrojošajos dokumentos. Uz šādu mērķi neesot norādījuši arī Saeimas
deputāti Saeimas sēdes laikā. Par apstrīdētajās normās ietvertā pamattiesību
ierobežojuma leģitīmā mērķa neesību liecinot arī tas, ka šīs normas esot
pretrunā ar vairākām Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa
regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Datu regula) normām.
Ja Satversmes tiesa atzītu, ka apstrīdētajās normās ietvertajam
pamattiesību ierobežojumam ir kāds leģitīms mērķis, tad būtu atzīstams, ka
likumdevēja lietotie līdzekļi nav piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai.
Proti, Saeima uz valsts un pašvaldību institūciju darbiniekiem, kuri nav
valsts amatpersonas, nepamatoti pēc analoģijas attiecinājusi to pašu
regulējumu, kas piemērojams valsts amatpersonām. Tātad jebkurš varot
iestādes mājaslapā viegli identificēt konkrētu personu un sekot tās
atalgojumam katru mēnesi.
Pieteikuma iesniedzēji uzsver, ka viņi, veicot savus darba pienākumus,
nepieņemot tādus lēmumus, kas ietekmē sabiedrību. Tāpat viņi neesot
pakļauti interešu konfliktam vai korupcijas riskam. Līdz ar to informācijas
par Pieteikuma iesniedzēju mantisko stāvokli publicēšana nesasniedzot to
mērķi, ko sasniedzot informācijas par valsts amatpersonu mantisko
stāvokli publicēšana.
Pastāvot arī saudzējošāki līdzekļi, ar kuriem varot tikt sasniegts
apstrīdētajās normās ietvertā pamattiesību ierobežojuma iespējamais
leģitīmais mērķis. Turklāt saskaņā ar citiem likumiem, piemēram,
Iesniegumu likumu vai Informācijas atklātības likumu, sabiedrībai jau
tagad esot iespējas saņemt no iestādes visu to interesējošo informāciju.
Arī labums, ko no apstrīdētajām normām iegūst sabiedrība, neesot
lielāks par Pieteikuma iesniedzēju tiesībām un likumiskajām interesēm
nodarīto kaitējumu. Pieteikuma iesniedzēju personas datu publicēšana
institūcijas mājaslapā arī nekādā veidā neveicinot sabiedrības diskusiju
par valsts budžeta līdzekļu izlietošanu. Sabiedrība no Pieteikuma
iesniedzēju datu publicēšanas institūciju mājaslapās negūstot neko vairāk
kā gluži vienkārši iespēju apmierināt ziņkāri. Šāda sabiedrības interese
neesot pelnījusi valsts aizsardzību.
Apstrīdētās normas pieļaujot arī tādas informācijas publicēšanu, kura
attiecas uz pabalstiem, piemēram, bērna piedzimšanas vai tuvinieka
zaudēšanas pabalstu. Savukārt slimības pabalsta izmaksāšanas fakts norādot
uz personas veselības stāvokli un sniedzot informāciju par to, ka persona ir
slimojusi. Taču apstrādāt informāciju, kas attiecas uz personas veselību,
aizliedzot Fizisko personu datu aizsardzības likuma 11. pants un Datu regulas
9. pants, izņemot šajos pantos minētos gadījumus, un pat tajos neesot
paredzētas tiesības apstrādāt minēto informāciju apstrīdētajās normās
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noteiktajā kārtībā. Tādējādi Pieteikuma iesniedzēju tiesiskajām interesēm
nodarītais kaitējums esot lielāks nekā labums, ko no apstrīdētajām normām
iegūst sabiedrība.
3. Institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeima – atbildes
rakstā norāda, ka apstrīdētās normas atbilst Satversmes 96. pantam.
Personas datu aizsardzība ietilpstot Satversmes 96. pantā ietverto
tiesību tvērumā. Šīs tiesības esot konkretizētas speciālajos likumos, tostarp
Fizisko personu datu apstrādes likumā. Tāpat šīs tiesības skarot Datu
regula, un Fizisko personu datu apstrādes likumā esot lietoti tās 4. pantā
ietvertie termini.
Atbilstoši apstrīdētajām normām informācijai par Pieteikuma
iesniedzējiem aprēķināto atalgojumu un citām naudas summām, kas viņiem
pienākas, katru mēnesi vajagot būt publicētai attiecīgās augstskolas
mājaslapā. Līdz ar to pirmšķietami esot konstatējams attiecīgo tiesību
ierobežojums. Tomēr Saeima neesot konstatējusi, ka informācija par
Pieteikuma iesniedzēju atalgojumu, vārdu, uzvārdu un amatu būtu publicēta
Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes mājaslapās
internetā. Pēc Saeimas ieskata, neesot iespējams konstatēt Pieteikuma
iesniedzēju pamattiesību ierobežojumu un esot izvērtējams jautājums par
tiesvedības izbeigšanu lietā.
Ja Satversmes tiesa atzītu, ka tiesvedības izbeigšanai lietā nav pamata,
tad visupirms būtu vērtējams tas, vai apstrīdētajās normās ietvertais
pamattiesību ierobežojums ir noteikts ar pienācīgā kārtībā pieņemtu likumu.
Saeima norāda, ka apstrīdēto normu pieņemšanas process bijis atbilstošs
Satversmes un Saeimas kārtības ruļļa prasībām. Saeima esot ņēmusi vērā
apstrīdēto normu pieņemšanas procesā iesaistīto institūciju, tostarp Valsts
prezidenta, viedokļus, kā arī vērtējusi apstrīdētajās normās ietvertā
pamattiesību ierobežojuma atbilstību Satversmes 96. pantam un fizisko
personu datu aizsardzības prasībām.
Satversmes 96. pantā ietvertās tiesības uz privātās dzīves
neaizskaramību varot tikt ierobežotas, lai nodrošinātu Satversmes
100. pantā ietvertās tiesības uz informācijas pieejamību. Apstrīdētās normas
esot pieņemtas ar mērķi veicināt informācijas atklātību un tādējādi aizsargāt
Satversmes 100. pantā ietvertās privātpersonu tiesības uz informāciju. Līdz
ar to apstrīdētajās normās ietvertā pamattiesību ierobežojuma leģitīmais
mērķis esot citu personu tiesību aizsardzība.
Apstrīdētās normas ļaujot efektīvāk izmantot Satversmes 100. pantā
garantētās tiesības uz informāciju. Tātad tās esot piemērotas pamattiesību
ierobežojuma leģitīmā mērķa sasniegšanai.
Apstrīdēto normu pieņemšanas procesā Saeima esot vērtējusi, vai
nepastāv Pieteikuma iesniedzēju pamattiesības mazāk ierobežojoši līdzekļi,
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taču neviens no šiem līdzekļiem nenodrošinot pamattiesību ierobežojuma
leģitīmā mērķa sasniegšanu vismaz tādā pašā kvalitātē kā apstrīdētajās
normās noteiktais.
Saeima norāda, ka labums, ko no apstrīdētajām normām iegūst
sabiedrība, esot lielāks par Pieteikuma iesniedzēju tiesībām un likumiskajām
interesēm nodarīto kaitējumu. Proti, apstrīdētās normas atbilstot visiem
datu aizsardzības principiem – tiesiskumam, minimalitātei un anonimitātei.
Savukārt informācijas atklātība mazinot riskus, kas saistīti ar patvaļīgu valsts
budžeta līdzekļu izlietojumu. Sabiedrība esot ieinteresēta, lai attiecībā uz
valsts budžeta izlietojumu būtu nodrošināta informācijas atklātība iespējami
augstākā līmenī, un šī sabiedrības interese esot leģitīma.
4. Pieaicinātā persona – Tieslietu ministrija – uzskata, ka
apstrīdētās normas neatbilst Satversmes 96. pantam un Datu regulas
nosacījumiem par personas datu tiesisku apstrādi.
Apstrīdētās normas uzliekot institūcijai pienākumu publicēt arī
informāciju par dažādiem piešķirtajiem pabalstiem. Tādējādi varot tikt
izpausta informācija par personas veselības stāvokli, lai gan Datu regulas
9. pants aizliedzot šādu informāciju apstrādāt. Ilgstoši publicējot informāciju
par personas ikmēneša ienākumiem un saglabājot to formātā, kas ļauj
analizēt atalgojuma izmaiņas vairāku mēnešu periodā, tiekot skarta tāda
personas informācija, kas uzskatāma par privātu. Līdz ar to varot tikt būtiski
aizskartas personas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un radītas
citas tai nelabvēlīgas sekas.
Saskaņā ar apstrīdētajām normām esot publicējami arī tādu personu
ienākumi, kuras nav uzskatāmas par amatpersonām. Šo personu darbības
izvērtējuma robežas esot šaurākas nekā amatpersonām, jo to veiktais darbs
esot līdzīgs privātajā sektorā veicamajam darbam un to pieņemtie lēmumi
neietekmējot sabiedrību. Taču šie darbinieki tiekot nostādīti nevienlīdzīgā
stāvoklī ar darbiniekiem, kuri veic līdzīgus uzdevumus privātajā sektorā.
Turklāt neesot skaidrs, kāda ir sabiedrības interese un kā tiek veicināts
caurspīdīgums un atklātība, ja informācija par personu tiek glabāta astoņu
gadu garumā, neņemot vērā to, vai šī persona joprojām uzskatāma par
publisku personu.
Apstrīdētajās normās ietvertā pamattiesību ierobežojuma leģitīmo
mērķi esot iespējams sasniegt ar personas tiesības mazāk ierobežojošiem
līdzekļiem. Proti, varētu publicēt tikai informāciju par darbinieku atlīdzības
noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu
grupām, kā arī informāciju par Atlīdzības likuma 15. panta vienpadsmitajā
daļā minētajām speciālajām piemaksām, norādot to apmēru un būtisko
funkciju vai stratēģiski svarīgo mērķi, kura dēļ attiecīgā piemaksa noteikta.
Turklāt likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā" jau paredzot amatpersonas deklarācijas publisku pieejamību.
168

Lieta Nr. 2018-11-01

5. Pieaicinātā persona – Finanšu ministrija – pievienojas Saeimas
atbildes rakstā sniegtajam viedoklim un uzskata, ka apstrīdētās normas
atbilst Satversmes 96. pantam.
6. Pieaicinātā persona – tiesībsargs – uzskata, ka apstrīdētās
normas neatbilst Satversmes 96. pantam.
Izskatāmās lietas izlemšanā būtiska nozīme esot Datu regulai, jo tā
atspoguļojot lielākās datu aizsardzības jomā pēdējo divdesmit gadu laikā
notikušās izmaiņas, kas ieviestas, pielāgojoties mūsdienu izaicinājumiem.
Apstrīdētajās normās noteiktais pienākums institūcijas mājaslapā
internetā publicēt amatpersonu un darbinieku algas esot atzīstams par
tiesību uz privāto dzīvi ierobežojumu. Proti, personas datu tālākizplatīšana
trešām personām nozīmējot iejaukšanos personas tiesībās uz privātās
dzīves neaizskaramību. Šāds secinājums izrietot gan no Satversmes tiesas,
gan no Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras.
Apstrīdēto normu pieņemšanas procesā esot bijušas daudzas
nepilnības. Piemēram, šīs normas pieņemtas paātrinātā kārtībā, iesniegtas
tikai likumprojekta otrajam lasījumam, tāpēc tām neesot pievienota
anotācija. Šāda prakse neesot atbalstāma, jo liedzot iespēju iepazīties ar
likumdevēja gribu un pamattiesību ierobežojuma leģitīmo mērķi.
Tomēr varot atzīt, ka apstrīdētās normas ir formulētas pietiekami
saprotami un skaidri, lai personas, uz kurām tās attiecas, varētu paredzēt
to piemērošanas sekas. Tādējādi varot uzskatīt, ka apstrīdētajās normās
ietvertais pamattiesību ierobežojums ir noteikts ar likumu.
Pamattiesību ierobežojumam esot leģitīms mērķis – sabiedrības
tiesības saņemt informāciju par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Tomēr
konkrētajā gadījumā piedāvātās informācijas apjoms esot nesamērīgi plašs
un vispārīgs, kā arī nesniedzot adekvātu un pilnvērtīgu priekšstatu par šo
līdzekļu izlietojumu.
Tāpat tiesībsargam esot šaubas par to, vai apstrīdētajās normās
ietvertais pamattiesību ierobežojums ir piemērots leģitīmā mērķa
sasniegšanai. Sabiedrībai esot nepieciešams iepazīties ar valsts budžeta
līdzekļu izlietojumu. Tomēr vajagot izvērtēt, vai patiešām ikvienam
sabiedrības loceklim ir jābūt informētam par visu valsts amatpersonu un
darbinieku atalgojumu.
Apstrīdētajās normās noteiktais astoņus gadus ilgais informācijas
glabāšanas termiņš pakļaujot nopietnam riskam personas tiesības. Ja
apjomīgu datu apstrāde tiek veikta internetā, datu subjekts varot zaudēt
kontroli pār saviem datiem. Pēc datu publikācijas neesot iespējams
izsekot, vai tie netiek izmantoti tādām vajadzībām, kas nav savienojamas
ar publikācijas sākotnējo mērķi.
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Tiesībsargs uzsver, ka ir jāvērtē, vai tiešām apstrīdētajās normās
ietvertā pamattiesību ierobežojuma leģitīmo mērķi nevarētu sasniegt ar
personas tiesības mazāk ierobežojošiem līdzekļiem.
7. Pieaicinātā persona – Datu valsts inspekcija – uzskata, ka
apstrīdētās normas nesamērīgi aizskar Satversmes 96. pantā garantētās
personu tiesības uz privāto dzīvi. Apsvērumi, kas ietverti Datu valsts
inspekcijas viedoklī, ir līdzīgi Tieslietu ministrijas un tiesībsarga
viedokļos izteiktajiem apsvērumiem.
Papildus Datu valsts inspekcija norāda, ka apstrīdētās normas
likumdevējs neesot pienācīgi samērojis ar Satversmes 100. un 96. pantā
ietvertajām pamattiesībām. Citās Eiropas Savienības dalībvalstīs tikai
atsevišķos izņēmuma gadījumos tiekot pieļauts tas, ka informācija par
kādas konkrētas amatpersonas atalgojumu tiek publicēta, norādot arī šīs
amatpersonas vārdu, uzvārdu un amatu.
Pēc Datu valsts inspekcijas ieskata, būtu nepieciešams apsvērt arī to,
vai veids un apjoms, kādā personas dati saskaņā ar apstrīdētajām normām
tiek publicēti, nerada vēl citus, ar datu aizsardzību nesaistītus riskus.
Piemēram, personas datu publiskošana saistībā ar datu subjekta
ekonomisko situāciju varot padarīt attiecīgo personu zināmā mērā
neaizsargātu pret potenciāliem noziedzīgiem aizskārumiem.
8. Pieaicinātā persona – biedrība "Latvijas Universitāšu asociācija"
(turpmāk – Universitāšu asociācija) – uzskata, ka apstrīdētās normas
neatbilst Satversmes 96. pantam.
Augstskolas vēsturiski esot bijušas politiski neitrālas. Pielīdzinot
augstskolu darbiniekus ierēdņiem, netiekot ņemtas vērā augstskolu
vēsturiskās tradīcijas.
Likumdevējs apstrīdētajās normās esot ļoti vispārīgi noteicis, ka
informāciju publicē "institūcijas mājaslapā internetā". Taču izpratne par
apstrīdēto normu prasību izpildi esot ļoti dažāda. Neieguldot finanšu
līdzekļus valsts institūciju informācijas sistēmu pilnveidošanā, neesot
iespējams ilglaicīgi un droši saglabāt publicēto datu integritāti.
Publicējot apstrīdētajās normās norādīto informāciju, tiekot
nepamatoti izpausti dati par personas privāto dzīvi. Tāpat šī informācija ne
vienmēr precīzi atspoguļojot visus nodarbinātības aspektus un radot
maldīgu priekšstatu par samaksas noteikšanu. Precīzu informāciju par
augstskolu darbinieku atalgojumu varot iegūt tikai uz konkrēta informācijas
pieprasījuma pamata, nevis uz apstrīdētajās normās norādītās fragmentētās
un vispārīgās informācijas pamata.
9. Pieaicinātā persona – biedrība "Latvijas Sertificēto personas
datu aizsardzības speciālistu asociācija" (turpmāk – Datu aizsardzības
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speciālistu asociācija) – norāda, ka Datu regula nosakot lēmuma
pieņēmēja – Saeimas – pienākumu izvērtēt, vai plānotais regulējums
atbilst personas tiesībām uz privātumu. Saeima šādu izvērtēšanu neesot
dokumentējusi. Līdz ar to, nezinot visus argumentus, neesot iespējams
sniegt vērtējumu par apstrīdēto normu atbilstību Satversmei un Datu
regulai.
Tomēr Datu aizsardzības speciālistu asociācija norāda, ka, vērtējot
apstrīdēto normu satversmību, ir svarīgi ņemt vērā vairākus datu apstrādes
principus, tostarp glabāšanas ierobežojuma, datu minimalitātes un
precizitātes principus. Atbilstoši glabāšanas ierobežojuma principam
personas dati būtu glabājami ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos šie
dati tiek apstrādāti. Saskaņā ar datu minimizēšanas principu dati
apstrādājami adekvāti un atbilstīgi. Šā principa kontekstā apstrīdētajās
normās ietvertā pamattiesību ierobežojuma leģitīmo mērķi būtu iespējams
sasniegt, publicējamo datu kategorijas samazinot vai anonimizējot,
piemēram, norādot iestādes darba algu izmaksu apkopojumu. Savukārt
saskaņā ar precizitātes principu būtu publicējami tikai tādi dati, kas ir
precīzi un nerada kaitējumu datu subjektam.
10. Pieaicinātā persona – LL.M. Katrīne Pļaviņa – norāda, ka
apstrīdētās normas ierobežojot personas tiesības uz privāto dzīvi. Tomēr
šajās normās ietvertajam pamattiesību ierobežojumam esot leģitīms
mērķis – sabiedrības kontrole pār Atlīdzības likuma subjektiem izmaksāto
atalgojumu. Šo leģitīmo mērķi aptverot arī Datu regulas 23. panta 1. punkta
"e" apakšpunkts.
Lietā neesot strīda par to, vai apstrīdētās normas ir piemērotas leģitīmā
mērķa sasniegšanai. Lietā esot strīds par saudzējošāku leģitīmā mērķa
sasniegšanas līdzekļu esību un datu publiskuma termiņa samērīgumu.
Viens no līdzekļiem, ar kuriem būtu iespējams sasniegt apstrīdētajās
normās ietvertā pamattiesību ierobežojuma leģitīmo mērķi, būtu iespēja
darbinieka atalgojumu publicēt intervālos, piemēram, norādot, ka
atalgojums ir 1000 līdz 2000 euro.
Apstrīdētās normas neatbilstot vairākiem datu aizsardzības principiem,
tostarp minimalitātes un datu glabāšanas ierobežojuma principiem.
Neatbilstība minimalitātes principam rodoties tādēļ, ka pamattiesību
ierobežojuma leģitīmo mērķi esot iespējams sasniegt ar mazāka personas
datu apjoma publicēšanu.
Savukārt neatbilstība datu glabāšanas ierobežojuma principam esot
konstatējama tādēļ, ka astoņu gadu termiņš pārsniedzot leģitīmā mērķa
sasniegšanai nepieciešamo laiku. Saeima atalgojuma publiskumu astoņus
gadus pēc tā izmaksas pamatojot ar iespēju vērot saistību starp konkrētu
Atlīdzības likuma subjektu darbinieku atlīdzību un sabiedrības locekļu
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politisko izvēli, kas tiek izdarīta vēlēšanās. Šis Saeimas arguments gan
esot pamatots tikai ar viena Saeimas deputāta izteikumiem, nevis ar
skaidru norādi uz mērķa sasniegšanai nepieciešamo publiskuma termiņu.
11. Pieaicinātā persona – Signe Plūmiņa – norāda, ka apstrīdēto
normu atbilstība Satversmes 96. pantam vērtējama kopsakarā ar Datu
regulu. Savukārt Saeima, pieņemot apstrīdētās normas, esot pārkāpusi
vairākus šajā regulā ietvertos datu apstrādes pamatprincipus.
No Datu regulas 5. panta 1. punkta "b" apakšpunkta izrietot
nepieciešamība pēc skaidra nolūka, ar kādu dati tiks apstrādāti. Taču datu
apstrādes nolūku Saeima neesot noteikusi pietiekami precīzi un skaidri.
Saeima neesot pietiekami detalizēti izvērtējusi arī to datu subjektu
kategorijas, par kuriem noteiktu informāciju nepieciešams publicēt
institūcijas mājaslapā internetā. Tāpat Saeima neesot izmantojusi pietiekami
skaidrus kritērijus, apsverot to, vai datu subjektu atalgojuma publiskošana
palīdzēs sasniegt likumā noteiktos tās mērķus. Likumā esot noteikta tikai
viena vispārēja datu subjektu kategorija – visas valsts amatpersonas un
darbinieki. Taču šīs amatpersonas un darbinieki veicot ļoti dažādas funkcijas
un uzdevumus. Tāpēc vajagot būt atšķirīgai arī pieejai šo personu tiesību uz
savu datu aizsardzību ierobežošanai sabiedrības interesēs.
Īpaši detalizēti vajadzējis izvērtēt konkrētas to datu subjektu
kategorijas, informācija par kuriem tiek publicēta institūciju mājaslapās
internetā. Proti, vajadzējis vērtēt, vai darbinieku atalgojuma publiskošana
ir samērīga ar sasniedzamo mērķi. Piemēram, esot bijis jāapsver, vai
tiešām ir nepieciešams publicēt attiecīgo informāciju par visiem
darbiniekiem, tostarp arī administratīvā un saimnieciskā darba veicējiem,
kuri nepieņem sabiedrībai būtiskus lēmumus.
Saeima neesot sniegusi uz pierādījumiem balstītu informāciju par to,
kā personas dati, kas institūciju mājaslapās internetā būs publiski pieejami
astoņus gadus, palīdzēs sasniegt mērķi – iespēju pārskatīt darba samaksas
dinamiku ilgstošā laikposmā. Tāpat likumdevējs neesot sniedzis detalizētu
vērtējumu par to, vai apstrīdētajās normās ietvertā pamattiesību
ierobežojuma leģitīmo mērķi nebūtu iespējams sasniegt ar datu subjekta
tiesības mazāk ierobežojošiem līdzekļiem.
12. Rīgas Tehniskā universitāte informē Satversmes tiesu, ka tās
mājaslapā informācija par amatpersonām un darbiniekiem izmaksāto
atalgojumu pieejama no 2018. gada 1. janvāra.
Tomēr apstrīdētajās normās paredzētās informācijas pieejamība
universitātes mājaslapā neesot nodrošināta nepārtraukti gan tiesisku, gan
arī tehnisku iemeslu dēļ. Līdz ar to universitāte nenoliedzot Saeimas
atbildes rakstā norādīto, ka tās mājaslapā informācija par darbiniekiem
izmaksāto atalgojumu noteiktu laiku nebija pieejama pilnā apjomā. Šie
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informācijas pieejamības pārtraukumi izskaidrojami arī ar to, ka
likumdevējs, pieņemot apstrīdētās normas, neesot ievērojis augstskolas
darbības specifiku un uz augstskolu attiecinājis tādu pašu regulējumu kā uz
citām valsts un pašvaldību iestādēm. Rīgas Tehniskās universitātes
darbinieku skaits esot ļoti liels, un tāpēc tai nākoties katru mēnesi apstrādāt
lielu informācijas apjomu, lai nošķirtu tos darbiniekus, uz kuriem
apstrīdētās normas attiecas, no tiem darbiniekiem, uz kuriem tās neattiecas.
13. Rīgas Stradiņa universitāte informē Satversmes tiesu, ka tā savā
mājaslapā internetā nepublicē informāciju par darbinieku atlīdzību, jo
pastāvot kolīzija starp apstrīdētajām normām un Datu regulu. Proti,
universitāte piemērojot nevis apstrīdētās normas, bet gan minēto regulu,
kas nosakot pietiekami stingras datu aizsardzības prasības. Šī regula
citstarp paredzot arī sankcijas par prettiesisku personas datu publicēšanu,
un universitāte neesot gatava uzņemties ievērojamo finansiālo risku, kas
izrietētu no regulas prasību neievērošanas.
Secinājumu daļa
14. Saeima ir izteikusi apsvērumus par tiesvedības izbeigšanu lietā,
pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 29. panta pirmās daļas 6. punktu.
Proti, tā norāda, ka apstrīdētās normas Pieteikuma iesniedzējiem nav
piemērotas un tādējādi nav aizskārušas viņu tiesības. Šāds apgalvojums
pamatots ar to, ka informācija par Pieteikuma iesniedzējiem aprēķināto
atalgojumu un citām naudas summām, kas viņiem pienākas, Rīgas Tehniskās
universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes mājaslapās internetā neesot
publicēta.
Ja lietā ir izteikti argumenti, kas varētu būt pamats tiesvedības
izbeigšanai, tie jāizvērtē visupirms (sk., piemēram, Satversmes tiesas
2018. gada 6. jūnija sprieduma lietā Nr. 2017-21-01 9. punktu).
Līdz ar to Satversmes tiesa noskaidros, vai apstrīdētās normas ir
radījušas Pieteikuma iesniedzēju pamattiesību aizskārumu.
15. Apstrīdētās normas noteic kārtību, kādā sabiedrība tiek informēta
par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību.
Atbilstoši Atlīdzības likuma 3. panta 9.2 daļas 1. punktam valsts un pašvaldību
institūcijas amatpersonām un darbiniekiem aprēķināto atalgojumu un citas
naudas summas, kas viņiem pienākas, katru mēnesi publicē institūcijas
mājaslapā internetā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un aprēķināto summu.
Savukārt atbilstoši šā likuma 3. panta 9.2 daļas 2. punktam minētā informācija
institūcijas mājaslapā internetā atrodas ne mazāk kā astoņus gadus. No
apstrīdētajām normām izriet, ka tajās noteiktajiem pienākumiem ir
imperatīvs raksturs. Tātad, lai apstrīdētās normas tiktu piemērotas, atsevišķs
tiesību normu piemērošanas akts nav nepieciešams.
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15.1. Apstrīdētajās normās noteikto pienākumu adresāts ir valsts un
pašvaldību institūcijas.
Pieteikuma iesniedzēji ir Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas
Stradiņa universitātes darbinieki (sk. Rīgas Tehniskās universitātes izziņas un
Rīgas Stradiņa universitātes izziņas lietas materiālu 1. sēj. 28.–59. lp.). Ar
likumu "Par Rīgas Stradiņa universitātes Satversmi" un likumu "Par Rīgas
Tehniskās universitātes Satversmi" apstiprinātajās minēto augstskolu
satversmēs noteikts, ka tās ir valsts dibinātas augstākās izglītības un
zinātnes institūcijas, proti, valsts dibinātas augstskolas. Saskaņā ar Atlīdzības
likuma 2. panta pirmās daļas 15. punktu par valsts institūcijām šā likuma
izpratnē ir uzskatāmas arī valsts dibinātas augstskolas.
Līdz ar to apstrīdētajās normās noteiktie pienākumi ir attiecināmi uz
Pieteikuma iesniedzēju darba devējiem: Rīgas Tehnisko universitāti un
Rīgas Stradiņa universitāti.
15.2. Rīgas Tehniskā universitāte informāciju par tās darbiniekiem
izmaksāto atalgojumu un citām summām, norādot viņu vārdu, uzvārdu un
amatu, zināmā laika periodā no 2018. gada janvāra ir publicējusi savā
mājaslapā internetā (sk. Rīgas Tehniskās universitātes viedokli lietas
materiālu 1. sēj. 173.–175. lp.). Savukārt Rīgas Stradiņa universitāte minēto
informāciju savā mājaslapā internetā nav publicējusi (sk. Rīgas Stradiņa
universitātes viedokli lietas materiālu 3. sēj. 57.–63. lp.).
Līdz ar to attiecībā uz Pieteikuma iesniedzējiem, kuri ir Rīgas Stradiņa
universitātes darbinieki, apstrīdētajās normās noteiktā informācija nav
pieejama mājaslapā internetā.
15.3. Apstrīdētās normas visupirms uzliek pienākumus Pieteikuma
iesniedzēju darba devējiem. Tomēr tās skar arī Pieteikuma iesniedzējus, jo
reglamentē tieši ar viņiem saistītās informācijas publicēšanu un glabāšanu.
Tas, ka apstrīdēto normu tiesiskās sekas daļai Pieteikuma iesniedzēju
no viņiem neatkarīgu iemeslu dēļ nav iestājušās, tomēr nenozīmē, ka viņi
nebūtu nokļuvuši šo normu tvērumā (sal.: Satversmes tiesas 2016. gada
12. maija sprieduma lietā Nr. 2015-14-0103 16.3. punkts). Pieteikuma
iesniedzēju pamattiesību aizskārums apstrīdēto normu imperatīvā rakstura
dēļ ir radies ar šo normu spēkā stāšanās brīdi.
Līdz ar to Pieteikuma iesniedzēji ir nonākuši apstrīdēto normu
tvērumā, tās ir radījušas Pieteikuma iesniedzēju pamattiesību
aizskārumu un tiesvedība lietā ir turpināma.
16. Pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka apstrīdētās normas nesamērīgi
ierobežo viņiem Satversmes 96. pantā ietvertās pamattiesības, jo noteic
viņu personas datu apstrādi. Proti, tās uzliek Pieteikuma iesniedzēju darba
devējiem gan pienākumu katru mēnesi publicēt internetā to darbiniekiem
aprēķināto atalgojumu un citas naudas summas, norādot viņu vārdu,
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uzvārdu, amatu un aprēķināto summu, gan arī pienākumu glabāt šo
informāciju internetā astoņus gadus.
16.1. Satversmes 96. pants noteic, ka ikvienam ir tiesības uz privātās
dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību.
Konkretizējot Satversmes 96. pantā ietvertās tiesības uz privātās
dzīves neaizskaramību, Satversmes tiesa ir norādījusi, ka šīs tiesības aptver
dažādus aspektus. Tās ietver indivīda tiesības uz savu privāto telpu, kur tas
iespējami minimāli ciestu no valsts vai citu personu iejaukšanās. Tās arī
aizsargā indivīda fizisko un garīgo integritāti, godu un cieņu, identitāti un
personas datus. Arī informācija par personu ietilpst jēdziena "tiesības uz
privātās dzīves neaizskaramību" saturā (sk. Satversmes tiesas 2016. gada
16. jūnija sprieduma lietā Nr. 2015-18-01 10. punktu).
Satversmes 89. pants noteic, ka valsts atzīst un aizsargā cilvēka
pamattiesības saskaņā ar Satversmi, likumiem un Latvijai saistošiem
starptautiskajiem līgumiem. No šā panta izriet, ka likumdevēja mērķis ir
panākt Satversmē ietverto cilvēktiesību normu harmoniju ar starptautisko
tiesību normām. Latvijai saistošās starptautiskās cilvēktiesību normas un to
piemērošanas prakse konstitucionālo tiesību līmenī kalpo arī par
interpretācijas līdzekli, lai noteiktu pamattiesību un tiesiskas valsts
principu saturu un apjomu, ciktāl tas nenoved pie Satversmē ietverto
pamattiesību samazināšanas vai ierobežošanas (sk., piemēram, Satversmes
tiesas sprieduma lietā Nr. 2015-14-0103 15.1. punktu).
Satversmes tiesa jau iepriekš, noskaidrojot Satversmes 96. pantā
noteikto pamattiesību saturu kopsakarā ar Eiropas Cilvēka tiesību un
pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. pantu, ir norādījusi, ka valsts
institūcijām ir ne vien negatīvs pienākums atturēties no jebkādas
nepamatotas iejaukšanās tiesībās uz privātās dzīves neaizskaramību, bet arī
pozitīvs pienākums veikt šo tiesību aizsardzībai nepieciešamās darbības.
Likumdevējam ir jāizveido tāds personas datu aizsardzības mehānisms, kas
nodrošinātu to apstrādes noteikumu atbilstību paredzētajam mērķim. Ar
personas privāto dzīvi saistīto datu apstrāde, tostarp izpaušana un
glabāšana, ietilpst personas tiesību uz privātās dzīves neaizskaramību
tvērumā (sk. Satversmes tiesas 2018. gada 11. oktobra sprieduma lietā
Nr. 2017-30-01 11.2. punktu).
16.2. Satversmes 68. pants noteic un Satversmes tiesa ir atzinusi, ka līdz
ar līguma par Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai ratifikāciju Eiropas
Savienības tiesības ir kļuvušas par neatņemamu Latvijas tiesību sistēmas
sastāvdaļu. Tādējādi Eiropas Savienības tiesību akti un Eiropas Savienības
Tiesas judikatūrā nostiprinātā to interpretācija ir jāņem vērā, noskaidrojot
nacionālo normatīvo aktu saturu un piemērojot tos (sk. Satversmes tiesas
2018. gada 11. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2017-12-01 13. punktu).
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Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. panta 1. punkts un Eiropas
Savienības Pamattiesību hartas 8. panta 1. punkts noteic, ka ikvienai personai
ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību. Šo tiesību aizsardzību nosaka
Datu regula, kas aizstāj Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada
24. oktobra direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Direktīva
95/46/EK).
Atbilstoši Datu regulas 4. panta 1. punktam personas dati ir jebkura
informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.
Identificējama fiziskā persona ir tāda persona, kuru var tieši vai netieši
identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās
personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem,
tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai
personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās,
ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.
Ievērojot minēto, informācija par identificējamas fiziskās personas
vārdu, uzvārdu, amatu, tai aprēķināto atalgojumu un citām šai personai
izmaksājamām naudas summām ir uzskatāma par personas datiem.
Savukārt personas datu izpaušana un glabāšana ir personas datu apstrādes
darbības Datu regulas 4. panta 2. punkta izpratnē. Tādējādi apstrīdētajās
normās noteiktās informācijas par Pieteikuma iesniedzējiem publicēšana
un glabāšana ir uzskatāma par personas datu apstrādi. Minētā informācija
satur tādus datus, kas saistīti ar personu privāto dzīvi, un šādu datu
apstrāde ir iejaukšanās Pieteikuma iesniedzēju privātajā dzīvē.
Līdz ar to apstrīdētās normas ierobežo Pieteikuma iesniedzējiem
Satversmes 96. pantā noteiktās tiesības uz privātās dzīves
neaizskaramību.
17. Tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību var ierobežot. Lai
noskaidrotu, vai šo pamattiesību ierobežojums ir attaisnojams,
jāpārbauda, vai:
1) ierobežojums ir noteikts ar likumu;
2) ierobežojumam ir leģitīms mērķis;
3) ierobežojums ir samērīgs (sk., piemēram, Satversmes tiesas
2018. gada 11. oktobra sprieduma lietā Nr. 2017-30-01 12. punktu).
Pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka apstrīdētajās normās ietvertais
pamattiesību ierobežojums nav noteikts ar pienācīgā kārtībā pieņemtu
likumu. Proti, to pieņemšanas procesā esot pārkāpta Saeimas kārtības
ruļļa 115. panta otrā daļa un neesot ievērots labas likumdošanas princips.
Arī pieaicinātās personas Universitāšu asociācija un Signe Plūmiņa ir
izteikušas atsevišķus apsvērumus par apstrīdēto normu pieņemšanas
kārtības neievērošanu (sk. Latvijas Universitāšu asociācijas viedokli lietas
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materiālu 1. sēj. 163.–172. lp. un Signes Plūmiņas viedokli lietas materiālu
3. sēj. 82.–88. lp.).
Apstrīdētās normas Atlīdzības likumā tika ietvertas ar 2017. gada
23. novembra likumu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā", kura astoņi panti regulē
dažādus tiesību jautājumus. Pieteikuma iesniedzēji apstrīd tikai tās
Atlīdzības likuma normas, kas paredz viņu pamattiesību ierobežojumu,
proti, darba devēju pienākumu publicēt mājaslapā internetā informāciju
par Pieteikuma iesniedzējiem izmaksāto atalgojumu, norādot viņu vārdu,
uzvārdu un amatu. Līdz ar to Satversmes tiesas izvērtējums attieksies uz
apstrīdētajām normām un 2017. gada 23. novembra likuma "Grozījumi
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likumā" 2. pantu, ar kuru tās Atlīdzības likumā tika ietvertas.
Izvērtējot, vai pamattiesību ierobežojums ir noteikts ar pienācīgā
kārtībā pieņemtu likumu, Satversmes tiesa pārbauda, vai likums ir:
1) pieņemts, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto kārtību;
2) izsludināts un publiski pieejams atbilstoši normatīvo aktu
prasībām;
3) pietiekami skaidri formulēts, lai persona varētu izprast no tā
izrietošo tiesību un pienākumu saturu un paredzēt tā piemērošanas sekas
(sk., piemēram, Satversmes tiesas 2018. gada 11. oktobra sprieduma lietā
Nr. 2017-30-01 13. punktu).
18. Satversmes tiesa ir atzinusi, ka Saeima, īstenojot likumdošanas
tiesības, bauda rīcības brīvību tiktāl, ciktāl netiek pārkāpti vispārējie tiesību
principi un citas Satversmes normas (sk. Satversmes tiesas 2017. gada
19. oktobra sprieduma lietā Nr. 2016-14-01 25. punktu). Likumdošanas
procesam ne vien jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām formālajām
prasībām, bet arī jāveicina personu uzticēšanās valstij un tiesībām (sk.
Satversmes tiesas 2018. gada 12. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2017-17-01
21.3. punktu).
18.1. Viens no vispārējiem tiesību principiem, kas atvasināts no
demokrātiskas tiesiskas valsts pamatnormas, ir tiesiskas valsts princips.
Tas prasa tādas tiesību sistēmas pastāvēšanu, kurā pēc iespējas pilnīgāk
tiktu novērsts tiesiskais regulējums, kas neatbilst Satversmei vai citām
augstāka juridiska spēka tiesību normām (sal.: Satversmes tiesas
2014. gada 28. novembra sprieduma lietā Nr. 2014-09-01 23. punkts).
No tiesiskas valsts principa demokrātiskā tiesiskā valstī izriet
noteiktas prasības arī attiecībā uz likumdošanas procesu (sk., piemēram,
Satversmes tiesas 2012. gada 3. februāra sprieduma lietā Nr. 2011-11-01
11.2. punktu). No Satversmes tiesas judikatūras izriet, ka likumdošanas
procesā jāievēro vispārējie tiesību principi, Satversmē un Saeimas kārtības
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rullī reglamentētie procesuālie priekšnoteikumi un prasības, arī attiecībā uz
to likumprojektu pieņemšanas gaitu, kuri ir saistīti ar valsts budžetu.
Likumdevējam jāizvērtē likumprojektā paredzēto tiesību normu
atbilstība augstāka juridiska spēka tiesību normām, tostarp Satversmei,
starptautiskajām un Eiropas Savienības tiesību normām, un jāsaskaņo
likumprojektā paredzētās tiesību normas un tiesību sistēmā jau pastāvošās
tiesību normas atbilstoši racionāla likumdevēja principam (sal.: Satversmes
tiesas 2012. gada 3. februāra sprieduma lietā Nr. 2011-11-01 11.2. un
12. punkts; 2017. gada 8. marta sprieduma lietā Nr. 2016-07-01 25.2. punkts).
Tāpat Satversmes tiesa secinājusi, ka likumdevējam tiesību normas
pieņemšanas gaitā ir jāizvērtē argumenti par šīs normas iespējamo
neatbilstību Satversmes tiesas judikatūrai attiecīgajā jautājumā
(sk., piemēram, Satversmes tiesas 2018. gada 12. aprīļa sprieduma lietā
Nr. 2017-17-01 22.3. punktu). Vispārīgi likumdevējs izskata likumprojektu
atklāti Saeimas un Saeimas komisiju sēdēs, ietverot apspriešanas iespēju un
nodrošinot, ka deputāti varētu izmantot savas runas un balsošanas tiesības.
Tāpat paredzētais tiesiskais regulējums, kur tas nepieciešams, ir pienācīgi
jāpamato ar izskaidrojošiem pētījumiem. Tieši priekšlikumu apspriešana
nodrošina iespēju izvērtēt, vai pastāv paredzētā tiesiskā regulējuma
alternatīvas (sk. Satversmes tiesas 2017. gada 19. oktobra sprieduma lietā
Nr. 2016-14-01 25.2. punktu). Saskaņā ar Satversmes ievadu valsts darbībai,
citstarp likumdošanas procesam, jābūt vērstai uz ilgtspējīgu attīstību. Proti,
likumdošanas procesam ir jābūt vērstam uz ilgtspējīga tiesiskā regulējuma
izstrādi. Tādējādi tiesību normu jaunradē likumdevējam, īpaši gadījumos,
kad tiek ierobežotas pamattiesības, jābalstās, kur nepieciešams, plānotā
tiesiskā regulējuma sociālās ietekmes izvērtējuma pētījumā un jāapsver šā
tiesiskā regulējuma ieviešanai un izpildei nepieciešamie pasākumi (sal.:
Levits E. Laba likumdošana un parlamenta zinātniskais dienests. Grām.:
Levits E. Valstsgriba. Idejas un domas Latvijai 1985–2018. Rīga: Latvijas
Vēstnesis, 2019, 737. lpp.). Turklāt likumdevējam jāapsver nozaru speciālistu
izteiktās riska prognozes un jāveic savlaicīgi riska novērtēšanas pasākumi
(sal.: Satversmes tiesas 2010. gada 22. jūnija sprieduma lietā Nr. 2009-111-01
29.3. punkts). Demokrātiskā tiesiskā valstī likumdevējam ir arī pienākums
savlaicīgi un pienācīgi informēt un pēc iespējas – tieši vai pastarpināti –
likumdošanas procesā iesaistīt sabiedrību un konsultēties ar ieinteresētajām
personām [sal.: Satversmes tiesas 2009. gada 26. novembra sprieduma lietā
Nr. 2009-08-01 17.2. punkts un 2009. gada 21. decembra sprieduma lietā
Nr. 2009-43-01 26. punkts; sal. arī: Voermans W. J. Legislation and Regulation.
In: Karpen U., Xanthaki H. (Eds.) Legislation in Europe: A Comprehensive Guide
for Scholars and Practitioners. Oxford: Hart, 2017, p. 24; Eiropas Padomes
komisijas "Demokrātija caur tiesībām" (Venēcijas komisija) 2016. gada
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18. marta pētījums Nr. 711/2013 "Tiesiskuma kontrolsaraksts". Pieejams:
www.venice.coe.int].
Minētās prasības veido no tiesiskas valsts principa atvasinātā labas
likumdošanas principa saturu. Tās ir galvenie, bet ne vienīgie labas
likumdošanas principa konkretizācijas elementi, kas citstarp dod iespēju
saprast, kāpēc likumdevējs noteicis konkrētu pamattiesību ierobežojumu
un kādu apsvērumu dēļ šāds ierobežojums demokrātiskā tiesiskā valstī ir
pieļaujams. Šīs prasības ir jāievēro, nosakot jebkuru pamattiesību
ierobežojumu.
Satversmes tiesa jau iepriekš ir norādījusi, ka Latvijas sabiedrībā
demokrātija vēl nebūt netiek uzskatīta par pašsaprotamu (sk. Satversmes
tiesas 2018. gada 29. jūnija sprieduma lietā Nr. 2017-25-01 23. punktu).
Demokrātiskas tiesiskas valsts varas atzariem, tostarp likumdevējam, ir
jātiecas uz to, lai personu uzticēšanās valstij un tiesībām, kā arī demokrātiska
procesa izpratne arvien pieaugtu. Labas likumdošanas principa ievērošana
sekmē šā mērķa sasniegšanu.
18.2. Apstrīdētās normas ir ietvertas likumā "Grozījumi Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā", kuru
Saeima pieņēma 2017. gada 23. novembrī. Šā likuma projekts savukārt bija
ietverts likuma "Par valsts budžetu 2018. gadam" projektu pavadošo
likumprojektu paketē, atzīts par steidzamu un pieņemts divos lasījumos.
Saeimas kārtības rullī noteiktā kārtība, kādā izskata gadskārtējā valsts
budžeta likuma projektu un likumprojektus, kuri nosaka vai groza valsts
budžetu, atšķiras no citu likumprojektu izskatīšanas kārtības. Saeimas
kārtības ruļļa 87.1 pants paredz, ka budžeta likumprojektu paketi veido
gadskārtējā valsts budžeta likuma projekts un likumprojekti, kuri nosaka vai
groza valsts budžetu, jeb ar budžetu saistīti likumprojekti. Likumdevējam ir
tiesības un arī pienākums valsts budžeta likumā un to pavadošo likumu
paketē iekļaut vienīgi tādus jautājumus, kas, pirmkārt, attiecas uz konkrēto
saimniecisko gadu un, otrkārt, ir cieši saistīti ar valsts finanšu līdzekļu
izlietojumu (sk. Satversmes tiesas 2011. gada 19. decembra sprieduma lietā
Nr. 2011-03-01 18. punktu). Ņemot vērā īpašo budžeta likumprojektu
paketes izskatīšanai noteikto kārtību, Saeimai jāizvērtē arī tas, vai visi
budžeta likumprojektu paketē ietvertie likumprojekti vai priekšlikumi par
šiem likumprojektiem atbilst Saeimas kārtības ruļļa 87.1 pantā norādītajiem
kritērijiem. Ja kāds likumprojekts vai priekšlikums šiem kritērijiem neatbilst,
Saeimai tas jāizslēdz no budžeta likumprojektu paketes (sk., piemēram,
Satversmes tiesas 2017. gada 19. oktobra sprieduma lietā Nr. 2016-14-01
25.1. punktu).
Apstrīdētās normas likumprojektā Nr. 1056/Lp12 "Grozījumi Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"
sākotnēji nebija ietvertas. 12. Saeimas deputāts Ints Dālderis priekšlikumu,
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kas paredzēja minēto likumprojektu papildināt ar apstrīdētajām normām,
iesniedza uz 2. lasījumu. Priekšlikums pamatots ar atsauci uz 12. Saeimas
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas atzinumu, kurš "nosaka, ka
atklātības veicināšana risināma šajā likumā" (sk. 12. Saeimas deputāta Inta
Dāldera 2017. gada 30. oktobra vēstuli "Par priekšlikumiem likumprojektam
Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likumā". Pieejams: titania.saeima.lv). 12. Saeimas Budžeta un
finanšu (nodokļu) komisija nolēma šo priekšlikumu neatbalstīt kā
neattiecināmu uz valsts budžetu (sk. priekšlikumu tabulu likumprojekta
Nr. 1056/Lp12 "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
atlīdzības likumā" 2. lasījumam. Pieejams: titania.saeima.lv; lietas materiālu
1. sēj. 118. lp.).
Satversmes tiesa atzinusi, ka Saeimas kārtības rullis ievērojamu
likumprojekta sagatavošanas darba daļu uztic Saeimas komisijām un tieši
atbildīgā komisija nodrošina to, ka likumprojekts izskatīšanai Saeimas sēdē
tiek sagatavots pilnvērtīgi (sk. Satversmes tiesas 2011. gada 19. decembra
sprieduma lietā Nr. 2011-03-01 18. punktu). 12. Saeimas 2017. gada
22. novembra sēdē ziņojot par apstrīdētajām normām, Budžeta un finanšu
(nodokļu) komisijas vārdā deputāts Edgars Putra norādīja, ka priekšlikums
par Atlīdzības likuma papildināšanu ar apstrīdētajām normām komisijā nav
atbalstīts. Tomēr pēc debašu slēgšanas deputāts E. Putra attiecībā uz minēto
priekšlikumu norādīja, ka tas ir "politiska izšķiršanās", un aicināja "izteikt
savu attieksmi, balsojot par šo priekšlikumu" (sk. 12. Saeimas 2017. gada
22. novembra sēdes stenogrammu. Pieejams: titania.saeima.lv).
Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 1. panta pirmajai daļai
budžets ir līdzeklis valsts politikas realizācijai ar finansiālām metodēm.
Savukārt atbilstoši minētā panta otrajai daļai budžeta mērķis ir noteikt un
pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami valdībai, citām valsts institūcijām un
pašvaldībām to valsts pienākumu izpildei, kuru finansēšana noteikta ar
likumdošanas aktiem, nodrošinot, lai tajā laikposmā, kuram šie līdzekļi
paredzēti, izdevumus segtu atbilstoši ieņēmumi. Budžetu izstrādājot, jāņem
vērā nepieciešamība nodrošināt vispārējo ekonomisko līdzsvaru.
Apstrīdētās normas plašākā nozīmē regulē ar valsts un pašvaldību
institūciju budžeta līdzekļu izlietojumu saistītās informācijas atklātību. Ne
apstrīdēto normu izstrādes materiāli, ne apstrīdēto normu teksts nedod
pamatu secinājumam, ka apstrīdētās normas regulētu valsts politikas
realizāciju ar finansiālām metodēm vai pamatotu finanšu līdzekļu
nepieciešamību konkrētu valsts pienākumu izpildei konkrētā saimnieciskajā
gadā. Turklāt 12. Saeimas 2017. gada 22. novembra sēdē debatēs par
apstrīdētajām normām deputāts Ints Dālderis attiecībā uz paša iesniegto
priekšlikumu norādīja, ka "šeit nav fiskālās ietekmes, šeit nav palielināta
administratīvā sloga" (sk. 12. Saeimas 2017. gada 22. novembra sēdes
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stenogrammu. Pieejams: titania.saeima.lv). Tas vien, ka apstrīdētās normas
noteic ar valsts un pašvaldību institūciju budžetu izlietojumu saistītās
informācijas atklātību, vēl nenozīmē, ka šīs normas bija nepieciešams
pieņemt, lai regulētu valsts finansiālo darbību kārtējā saimnieciskā gada
ietvaros. Likumprojekts uzskatāms par attiecināmu uz konkrētu
saimniecisko gadu, ja tas paredz tādu regulējumu, kas ietekmē valsts
finansiālo darbību attiecīgajā saimnieciskajā gadā. Apstrīdētās normas šādu
regulējumu nenoteic.
Tādējādi tiesiskais regulējums, kas ietverts apstrīdētajās normās,
neatbilst Saeimas kārtības ruļļa 87.1 pantā norādītajiem kritērijiem un nav
attiecināms uz valsts finansiālo darbību konkrētā saimnieciskajā gadā. Līdz
ar to tas nevarēja tikt ietverts likuma "Par valsts budžetu 2018. gadam"
projektu pavadošo likumprojektu paketē ietilpstošā likumprojektā, un
Saeimai bija pienākums to tajā neiekļaut.
18.3. Pieteikuma iesniedzēji citstarp norāda, ka apstrīdēto normu
pieņemšanas gaitā ir pārkāpta Saeimas kārtības ruļļa 115. panta otrā daļa,
jo Saeima neesot izvērtējusi iebildumus, ko Valsts prezidents izteicis,
pieprasot apstrīdētajām normām līdzīgu normu otrreizēju caurlūkošanu
Saeimā. Proti, apstrīdētajām normām līdzīgas normas bija iekļautas Saeimai
iesniegtajā likumprojektā Nr. 577/Lp12 "Grozījumi Valsts pārvaldes
iekārtas likumā" (turpmāk – grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā),
kuru Saeima trešajā lasījumā pieņēma 2017. gada 22. jūnijā. Savukārt Valsts
prezidents 2017. gada 30. jūnijā pieprasīja grozījumu Valsts pārvaldes
iekārtas likumā otrreizēju caurlūkošanu Saeimā.
Tomēr apstrīdētās normas tika pieņemtas – jau cita likumdošanas
procesa ietvaros, proti, 2017. gada 23. novembrī pieņemot likumu "Grozījumi
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likumā".
Līdz ar to Satversmes tiesai jāpārbauda, vai Saeimai, pieņemot
apstrīdētās normas, bija jāizvērtē iebildumi, kurus Valsts prezidents
2017. gada 30. jūnijā izteica, pieprasot grozījumu Valsts pārvaldes
iekārtas likumā otrreizēju caurlūkošanu Saeimā. Savukārt tad, ja Saeimai
šāds pienākums bija, Satversmes tiesai jāpārbauda, vai tas tika izpildīts.
18.3.1. Satversmes 71. pants noteic, ka desmit dienu laikā, skaitot no
likuma pieņemšanas Saeimā, Valsts prezidents motivētā rakstā Saeimas
priekšsēdētājam var prasīt likuma otrreizēju caurlūkošanu. Ja Saeima
likumu negroza, tad Valsts prezidents otrreiz ierunas nevar celt.
Valsts prezidentam, īstenojot viņam Satversmē noteiktās funkcijas, ar
savā rīcībā esošiem tiesiskajiem līdzekļiem jāgādā par to, lai tiktu ievērota
Satversme un vispārējie tiesību principi (sal.: Satversmes tiesas 2012. gada
19. decembra lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2012-03-01
21. punkts). Valsts prezidentam ir jānodrošina parlamenta pretsvara
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funkcija likumdošanā, īstenojot savas tiesības prasīt likumu otrreizēju
caurlūkošanu (sal.: Balodis R. Ievads Latvijas Republikas Satversmes III nodaļas
komentāram. Grām.: Balodis R. (zin. red.) Latvijas Republikas Satversmes
komentāri. III nodaļa. Valsts prezidents. IV nodaļa. Ministru kabinets. Rīga:
Latvijas Vēstnesis, 2017, 20. lpp.). Šādas tiesības ļauj prezidentam ietekmēt un
līdzsvarot likumdevēju, kā arī kontrolēt parlamenta pieņemto likumu
atbilstību konstitūcijai un valsts interesēm (sk.: Pleps J., Pastars E., Plakane I.
Konstitucionālās tiesības. Papildināts un pārstrādāts izdevums. Rīga: Latvijas
Vēstnesis, 2014, 222. lpp.). Valsts prezidenta uzdevums ir, iesaistoties citu
valsts konstitucionālo orgānu lēmuma pieņemšanas procesa stadijā, ar savu
darbību dot noteiktu impulsu šā lēmuma uzlabošanai. Proti, Valsts prezidenta
tiesības nodot likumu otrreizējai caurlūkošanai ir domātas citstarp likuma
juridiskās kvalitātes (tiesiskuma) uzlabošanai (sal.: Par Valsts prezidenta
funkcijām Latvijas parlamentārās demokrātijas sistēmas ietvaros. Grām.: Valsts
prezidenta Konstitucionālo tiesību komisija. Viedokļi: 2008–2011. Rīga: Latvijas
Vēstnesis, 2011, 113.–114. lpp.). Likuma otrreizējās caurlūkošanas tiesību
institūta mērķis ir sekmēt tiesiskās sistēmas iekšējo saskaņotību.
Ja Valsts prezidents ir izteicis iebildumus pret tiesisko regulējumu,
Saeima nedrīkst censties izvairīties no šā tiesiskā regulējuma satversmības
un atbilstības tiesiskās sistēmas iekšējai saskaņotībai izvērtējuma, ietverot
attiecīgo regulējumu citā likumprojektā, tādējādi pārkāpjot labas ticības
principu. Tāda izpratne būtu pretrunā ar labas likumdošanas principu, jo
likumdevējs likumdošanas procesā nevērtētu tajā iesaistīta konstitucionālā
orgāna – Valsts prezidenta – iebildumus un likuma otrreizējās
caurlūkošanas tiesību institūts nesasniegtu savu mērķi. Valsts varas orgāni
nedrīkst rīkoties pretēji labas ticības principam.
Šāda situācija būtu pretrunā arī ar starpinstitucionālās lojalitātes
principu, kas atvasināts no varas dalīšanas principa un demokrātiskas
tiesiskas valsts institūcijām ir jāievēro savstarpējās attiecībās (sal.:
Satversmes tiesas 2012. gada 8. jūnija lēmuma par tiesvedības izbeigšanu
lietā Nr. 2011-18-01 17.4. punkts). Tas nozīmē, ka valsts institūciju rīcība to
savstarpējās attiecībās nevar aprobežoties ar formālu normatīvajos aktos
un konstitūcijā noteikto pienākumu izpildi. Šai rīcībai jāveicina visu
konstitucionālo orgānu pienākumu izpilde un savstarpējā cieņa [sal.:
Eiropas Padomes komisijas "Demokrātija caur tiesībām" (Venēcijas komisija)
2012. gada 17. decembra viedoklis Nr. 685/2012 par Rumānijas valdības un
parlamenta rīcības atbilstību konstitucionālajiem principiem un tiesiskumam
saistībā ar citām valsts institūcijām un par valdības ārkārtas lēmumu par
likuma Nr. 47/1992 "Par konstitucionālās tiesas izveidi un darbību" grozīšanu,
un par valdības ārkārtas lēmumu par likuma Nr. 3/2000 "Par referenduma
organizēšanu" grozīšanu un papildināšanu, 72. punkts. Pieejams:
www.venice.coe.int]. Demokrātiskās tiesiskās valstīs konstitucionālajiem
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orgāniem ir pienākums savstarpējās attiecībās ievērot cita konstitucionālā
orgāna kompetenci (sal.: Degenhart C. Staatsrecht I. Staatsorganisationsrecht.
Mit Bezügen zum Europarecht. 33. Auflage. Heidelberg: Müller, 2017, S. 320).
Proti, ja reiz Satversme paredz Valsts prezidentam tiesības prasīt Saeimai
otrreizēju likuma caurlūkošanu, tad Saeimai ir pienākums izvērtēt visus
Valsts prezidenta izteiktos iebildumus. Turklāt saskaņā ar labas
likumdošanas principu šim vērtējumam jābūt tādam, lai būtu iespējams
konstatēt, kādu apsvērumu dēļ Valsts prezidenta paustie iebildumi tika
noraidīti.
Grozījumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā 6. pants paredzēja Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 92. pantu izteikt jaunā redakcijā, proti, noteikt
iestādēm pienākumu publicēt un 10 gadus glabāt iestādes mājaslapā
internetā informāciju par to amatpersonām un darbiniekiem izmaksāto
atalgojumu, norādot attiecīgās personas vārdu, uzvārdu un amatu.
Tātad apstrīdētās normas un grozījumos Valsts pārvaldes iekārtas
likumā paredzētās tiesību normas noteic personas datu apstrādi, tos katru
mēnesi publicējot mājaslapā internetā un glabājot internetā attiecīgi
astoņus vai 10 gadus. Proti, minētie pienākumi datu apstrādē saturiski pēc
būtības neatšķiras.
Tādējādi ar grozījumiem Valsts pārvaldes iekārtas likumā bija
paredzēts noteikt Satversmes 96. pantā ietverto tiesību uz privātās dzīves
neaizskaramību ierobežojumu, kas pēc būtības ir līdzīgs tam, kurš noteikts
apstrīdētajās normās. Līdz ar to saskaņā ar labas likumdošanas principu un
konstitucionālo orgānu savstarpējās lojalitātes principu Saeimai bija
pienākums apstrīdēto normu pieņemšanas gaitā vērtēt arī iebildumus, kurus
pret grozījumiem Valsts pārvaldes iekārtas likumā 2017. gada 30. jūnijā
izteica Valsts prezidents, pieprasot to otrreizēju caurlūkošanu Saeimā.
18.3.2. Valsts prezidents, 2017. gada 30. jūnijā pieprasot grozījumu
Valsts pārvaldes iekārtas likumā otrreizēju caurlūkošanu, norādīja uz
trūkumiem šo grozījumu pieņemšanas gaitā. Viņš citstarp vērsa uzmanību
uz to, ka Saeima nav izvērtējusi ar grozījumiem Valsts pārvaldes iekārtas
likumā paredzētā Satversmes 96. pantā garantēto pamattiesību
ierobežojuma satversmību un atbilstību fizisko personu datu aizsardzības
prasībām. Valsts prezidents norādīja, ka ar grozījumos Valsts pārvaldes
iekārtas likumā ietverto regulējumu publisku personu institūciju
amatpersonām un darbiniekiem faktiski var tikt liegta iespēja saglabāt
kontroli pār saviem personas datiem, ierobežot to izmantošanu, prasīt tos
mainīt vai panākt to izdzēšanu (sk. lietas materiālu 2. sēj. 71. lp.).
Tāpat sakarā ar grozījumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā
otrreizējo caurlūkošanu arī Saeimas Juridiskais birojs, Datu valsts
inspekcija un Datu aizsardzības speciālistu asociācija aicināja Saeimu
vērtēt valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
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atalgojuma līdz ar norādi uz attiecīgās personas vārdu, uzvārdu un
amatu publicēšanas un glabāšanas pienākumu samērīgumu un
atbilstību personas datu aizsardzības prasībām (sk. 12. Saeimas Valsts
pārvaldes un pašvaldību komisijas un darba grupas sēžu audioierakstus
lietas materiālu 3. sēj.).
12. Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija otrreizējās
caurlūkošanas ietvaros Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. pantu
paredzēja izteikt jaunā redakcijā, un tā vairs nesaturēja tādu pamattiesību
ierobežojumu, kas pēc būtības ir līdzīgs apstrīdētajā normā ietvertajam.
Savukārt apstrīdētās normas kā deputāta Inta Dāldera priekšlikums
tika ietvertas likumprojektā "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" tikai uz otro un galīgo
lasījumu. Par šiem grozījumiem atbildīgā Saeimas Budžeta un finanšu
(nodokļu) komisija attiecīgo priekšlikumu neatbalstīja, norādot uz tā
neatbilstību Saeimas kārtības ruļļa 87.1 pantā noteiktajiem kritērijiem (sk. šā
sprieduma 18.2. punktu), un no lietas materiāliem izriet, ka tā nebija vērtējusi
apstrīdētajās normās ietvertā pamattiesību ierobežojuma satversmību.
Savukārt 12. Saeimas 2017. gada 22. novembra sēdē deputāti minēto
deputāta Inta Dāldera priekšlikumu apsprieda, tomēr attiecīgo diskusiju
laikā netika izvērtēts nedz apstrīdētajās normās ietvertā pamattiesību
ierobežojuma samērīgums, nedz atbilstība datu aizsardzības prasībām.
Deputāts Sergejs Dolgopolovs norādīja, ka Atlīdzības likumā ietverts
deleģējums Ministru kabinetam vērtēt ar valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atalgojumu saistītās informācijas publicēšanas
pienākuma apjomu, un uzsvēra, ka šis jautājums jau esot atrisināts un ka tas,
vai risinājums ir labs, "būs uz Ministru kabineta sirdsapziņas, jo viņi atbild
par tiem noteikumiem un to [..] saturu, kā bija ieteikts komisijā" (sk.
12. Saeimas 2017. gada 22. novembra sēdes stenogrammu. Pieejama:
titania.saeima.lv). Satversmes tiesa vērš uzmanību, ka tas vien, ka
likumdevējs kādu tiesisko regulējumu ir apspriedis, iespējams, pat
vairākkārt, vēl nenozīmē, ka likumdevējs tik tiešām būtu vērtējis šajā
tiesiskajā regulējumā ietverta pamattiesību ierobežojuma atbilstību
konstitūcijai [sal.: Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnešu Ziemeles, Šajo (Sajó),
Kalaidžijeva (Kalaydjiyeva), Vučiničs (Vučinić) un De Gaetāno (De Gaetano)
kopējās atsevišķās domas pie sprieduma lietā "Animal Defenders International
v. The United Kingdom", pieteikums Nr. 48876/08, 9. punkts].
Tādējādi no apstrīdēto normu izstrādes materiāliem izriet, ka Saeima
to pieņemšanas gaitā nav pēc būtības izvērtējusi Valsts prezidenta
motivētajā rakstā izteiktos iebildumus, citstarp attiecībā uz valsts
institūciju pienākuma publicēt mājaslapā internetā informāciju par to
amatpersonām un darbiniekiem aprēķināto atalgojumu un citām naudas
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summām, norādot viņu vārdu, uzvārdu un amatu, satversmību un
atbilstību fizisko personu datu aizsardzības prasībām.
18.4. Pieteikuma iesniedzēji norāda uz apsvērumiem par apstrīdēto
normu neatbilstību ne vien Satversmes 96. pantam, bet arī Datu regulai.
Pēc Pieteikuma iesniedzēju ieskata, apstrīdēto normu pieņemšanas gaitā
Saeima nav uzklausījusi datu aizsardzības un tiesību ekspertu viedokli par
apstrīdēto normu atbilstību Datu regulai (sk. pieteikumu lietas materiālu
1. sēj. 6. lp.). Turklāt vairākas pieaicinātās personas ir izteikušas
apsvērumus par apstrīdētajās normās noteikto pienākumu neatbilstību
Datu regulas 5. pantā ietvertajiem personas datu apstrādes principiem
(sk. Tieslietu ministrijas viedokli lietas materiālu 1. sēj. 184.–189. lp., Datu
valsts inspekcijas viedokli lietas materiālu 1. sēj. 191.–194. lp., Katrīnes
Pļaviņas viedokli lietas materiālu 3. sēj. 69.–76. lp., Datu aizsardzības
speciālistu asociācijas viedokli lietas materiālu 3. sēj. 77.–81. lp. un Signes
Plūmiņas viedokli lietas materiālu 3. sēj. 82.–88. lp.).
Apstrīdēto normu pieņemšanas brīdī bija spēkā Direktīva 95/46/EK.
Tā neizvirzīja īpašas prasības attiecībā uz likumdošanas procesu, kurā tiek
lemts par ierobežojuma noteikšanu personas tiesībām uz datu aizsardzību.
Tomēr tajā pašā laikā bija spēkā arī Datu regula, kuras 99. panta 1. punkts
noteic, ka tā stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Datu regula Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī tika publicēta 2016. gada 4. maijā (publikācijas Nr. L 119). Tātad
Datu regula stājās spēkā 2016. gada 24. maijā, no šā brīža kļūstot par
Eiropas Savienības dalībvalstu, tostarp arī Latvijas, tiesību sistēmu
sastāvdaļu [sk.: Gailītis K., Markus K. Eiropas Savienības tiesību avoti. Grām.:
Schewe C., Buka A., Gailītis K., Strazdiņš Ģ. (zin. red.) Eiropas Savienības tiesības.
I daļa. Institucionālās tiesības. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2014, 232. lpp.; sal.:
Lenaerts K., Van Nuffel P. Constitutional Law of the European Union. 2nd edition.
London: Sweet & Maxwell, 2006, p. 764]. Savukārt atbilstoši Datu regulas
99. panta 2. punktam tā kļuva piemērojama no 2018. gada 25. maija.
18.4.1. Līguma par Eiropas Savienību 4. panta trešās daļas pirmais
paragrāfs noteic, ka saskaņā ar lojālas sadarbības principu Savienība un
dalībvalstis ar patiesu savstarpējo cieņu palīdz cita citai veikt uzdevumus,
ko nosaka Līgumos. Savukārt minētā panta trešās daļas trešais paragrāfs
noteic, ka dalībvalstis sekmē Savienības uzdevumu izpildi un atturas no
jebkādiem pasākumiem, kuri varētu apdraudēt Savienības mērķu
sasniegšanu. Šajā pantā ietvertais dalībvalstu lojalitātes princips uzliek
dalībvalstīm negatīvu pienākumu atturēties no jebkādu darbību veikšanas,
kas var kaitēt Eiropas Savienības interesēm [sk.: Lenaerts K., Gutiérrez-Fons
A. J. A Constitutional Perspective. In.: Schütze R., Tridimas T. (Eds.) Oxford
Principles of European Union Law. Volume I: The European Union Legal
Order. Oxford: Oxford University, 2018, p. 119]. Vienlaikus dalībvalstu
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lojalitātei atbilstoši Satversmes 68. panta otrajai daļai jāstiprina
demokrātija. Labas likumdošanas principa tvērumā ietilpst demokrātiju
stiprinoša Eiropas Savienības tiesību ievērošana, tādējādi veicinot
ilgtspējīga tiesiskā regulējuma pieņemšanu.
Līguma par Eiropas Savienību 3. panta pirmā daļa noteic, ka Eiropas
Savienības mērķis ir veicināt mieru, stiprināt savas vērtības un savu tautu
labklājību. Atbilstoši Datu regulas ievada 2. apsvērumam ar šo regulu
paredzēts veicināt brīvības, drošības un tiesiskuma telpas un ekonomikas
savienības izveidi, ekonomisko un sociālo progresu, iekšējā tirgus
ekonomiku izaugsmi un konverģenci un fizisko personu labklājību.
Tādējādi Datu regulā ietvertais tiesiskais regulējums ir vērsts uz Eiropas
Savienības mērķu sasniegšanu.
Turklāt Eiropas Savienības Tiesa attiecībā uz dalībvalstu lojalitātes
principu saistībā ar direktīvu ieviešanu ir atzinusi, ka no dalībvalstu
lojalitātes principa izriet tās dalībvalsts pienākums, kurai direktīva ir
adresēta, laika posmā līdz direktīvas transponēšanas termiņa beigām
atturēties no tādu pasākumu pieņemšanas, kuri varētu nopietni apgrūtināt
paredzētā rezultāta sasniegšanu (sk. Eiropas Savienības Tiesas 1997. gada
18. decembra sprieduma lietā C-129/96 45. punktu un 2005. gada
10. novembra sprieduma lietā C-316/04 42. punktu). Vēl jo vairāk šāds
pienākums ir attiecināms uz laiku, kad stājusies spēkā regula, kas vēl nav
kļuvusi piemērojama.
Laiks, kamēr Datu regula bija stājusies spēkā, taču vēl nebija kļuvusi
piemērojama, dalībvalstīm tika dots, lai tiktu veikti likumdošanas pasākumi,
kas nepieciešami tam, lai nodrošinātu nacionālo tiesību normu atbilstību
Eiropas Savienības tiesību normām un sagatavotos Eiropas Savienības
tiesību normu piemērošanai. No Datu regulas spēkā stāšanās brīža
personām radās tiesības paļauties uz to, ka Datu regula kļūs piemērojama
tās 99. panta 2. punktā noteiktajā termiņā. Arī Saeimai, ievērojot Eiropas
Savienības dalībvalstu lojalitātes principu, apstrīdēto normu pieņemšanas
gaitā bija jāņem vērā tas, ka Datu regulas piemērojamība fizisko personu
datu apstrādes jautājumos, tostarp apstrīdētajās normās noteiktajos, būs
nenovēršama.
Līdz ar to Saeimai bija pienākums apstrīdēto normu pieņemšanas
gaitā vērtēt, vai tās paredzētais tiesiskais regulējums neapgrūtinās
Eiropas Savienības mērķu sasniegšanu, konkrētāk – neapgrūtinās Datu
regulas piemērošanu pēc tam, kad tā kļūs piemērojama.
18.4.2. No Datu regulas 6. panta 1. punkta "c" apakšpunkta un
6. panta 3. punkta izriet, ka datu apstrāde ir likumīga tad, ja tā ir vajadzīga,
lai izpildītu kādu uz pārzini attiecināmu dalībvalsts tiesību aktos noteiktu
juridisku pienākumu. Šiem tiesību aktiem jāatbilst sabiedrības interešu
mērķim un jābūt samērīgiem ar izvirzīto leģitīmo mērķi.
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Atbilstoši Datu regulas 23. panta 1. punkta "e" apakšpunktam tās
5. pantā ietvertos personas datu apstrādes principus var ierobežot ar
leģislatīviem pasākumiem, lai garantētu svarīgu Eiropas Savienības vai
dalībvalsts vispārējo sabiedrības interešu mērķu sasniegšanu. Savukārt
atbilstoši Datu regulas 23. panta 2. punkta citstarp "b", "d", "f" un "g"
apakšpunktiem šiem leģislatīvajiem pasākumiem jāietver vismaz
noteikumi par garantijām, ka tiks novērsta personas datu ļaunprātīga
izmantošana vai nelikumīga piekļuve tiem, vai to nelikumīga nosūtīšana,
par šo datu glabāšanas termiņiem un citām piemērojamām garantijām,
ņemot vērā apstrādes vai apstrādes kategoriju raksturu, darbības jomu un
nolūkus, kā arī par riskiem attiecībā uz datu subjektu tiesībām un brīvībām.
Atbilstoši labas likumdošanas principam pienācīgs likumdošanas
process nozīmē arī to, ka Saeimai, pieņemot jaunas tiesību normas, ir
jāvērtē šo normu atbilstība tām Eiropas Savienības tiesībām, kas ir stājušās
spēkā, bet vēl nav kļuvušas piemērojamas. Līdz ar to Saeimai apstrīdēto
normu pieņemšanas gaitā bija jāvērtē apstrīdēto normu atbilstība Datu
regulas prasībām. Lai arī apstrīdēto normu pieņemšanas brīdī šie
pienākumi Saeimai vēl nebija saistoši, tai atbilstoši labas likumdošanas
principam bija pienākums apstrīdēto normu pieņemšanas gaitā vērtēt
citstarp personas datu kategorijas, garantijas tam, ka tiks novērsta personas
datu ļaunprātīga izmantošana vai nelikumīga piekļuve tiem, vai nelikumīga
to nosūtīšana, kā arī datu glabāšanas termiņus un citas piemērojamās
garantijas, ņemot vērā apstrādes vai apstrādes kategoriju raksturu,
darbības jomu un nolūkus, kā arī riskus attiecībā uz datu subjektu tiesībām
un brīvībām. Šāds vērtējums bija nepieciešams, lai ikviens varētu gūt
apstiprinājumu tam, ka Saeimas izraudzītais pasākums (izskatāmajā lietā –
apstrīdēto normu pieņemšana) nav tāds, kas apgrūtinātu Eiropas
Savienības mērķu sasniegšanu. Tomēr, kā izriet no lietas materiāliem,
Saeima nav vērtējusi apstrīdēto normu atbilstību Datu regulai un to
savstarpējo saskaņotību.
18.5. Satversmes tiesa atzīst un no lietas materiāliem izriet, ka
apstrīdēto normu pieņemšanas gaitā nav ievērots labas likumdošanas
princips. Minētie pārkāpumi izskatāmajā lietā, it īpaši to kopsakarā,
atzīstami par būtiskiem. Ne katrs procedūras pārkāpums ir pietiekams
pamats tam, lai uzskatītu, ka pieņemtajam aktam nav juridiska spēka. Lai
procedūras pārkāpuma dēļ kādu aktu atzītu par spēkā neesošu, jābūt
pamatotām šaubām, ka tādā gadījumā, ja procedūra tiktu ievērota, būtu
pieņemts atšķirīgs lēmums [sk. Satversmes tiesas 1998. gada 13. jūlija
sprieduma lietā Nr. 03-04(98) secinājumu daļas 3. punktu]. Satversmes
tiesai ir pamatotas šaubas, un tā norāda, ka tad, ja likumdevējs būtu
izvērtējis likumdošanas procesā saistībā ar apstrīdētajās normās ietverto
pamattiesību ierobežojumu izteiktos Valsts prezidenta iebildumus, kā arī
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Saeimas Juridiskā biroja, Tieslietu ministrijas, Datu valsts inspekcijas un
Datu aizsardzības speciālistu asociācijas viedokļus par šā ierobežojuma
saturisko neatbilstību tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību,
likumdošanas procesa rezultātā būtu pieņemts atšķirīgs lēmums.
Līdz ar to apstrīdētajās normās ietvertais pamattiesību
ierobežojums nav noteikts ar pienācīgā kārtībā pieņemtu likumu un
apstrīdētās normas neatbilst Satversmes 96. pantam.
19. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 32. panta trešo daļu tiesību
norma, kuru Satversmes tiesa atzinusi par neatbilstošu augstāka juridiska
spēka tiesību normai, uzskatāma par spēkā neesošu no Satversmes tiesas
sprieduma publicēšanas dienas, ja tiesa nav noteikusi citādi.
Tomēr demokrātiskā tiesiskā valstī tiek ievērots princips, ka tiesību
norma, kas nav pieņemta pienācīgā kārtībā, nevar radīt tiesiskas sekas (sk.
Satversmes tiesas 2018. gada 12. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2017-17-01
24. punktu). Līdz ar to apstrīdētās normas zaudē spēku no to spēkā
stāšanās brīža.
Nolēmumu daļa
tiesa

Pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 30.–32. pantu, Satversmes

nosprieda:
atzīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 3. panta 9.2 daļas 1. un 2. punktu par neatbilstošiem
Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam un spēkā neesošiem no to
spēkā stāšanās brīža.
Spriedums ir galīgs un nepārsūdzams.
Spriedums stājas spēkā tā publicēšanas dienā.
Tiesas sēdes priekšsēdētāja

I. Ziemele
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SPRIEDUMS
LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ
Rīgā 2019. gada 23. aprīlī
lietā Nr. 2018-12-01
Latvijas Republikas Satversmes tiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes
priekšsēdētāja Sanita Osipova, tiesneši Ineta Ziemele, Aldis Laviņš, Gunārs
Kusiņš, Daiga Rezevska un Jānis Neimanis,
pēc pieteikuma par lietas ierosināšanu, kuru iesnieguši divdesmit
12. Saeimas deputāti: Boriss Cilevičs, Igors Pimenovs, Ivans Ribakovs,
Jānis Tutins, Artūrs Rubiks, Sergejs Potapkins, Ivars Zariņš, Romans
Miloslavskis, Jeļena Lazareva, Jūlija Stepaņenko, Andris Morozovs, Jānis
Urbanovičs, Raimonds Rubiks, Vladimirs Nikonovs, Jānis Ādamsons,
Vitālijs Orlovs, Mihails Zemļinskis, Igors Zujevs, Sergejs Mirskis un Sergejs
Dolgopolovs (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs),
pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 85. pantu un
Satversmes tiesas likuma 16. panta 1. punktu, kā arī 17. panta pirmās
daļas 3. punktu,
piedaloties Pieteikuma iesniedzēja pārstāvim – Borisam Cilevičam –,
kā arī institūcijas, kas izdevusi apstrīdētos aktus, – Saeimas –
pilnvarotajai pārstāvei Ilzei Tralmakai,
ar tiesas sēdes sekretāri Baibu Tropiņu,
2019. gada 26., 27. februārī un 19., 20. martā tiesas sēdē ar lietas
dalībnieku piedalīšanos izskatīja lietu
"Par 2018. gada 22. marta likuma "Grozījumi Izglītības likumā"
1. panta pirmās daļas, otrās daļas vārdu "pirmsskolas izglītības un
pamatizglītības pakāpē, ievērojot šā likuma 41. panta noteikumus",
3. panta pirmās daļas vārda "pamatizglītības" un 2018. gada 22. marta
likuma "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" 2. panta atbilstību
Latvijas Republikas Satversmes 91. panta otrajam teikumam,
112. pantam un 114. pantam".
Konstatējošā daļa
1. Izglītības likums pieņemts 1998. gada 29. oktobrī. Tas ir vairākas
reizes grozīts. 2018. gada 22. martā Saeima pieņēma likumu "Grozījumi
Izglītības likumā" (turpmāk arī – Grozījumi Izglītības likumā). Šā likuma
1. panta pirmā daļa paredz papildināt Izglītības likuma 9. pantu ar 1.1 daļu
šādā redakcijā:
"(11) Privātajās izglītības iestādēs vispārējo izglītību un profesionālo
izglītību pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē iegūst valsts valodā."
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Savukārt šā panta otrā daļa paredz izteikt Izglītības likuma 9. panta
otrās daļas, kas noteic izglītības iestādes, kur var iegūt izglītību citā
valodā, 1. un 2. punktu šādā redakcijā:
"1) izglītības iestādēs, kuras īsteno izglītības programmas saskaņā ar
Latvijas Republikas divpusējiem vai daudzpusējiem starptautiskajiem
līgumiem;
2) izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības
programmas pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē, ievērojot
šā likuma 41. panta noteikumus".
Grozījumu Izglītības likumā 3. panta pirmā daļa paredz aizstāt
Izglītības likuma 41. panta pirmajā daļā vārdus "attiecīgajā valsts izglītības
standartā" ar vārdiem "valsts pamatizglītības standartā". Līdz ar to
Izglītības likuma 41. panta pirmā daļa jaunajā redakcijā noteic:
"(1) Mazākumtautību izglītības programmas izstrādā izglītības
iestāde, izvēloties kādu no valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās vai valsts
pamatizglītības standartā ietvertajiem izglītības programmu paraugiem."
Savukārt Grozījumu Izglītības likumā 3. panta otrā daļa paredz
papildināt Izglītības likuma 41. pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:
"(11) Mazākumtautību izglītības programmās no 1. klases līdz
6. klasei mācību satura apguve valsts valodā tiek nodrošināta ne mazāk kā
50 procentu apjomā no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā,
ieskaitot svešvalodas.
(12) Mazākumtautību izglītības programmās no 7. klases līdz 9. klasei
mācību satura apguve valsts valodā tiek nodrošināta ne mazāk kā 80
procentu apjomā no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā,
ieskaitot svešvalodas."
Atbilstoši Grozījumu Izglītības likumā 7. pantam par pārejas
noteikumiem, apstrīdētās normas stājas spēkā pakāpeniski – grozījumi
9. pantā, kuri paredz panta papildināšanu ar 1.1 daļu un otrās daļas
2. punkta izteikšanu jaunā redakcijā, kā arī grozījumi 41. panta pirmajā daļā,
kuri paredz vārdu aizstāšanu tajā un panta papildināšanu ar 1.1 un 1.2 daļu,
stājas spēkā 2019. gada 1. septembrī (attiecībā uz pirmsskolas izglītības
programmu īstenošanu un pamatizglītības programmu īstenošanu 1.–
7. klasē), 2020. gada 1. septembrī (attiecībā uz pamatizglītības programmu
īstenošanu 8. klasē un vidējās izglītības programmu īstenošanu 10. un
11. klasē) un 2021. gada 1. septembrī (attiecībā uz pamatizglītības
programmu īstenošanu 9. klasē un vidējās izglītības programmu īstenošanu
12. klasē).
Vienlaikus, proti, 2018. gada 22. martā, Saeima pieņēma arī likumu
"Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" (turpmāk arī – Grozījumi Vispārējās
izglītības likumā). Šo grozījumu 2. pants paredz izteikt Vispārējās izglītības
likuma 43. panta tekstu šādā redakcijā:
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"(1) Vispārējās vidējās izglītības programmu obligāto saturu nosaka
valsts vispārējās vidējās izglītības standarts.
(2) Nepārsniedzot šā likuma 44. pantā noteikto mācību stundu slodzi
nedēļā un mācību stundu skaitu dienā, izglītības iestāde vispārējās vidējās
izglītības programmā papildus var ietvert valsts vispārējās vidējās izglītības
standartā neminētus mācību priekšmetus, tai skaitā mazākumtautības
dzimto valodu un ar mazākumtautību identitāti un integrāciju Latvijas
sabiedrībā saistītu mācību saturu" (turpmāk kopā ar apstrīdētajām
Izglītības likuma normām arī – apstrīdētās normas).
Atbilstoši Grozījumu Vispārējās izglītības likumā 3. punktam grozījumi
par 43. panta izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2020. gada
1. septembrī (attiecībā uz vidējās izglītības programmas īstenošanu 10. un
11. klasē) un 2021. gada 1. septembrī (attiecībā uz vidējās izglītības
programmas īstenošanu 12. klasē).
2. Pieteikuma iesniedzējs – divdesmit 12. Saeimas deputāti –
uzskata, ka apstrīdētās normas neatbilst Satversmes 112. pantam, kas uzliek
valstij pienākumu ievērot vecāku tiesības nodrošināt saviem bērniem tādu
izglītību, kāda atbilst viņu reliģiskajai pārliecībai un filozofiskajiem
uzskatiem, kā arī pienākumu nodrošināt izglītības pieņemamību tās
adresātiem. Pieteikuma iesniedzējs tiesas sēdē pauda viedokli, ka tiesības uz
izglītību citstarp izpaužas kā izvēles brīvība valsts izveidotas izglītības
sistēmas ietvaros. Izglītībai pēc tās formas un satura, ieskaitot programmas
un mācīšanas metodes, vajagot būt pieņemamai adresātiem – izglītojamiem
un viņu vecākiem.
Pieteikuma iesniedzējs uzsver, ka likumdevējam, izvēloties izglītības
politikas īstenošanas līdzekļus, esot jāpanāk iespējami taisnīgs līdzsvars
starp dažādu sabiedrības locekļu interesēm. Tāpat esot nodrošināma arī
personu līdzdalības tiesību ievērošana lēmumu pieņemšanā. Izstrādājot
apstrīdētās normas, neesot aptaujāti pedagogi un vecāki. Apstrīdēto normu
adresātu viedokļi neesot atspoguļoti abu likumprojektu anotācijās. Daudzi
pie mazākumtautībām piederošie izglītojamie un viņu vecāki apstrīdētās
normas neatbalstot. Kopumā ievērojama sabiedrības daļa, kuru apstrīdētās
normas tieši skar, esot pret šīm normām un vispār pret valsts politiku
mazākumtautību izglītības jomā.
Pieteikuma iesniedzējs tiesas sēdē uzsvēra, ka apstrīdēto normu
pieņemšanas procesā nav ievēroti mazākumtautību sabiedrisko organizāciju
iebildumi. Likumprojektu anotācijas saturot nepilnīgu un sagrozītu
informāciju par mazākumtautību sabiedrisko organizāciju atbalstu šiem
likumprojektiem.
Apstrīdētās normas neesot balstītas uz visaptverošiem
socioloģiskajiem pētījumiem. Tie pētījumi, uz kuriem atsaucas Izglītības
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un zinātnes ministrija, neesot tieši saistīti ar aktuālo situāciju skolās.
Daudz precīzāki rādītāji esot valsts pārbaudījumu un eksāmenu rezultāti.
Neesot analizētas arī tādas problēmas kā skolotāju trūkums, mācību
metodika, reģionālās atšķirības. Šādas analīzes trūkums varot apgrūtināt
izglītības mērķu sasniegšanu un kaitēt izglītības kvalitātei. Līdz ar to
nevarot uzskatīt, ka pamattiesību ierobežojums būtu noteikts ar pienācīgā
kārtībā pieņemtu likumu.
Tiesas sēdē Pieteikuma iesniedzējs norādīja, ka bilingvālās izglītības
modelis ir vērtējams kā Latvijas ieguvums. Šāds paralēls skolu modelis nevarot
tikt raksturots kā segregācija, proti, atsevišķu izglītības sistēmu uzturēšana (sk.
tiesas sēdes stenogrammu lietas materiālu 4. sēj. 148.–149. lpp.).
Pieteikuma iesniedzējs atzīst, ka valsts var noteikt minimālo izglītības
standartu, kas atbilst izglītības mērķim. Taču apstrīdētās normas ieviešot
tādu ierobežojumu, ko nevarot uzskatīt par minimālo izglītības standartu.
Tās ierobežojot pedagogu akadēmisko brīvību attiecībā uz izglītības mērķu
sasniegšanas līdzekļu izvēli. Iepriekš Latvijas izglītības sistēmā
mazākumtautību valodu lietojums bijis plašāks, bet ar apstrīdētajām
normām to lietošana izglītības programmās tiekot nesamērīgi sašaurināta.
Tādējādi pašreiz situācija esot citāda nekā 2005. gadā, kad Satversmes tiesa
lietā Nr. 2004-18-0106 vērtēja līdzīgus jautājumus, kas saistīti ar
mazākumtautību valodu proporciju izglītības procesā. Minētajā lietā tiesas
izdarītie secinājumi neesot attiecināmi uz apstrīdētajām normām.
Pieteikuma iesniedzējs atsaucas arī uz Eiropas Komisijas par
demokrātiju caur tiesībām (turpmāk – Venēcijas komisija) secinājumiem
par Ukrainas Izglītības likuma normām. Pieteikuma iesniedzējs uzskata,
ka Venēcijas komisijas secinājumi ir piemērojami arī Latvijas situācijā.
Apstrīdētās normas neatbilstot arī Satversmes 91. panta otrajā
teikumā ietvertajam diskriminācijas aizlieguma principam, kas nepieļaujot
diskrimināciju uz valodas pamata. Attiecīgi tas arī izglītības sistēmas
ietvaros prasot atšķirīgu attieksmi pret izglītojamiem, kuru dzimtā valoda
konkrētajā valstī ir uzskatāma par mazākumtautības valodu.
Tiesas sēdē Pieteikuma iesniedzējs uzsvēra, ka Latvijā visi pie
mazākumtautībām piederošie izglītojamie ir vienādos un salīdzināmos
apstākļos. Apstrīdētās normas paredzot diskriminējošu attieksmi pret
mazākumtautību izglītojamiem, kuru dzimtā valoda nav viena no Eiropas
Savienības (turpmāk – ES) oficiālajām valodām (piemēram, krievi,
ukraiņi, baltkrievi), salīdzinājumā ar izglītojamiem, kuri arī pieder pie
mazākumtautības, bet kuru dzimtā valoda ir kāda no ES oficiālajām
valodām (piemēram, poļi, lietuvieši, igauņi). Vidējās izglītības pakāpē
tikšot saglabāta iespēja iegūt izglītību ES oficiālajās valodās, bet ne
valodās, kuras nav ES oficiālās valodas. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka
šajā aspektā apstrīdētajām normām nav leģitīma mērķa.
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Apstrīdētās normas neatbilstot arī Satversmes 114. pantam, jo
mazākumtautību valodu lietošanas samazinājums atņemot izglītojamiem
būtisku nacionālās identitātes saglabāšanas un attīstīšanas priekšnosacījumu.
Pamatojot apstrīdēto normu iespējamo neatbilstību Satversmes
114. pantam, Pieteikuma iesniedzējs atsaucas uz Vispārējās konvencijas par
nacionālo minoritāšu aizsardzību (turpmāk arī – Minoritāšu konvencija)
14. panta 2. punktu. Atbilstoši tam valstij esot aktīvi jārīkojas, lai efektīvi
aizsargātu nacionālās minoritātes, nepieciešamības gadījumā veicot
saprātīgus pielāgošanas pasākumus. Apstrīdētās normas neparedzot šādus
pasākumus, piemēram, izņēmumus, kas ļautu īstenot pielāgošanas
pasākumus attiecībā uz skolotāju pieejamību, atsevišķu skolēnu un vecāku
grupu, piemēram, skolēnu ar vājām latviešu valodas zināšanām, tostarp
patvēruma meklētāju, bēgļu un nesenu imigrantu, interešu ievērošanu (sk.
pieteikumu lietas materiālu 1. sēj. 17. lpp.).
Gan pieteikumā, gan tiesas sēdē Pieteikuma iesniedzējs atsaucās arī
uz Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu
aizsardzību konsultatīvās komitejas (turpmāk – Konsultatīvā komiteja)
viedokļos ietvertajām atziņām par konvencijas īstenošanu Latvijā. No tām
izrietot, ka Konsultatīvā komiteja pauž bažas sakarā ar to, ka samazinās
iespējas iegūt izglītību mazākumtautību valodās.
Pieteikuma iesniedzējs uzsvēra, ka tā sniegtie argumenti attiecas uz
izglītības iegūšanu mazākumtautību valodās gan valsts, gan pašvaldību,
gan arī privātajās izglītības iestādēs.
3. Institūcija, kas izdevusi apstrīdētos aktus, – Saeima – uzskata,
ka apstrīdētās normas atbilst Satversmes 91. panta otrajam teikumam,
112. un 114. pantam.
Saeima vērš uzmanību uz to, ka apstrīdētās normas tieši nenoteic
valodu lietojuma proporciju izglītības ieguvē, pret ko pēc būtības iebilst
Pieteikuma iesniedzējs. Valsts valodas un citu valodu lietojuma proporciju
pamatizglītības pakāpē nosakot 2018. gada 22. marta likuma "Grozījumi
Izglītības likumā" 3. panta otrā daļa, kas izskatāmajā lietā neesot apstrīdēta.
Izskatāmajā lietā esot jāņem vērā padomju okupācijas rezultātā
izveidojusies sarežģītā etnodemogrāfiskā situācija, proti, tas, ka Latvijas
okupācijas laikā vienīgā privileģētā tautība bija krievi, kuriem attiecīgi bija
nodrošināta bērnu izglītošana dzimtajā, t. i., krievu valodā (sk. Saeimas
atbildes rakstu lietas materiālu 2. sēj. 20. lpp.). Tiesas sēdē Saeimas pārstāve
I. Tralmaka uzsvēra, ka padomju okupācijas laikā īstenotā rusifikācijas
politika nebija vērsta uz Latvijā iebraukušo padomju migrantu sociālo
integrāciju. Viņiem neesot bijis pienākuma apgūt latviešu valodu, savukārt
visiem Latvijā dzīvojošajiem latviešiem un pie mazākumtautībām
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piederošiem iedzīvotājiem bijis pienākums apgūt krievu valodu. Tādējādi ar
rusifikācijas politiku esot nomākta citu tautību nacionālā identitāte.
Apstrīdētās normas esot posms, ar ko noslēdzoties vienotā, divdesmit
gadu laikā īstenotā reforma, kas vērsta uz valsts valodas nostiprināšanu
izglītības sistēmā un paredz pakāpenisku un saudzējošu pāreju uz mācībām
valsts valodā.
Latvijas valsts valodas politiku nevarot aplūkot atrauti no valsts
valodas situācijas un mazākumtautību valodu izplatības līmeņa. Kopumā
latviešu valodas prasme Latvijā joprojām esot mazāk izplatīta nekā krievu
valodas prasme. Saeima uzsver, ka saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes
datiem par iedzīvotāju nacionālo sastāvu valstsnācija joprojām, arī
2018. gadā, pēc būtības ir minoritāte vairākās lielajās pilsētās – Rīgā,
Daugavpilī – un visā Latgales reģionā. Valsts valodas zināšanu nostiprināšana
esot process, kas turpinās, mainoties un attīstoties sabiedrības struktūrai,
ģeopolitiskajai situācijai un citiem valodu ietekmējošiem faktoriem.
Saeima uzsver, ka spēja brīvi lietot valsts valodu nodrošina
iekļaušanos darba tirgū, kā arī brīvu pieeju un izvēles iespējas attiecībā uz
informācijas telpu. Personas, kurām valsts valodas zināšanu trūkuma dēļ ir
pieejama informācijas telpa tikai vienā valodā, Latvijas gadījumā – krievu
valodā, esot pakļautas šīs informācijas telpas ietekmei. Tādēļ esot būtiski
nodrošināt to, ka mazākumtautības var bez grūtībām lietot dažādus
informācijas avotus, tostarp arī valsts valodā, lai salīdzinātu un kritiski
izvērtētu iegūto informāciju. Tas esot būtisks priekšnoteikums tam, lai
personas varētu kvalitatīvi piedalīties Latvijas – demokrātiskas tiesiskas
valsts – publiskajā diskursā.
Saeima nepiekrīt Pieteikuma iesniedzēja uzskatam, ka Minoritāšu
konvencijas 14. panta otrais teikums liegtu reformēt izglītības sistēmu,
palielinot tajā valsts valodas lietojuma proporciju. Reglamentējot
mazākumtautību valodu lietojumu izglītībā, vajagot līdzsvarot divus
mērķus – saglabāt un attīstīt pie mazākumtautībām piederošu personu
identitāti un valodu un integrēt pie mazākumtautībām piederošās personas
sabiedrībā, kurā tās dzīvo.
Latvijas izglītības sistēmā mazākumtautību valodas, īpaši krievu
valoda, neesot uzskatāmas par apdraudētām. Krievu valoda tiekot brīvi
lietota privātajā un noteiktos gadījumos arī publiskajā sfērā. Krievu valoda
tās vēsturiskās dominances rezultātā Latvijā esot visplašāk lietotā un pat
privileģēta mazākumtautības valoda. Tajā runājošiem iedzīvotājiem esot
dzimtajā valodā pieejama gan prese un citi plašsaziņas līdzekļi, gan
daudzveidīgs kultūras pasākumu klāsts. Latvijas kinoteātros un televīzijas
pārraidēs tiekot nodrošināts subtitru tulkojums krievu valodā. Apstrīdētās
normas neliedzot mazākumtautību bērniem nedz lietot savu dzimto valodu,
nedz arī apgūt un attīstīt savu kultūru. Izglītības sistēma kopumā un it īpaši
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bērna attīstībai un identitātes veidošanai nozīmīgākajā izglītības sākuma
posmā nodrošinot pietiekamas iespējas apgūt dzimto valodu. Savukārt
valsts valodas mācīšana no 1. klases dodot bērnam iespēju uzsākt valsts
valodas apguvi pietiekami agrīnā vecumā un tādējādi viņam nodrošinot
pilnvērtīgai līdzdarbībai sabiedrības dzīvē nepieciešamās valsts valodas
zināšanas.
Venēcijas komisijas viedoklis par Ukrainas izglītības sistēmu neesot
attiecināms uz Latviju. Esot jāņem vērā katras valsts īpašie apstākļi,
tostarp vēsturiskā un politiskā situācija, kā arī valsts tiesību sistēma.
Saeima pauž uzskatu, ka Satversmes 112. pantā nav ietvertas vecāku
tiesības neierobežoti izvēlēties bērna mācību valodu, bet uzsver, ka
apstrīdētās normas neliedz vecākiem īstenot savas tiesības un piedalīties
bērnu izglītības procesā tiktāl, ciktāl viņiem šādas tiesības ir piešķirtas
atbilstoši Satversmes 112. pantam.
Tiesas sēdē Saeimas pārstāve I. Tralmaka uzturēja atbildes rakstā
pausto viedokli. Viņa uzsvēra, ka ne Satversmes 112. pants atsevišķi vai
kopsakarā ar Satversmes 91. vai 114. pantu, nedz Latvijai saistošie
starptautiskie dokumenti mazākumtautību tiesību aizsardzības jomā
neuzliek valstij pienākumu garantēt mazākumtautības valodai izglītības
sistēmā tādu pašu lietošanas apjomu kā valsts valodai. Valsts valoda un
mazākumtautību valodas neesot salīdzināmas ne pēc statusa, ne funkcijām.
Viens no būtiskākajiem izglītības mērķiem esot valsts valodas apguve
tādā līmenī, lai izglītojamais spētu pilnvērtīgi piedalīties Latvijas
demokrātiskajos procesos, turpināt izglītību nākamajā izglītības pakāpē un
iesaistīties darba tirgū. Tādējādi esot nepieciešams nodrošināt vienlīdzīgas
tiesības apgūt valsts valodu.
Saeima nepiekrīt Pieteikuma iesniedzēja apgalvojumam, ka apstrīdēto
normu pieņemšanas procesā neesot pietiekami uzklausīti mazākumtautību
pārstāvji. Saeimas kārtības rullis garantē plašas iespējas noteiktā termiņā
iesniegt priekšlikumus likumprojektam, aizstāvēt tos atbildīgās komisijas
sēdēs un izteikties debatēs Saeimas sēdēs. Mazākumtautību pārstāvju
viedoklis apstrīdēto normu pieņemšanas procesā esot pienācīgi uzklausīts
un izvērtēts.
4. Pieaicinātā persona – Izglītības un zinātnes ministrija – uzskata,
ka apstrīdētās normas atbilst Satversmes 91. panta otrajam teikumam,
112. un 114. pantam.
Ministrija uzsver, ka izskatāmajā lietā galvenā nozīme ir latviešu
valodas – Latvijā vienīgās valsts valodas – nostiprināšanai. Valstij esot
pienākums izveidot tādu izglītības sistēmu, kas nodrošinātu iespējas
efektīvi apgūt valsts valodu, citstarp arī tām personām, kurām valsts
valoda nav dzimtā valoda. Valsts valodas zināšanām vajagot būt tādā
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līmenī, lai valstī ikviens izglītojamais varētu to izmantot kā kopējo saziņas
valodu un ikvienam būtu nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas attiecībā uz
demokrātisko līdzdalību un sociālo iekļaušanos.
Būtisks esot arī vēsturiskais konteksts. Padomju okupācijas rezultātā
latviešu valodas izplatība valstī esot ievērojami samazinājusies, un
okupācijas sekas esot jūtamas joprojām.
Likumdevēja izraudzītie līdzekļi esot samērīgi. Izglītības reforma
tiekot veikta pietiekami saudzīgi. Ar apstrīdēto normu pieņemšanu esot
pabeigta pāreja uz vienotu izglītības sistēmu valsts valodā, kas īstenota
pakāpeniski kopš 1995. gada.
Pastāvīgi tiekot vērtēta izglītības kvalitāte. Tas tiekot darīts sistēmiski,
proti, tiek vērtēts tās saturs, mācību materiāli un pārbaudījumu rezultāti.
Tiesas sēdē Valsts valodas aģentūras pārstāve D. Dalbiņa uzsvēra, ka aģentūra
jau no 1995. gada pastāvīgi izstrādā dažādus mācību materiālus un
metodoloģijas mācību priekšmetu apguvei, tostarp īpaši mazākumtautību
izglītības programmās. Šis darbs turpinoties, un pašlaik jau tiekot izstrādāti
mācību materiāli nākamajiem mācību gadiem, tostarp mācību materiāli, kas
īpaši paredzēti gan skolēniem, gan skolotājiem (t. s. skolotāju grāmatas), tāpat
arī īpaši metodoloģiskie materiāli mācību satura apguvei valodā, kas nav
dzimtā valoda, un bilingvāli. Pastāvīgi tiekot organizēti arī skolotāju
tālākizglītības kursi.
Ministrija nepiekrīt arī Pieteikuma iesniedzēja argumentiem par to,
ka neesot veikta pienācīga izglītības kvalitātes izmaiņu analīze. Izglītības
reformas ieviešanas rezultāti tiekot analizēti pastāvīgi. Esot konstatēts, ka
valodas politikas un izglītības reformas rezultātā būtiski uzlabojušās pie
mazākumtautībām piederošo personu latviešu valodas zināšanas.
Latviešu valodu protot jau vairāk nekā 94 procenti pie mazākumtautībām
piederošo personu, un īpaši pozitīva tendence esot vērojama jauniešu
vidū. Mazākumtautību skolās veiktās socioloģiskās aptaujas liecinot par
to, ka arī pie mazākumtautībām piederošo izglītojamo kopējais zināšanu
līmenis ir augsts, daudzos priekšmetos pat augstāks nekā pārējās skolās.
Turklāt socioloģiskās aptaujas liecinot, ka pedagogi neuzskata izglītības
reformas norisi par sasteigtu. Savukārt skolēnu vidū esot paaugstinājusies
motivācija apgūt latviešu valodu. Ministrija vērš uzmanību uz to, ka liela
nozīme izglītības reforma ieviešanā esot arī pedagogu valodu prasmei un
motivācijai.
Tiesas sēdē ministrijas pārstāve D. Dambīte uzturēja rakstveidā
pausto ministrijas viedokli. Ar apstrīdētajām normām nekādā veidā
netiekot liegtas iespējas pie mazākumtautībām piederošām personām
apgūt un lietot savu dzimto valodu un attīstīt savu kultūru. Apstrīdētās
normas nodrošinot mazākumtautību valodu apguvi un lietošanu Latvijā,
bet vienlaikus dodot iespēju katram izglītojamam tikpat labi apgūt arī
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latviešu valodu, kas Latvijā ir valsts valoda, un iegūt izglītību tajā. Nekādā
veidā netiekot ierobežotas arī vecāku tiesības līdzdarboties izglītības
jautājumu risināšanā.
Ministrija uzsver, ka īstenojamā izglītības sistēmas reforma nav
pretrunā ar Latvijas starptautiskajām saistībām. Tieši pretēji, valsts, īstenojot
izglītības reformu, pildot savu pienākumu nodrošināt pie mazākumtautībām
piederošiem izglītojamiem pēc iespējas labāku integrāciju sabiedrībā,
iekļaušanos kultūras, sociālajā un ekonomiskajā dzīvē.
Ministrija arī informēja, ka tās izveidotā Konsultatīvā padome
mazākumtautību izglītības jautājumos esot konceptuāli atbalstījusi
īstenojamo izglītības reformu.
5. Pieaicinātā persona – Tieslietu ministrija – uzskata, ka
apstrīdētās normas līdzsvaro valsts valodas lietojuma paplašināšanu
izglītības sistēmā ar tiesībām uz izglītību un mazākumtautību tiesību
aizsardzību un tādējādi atbilst Satversmes 91. panta otrajam teikumam,
112. un 114. pantam.
Neesot pamata apšaubīt to, ka apstrīdētās normas noteiktas ar
pienācīgā kārtībā pieņemtu likumu. Tām esot leģitīms mērķis, proti, tās esot
vērstas uz būtiska nacionālās valsts identitātes elementa – latviešu valodas –
stiprināšanu, kā arī valsts valodas pienācīgas apguves nodrošināšanu pie
mazākumtautībām piederošiem izglītojamiem, jo valsts valodas prasme esot
nepieciešama pilnvērtīgai dzīvei sabiedrībā. Tieslietu ministrija uzskata, ka
apstrīdētās normas neskar skolotāju akadēmisko brīvību, jo akadēmiskās
brīvības izpausmes gan Latvijas, gan starptautiskajās tiesībās tiek
attiecinātas uz augstākās izglītības apguvi, nevis vispārējās izglītības apguvi.
Apstrīdēto normu regulējums pēc būtības esot kārtējais posms pārejā
uz izglītības procesu valsts valodā. Pēc Tieslietu ministrijas vērtējuma,
apstrīdētās normas nodrošina pēctecību izglītības reformas norisē, kā arī ar
izglītības ieguves valodu saistīto noteikumu vienveidību valstī.
Tieslietu ministrijas pārstāve L. Medina tiesas sēdē uzsvēra, ka
izglītības reforma, kas paplašina valsts valodas lietojumu izglītības procesā,
ir aplūkojama plašākā kontekstā, kopsakarā ar Satversmē nostiprinātajām
vērtībām. Valstij esot pienākums rūpēties par to, lai tās iedzīvotāji apgūtu
latviešu valodu kā saziņas līdzekli, kas apvieno Latvijas sabiedrību.
Tieslietu ministrija uzskata, ka valsts izveidotās izglītības sistēmas
ietvaros mazākumtautībām ir nodrošinātas iespējas saglabāt un attīstīt
savu valodu, etnisko un kultūras savdabību.
6. Pieaicinātā persona – Kultūras ministrija – pauž uzskatu, ka
apstrīdētās normas nepārkāpj diskriminācijas aizlieguma principu.
Kultūras ministrijas pārstāvis M. Kaprāns tiesas sēdē uzsvēra
latviešu valodas aizsardzības un attīstības nodrošināšanas nozīmību
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valsts vēsturiskajā kontekstā, vienlaikus norādot, ka mazākumtautību
kultūras daudzveidības saglabāšana ir bijusi viena no valsts prioritātēm
kopš neatkarības atjaunošanas. Mazākumtautības un to kultūra esot
svarīga Latvijas sabiedrības un kultūrtelpas sastāvdaļa. Latvijā
mazākumtautībai piederošai personai esot nodrošinātas tiesības saglabāt
un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Vienlaikus viņš
uzsvēra, ka latviešu valoda Latvijā ir demokrātiskās līdzdalības valoda un
saliedētas sabiedrības pamats. Tās lietojuma samazināšanās apdraudētu
sabiedrības integrāciju. Tādēļ valsts uzdevums esot nodrošināt to, lai
latviešu valodu prastu un lietotu visi Latvijas iedzīvotāji. M. Kaprāns
uzsvēra, ka esot vērojama tendence, ka valsts valodas prasmes līmenis
mazākumtautību vidū kopumā neesot mainījies, tas esot viduvējs. To
varot dēvēt arī par viduvējības prasmju slazdu. Šādas, viduvējas, valsts
valodas zināšanas ļaujot komunicēt ikdienas saziņas līmenī, tomēr valsts
valoda nepildot sabiedrības saliedēšanas funkciju. Mazākumtautību
pārstāvji viduvējo valsts valodas prasmju dēļ to neizmantojot kā vienotas
informācijas telpas valodu, un līdz ar to paši sevi izolē no kopējās
informācijas telpas (sk. lietas materiālu 6. sēj. 97.–102. lpp.).
Kultūras ministrija informē, ka ir izveidojusi Mazākumtautību
nevalstisko organizāciju pārstāvju konsultatīvo komiteju. Tās mērķis esot
veicināt nevalstisko organizāciju līdzdalību pilsoniskās sabiedrības
veidošanā, etnopolitikas attīstīšanā, kā arī mazākumtautību tiesību un
kultūras jomā. Šī komiteja sniedzot priekšlikumus par Minoritāšu
konvencijā paredzēto saistību izpildes koordinācijas nodrošināšanu, kā arī
sadarbojoties ar Valsts prezidenta Mazākumtautību konsultatīvo padomi.
7. Pieaicinātā persona – Ārlietu ministrija – uzskata, ka apstrīdētās
normas nav pretrunā ar Minoritāšu konvenciju un citām Latvijas
starptautiskajām saistībām.
Viena no Ārlietu ministrijas funkcijām esot vienotas valsts politikas
īstenošana ar politiskiem un diplomātiskiem līdzekļiem, tostarp Latvijas
viedokļa paušana Eiropas Padomē, kuras ietvaros pieņemta Minoritāšu
konvencija. Dialogs ar Eiropas Padomi par minētās konvencijas īstenošanu
esot pastāvīgs process, kurā katra valsts skaidro tās specifiskos apstākļus,
kas ietekmējot konkrētus attiecīgajā valstī notiekošus procesus. Latvijas
gadījumā šie specifiskie apstākļi esot saistīti galvenokārt ar valsts
vēsturisko kontekstu.
Ārlietu ministrijas pārstāve K. Līce tiesas sēdē uzsvēra, ka izglītībai
ir būtiska nozīme saliedētas sabiedrības veidošanā. Latvijas vēsturiskajā
un politiskajā kontekstā tas nozīmējot arī vienotas informācijas telpas
veidošanu un latviešu valodas pozīciju nostiprināšanu šā mērķa
sasniegšanas labad, kā arī hibrīdkara draudu novēršanu un viltus ziņu
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atspēkošanu. Ārlietu ministrija uzskata, ka Latvijā īstenojamās izglītības
reformas mērķis un norise atbilst Minoritāšu konvencijas prasībām.
Ārlietu ministrijas pārstāvis J. Mažeiks tiesas sēdē norādīja, ka Latvija
esot mantojusi segregētu izglītības sistēmu. Šāda izglītība sistēma nebija
vērsta uz sabiedrības integrāciju un nebija arī strauji reformējama. Tāpēc
izglītības sistēmas izmaiņas ir bijušas pakāpeniskas (sk. tiesas sēdes
stenogrammu lietas materiālu 5. sēj. 124.–125. lpp.). Esot jāņem vērā arī tas,
ka no Latvijai saistošajām starptautisko tiesību normām neizrietot
pienākums nodrošināt pie mazākumtautībām piederošu bērnu izglītošanu
skolā tikai vai galvenokārt mazākumtautību valodās. Toties valstij esot
pienākums veicināt to, ka visi bērni apgūst valsts valodu pietiekamā līmenī,
lai bez grūtībām varētu integrēties sabiedrībā.
8. Pieaicinātā persona – tiesībsargs – uzskata, ka apstrīdētās normas
atbilst Satversmes 91. panta otrajam teikumam, 112. un 114. pantam.
Apstrīdētajās normās noteiktā regulējuma ieviešana esot noslēdzošais
izglītības sistēmas reformas posms, ar ko beigšoties pāreja uz vienotu
izglītības sistēmu. Pāreja uz izglītību valsts valodā Latvijā tiekot īstenota
pakāpeniski jau kopš 1998. gada. Līdz ar to kopējais pārejas periods ilgstot
vairāk nekā 20 gadus un esot uzskatāms par samērīgu.
Tiesībsargs pauž uzskatu, ka Satversmes 112. pantā nav ietvertas
vecāku tiesības izvēlēties bērna mācību valodu. Tādējādi, pēc tiesībsarga
ieskata, nav pamatots Pieteikuma iesniedzēja viedoklis, ka apstrīdētās
normas ierobežojot Satversmes 112. pantā garantētās tiesības uz izglītību.
Valsts pienākums saskaņā ar Bērnu tiesību konvencijas 30. pantu
esot neliegt pie etniskās, konfesionālās vai lingvistiskās minoritātes
piederošam bērnam tiesības kopā ar citiem savas grupas locekļiem baudīt
savas tautas kultūras vērtības, pievērsties savai reliģijai un praktizēt to vai
lietot dzimto valodu. Valstij esot pienākums nodrošināt iespējas apgūt
minoritātes valodu un kultūru arī izglītības sistēmas ietvaros. Tiesībsargs
uzskata, ka Latvijas izglītības sistēma šīs iespējas nodrošina.
Tiesas sēdē tiesībsargs uzsvēra, ka valsts pienākums ir gādāt arī par to,
lai izglītības sistēma nodrošinātu valsts valodas apguvi tādā līmenī, ka
pamatizglītību vai vidējo izglītību ieguvuši jaunieši var līdzvērtīgi piedalīties
un līdzdarboties valsts un sabiedrības dzīvē, iegūt valsts finansētu
profesionālo izglītību vai augstāko izglītību, kas pašlaik ir pieejama tikai
valsts valodā. Apstrīdētās normas ilgtermiņā esot vērtējamas kā nozīmīgs
ieguldījums vienotas Latvijas sabiedrības veidošanā.
9. Pieaicinātā persona – Dr. habil. philol. prof. Ina Druviete –
uzskata, ka apstrīdēto normu regulējums nav pretrunā ar Satversmes
114. pantu.
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Viņa pauž uzskatu, ka Izglītības likums un Vispārējās izglītības
likums ir valodas politikas īstenošanas instrumenti. Valodas politikas
uzdevums esot garantēt pie mazākumtautībām piederošo personu valodu
tiesības un vienlaikus aizsargāt valsts pastāvēšanai nepieciešamo
vispārējās saziņas līdzekli – valsts valodu.
I. Druviete tiesas sēdē uzsvēra, ka Latvijai ir raksturīga asa valodu
konkurence. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas viens no svarīgākajiem
uzdevumiem bijis pārvarēt rusifikācijas sekas. Arī apstrīdētās normas esot
vērtējamas šajā aspektā.
Izvēloties piemērotāko modeli mazākumtautību valodu lietojumam
izglītībā, esot jāņem vērā vairāku tādu faktoru kopums kā, piemēram,
pieejamais budžets, valodu konflikti, valsts valodas situācija. Katra valsts
atbilstoši tās valodas situācijai varot izvēlēties tādu modeli, kas vislabāk
nodrošina valsts valodas kā sabiedrības integrācijas simboliskā un
instrumentālā mehānisma apguvi. Arī citās Eiropas valstīs dominējošais
modelis esot vienota izglītības sistēma, kas balstīta uz attiecīgās valsts
oficiālo valodu.
Valodas lietojums un valodu apguve skolās ikvienā sabiedrībā esot
tāda joma, kuru ietekmē ne tikai pedagoģiski un sociolingvistiski
apsvērumi, bet arī tradīcijas, pieņēmumi un lingvistiskā pārliecība. Latvijā
politikas veidotājiem vajagot būt spējīgiem sniegt argumentētu viedokli
par katru valodas politikas iniciatīvu un izskaidrot ieviešamo pārmaiņu
ietekmi. I. Druviete prognozēja, ka diskusijas par valodas politikas
pamatprincipiem Latvijā turpināsies, tāpēc valodas politikas un izglītības
politikas skaidrošanai jāveltī īpaša uzmanība.
10. Pieaicinātā persona – Rīgas Rīnūžu vidusskolas direktors
Deniss Kļukins – tiesas sēdē pauda uzskatu, ka izglītības reforma nav
pietiekami sagatavota un trūkst visu mācību priekšmetu skolotāju, bet jo
īpaši latviešu valodas skolotāju. Liela daļa skolotāju esot pirmspensijas vai
pensijas vecumā, un viņiem neesot lielas motivācijas apgūt valodu. Viņš
uzskata, ka skolotāju darbu apgrūtināšot arī tas, ka turpmāk mācību satura
apguvē nebūšot iespējams izmantot bilingvālās izglītības metodoloģiju, kas
tika izmantota līdz šim. Turklāt izglītojamiem, mācoties valodā, kas nav viņu
dzimtā valoda, varot pazemināties motivācija mācīties. Īpaši tas attiecoties
uz pusaudžiem, kuriem vispār esot raksturīgas iekļaušanās un motivācijas
problēmas.
D. Kļukins kritizēja Izglītības un zinātnes ministrijas komunikāciju ar
skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, uzskatot, ka
tā nav pietiekami atbalstoša un izskaidrojoša, bet aprobežojoties ar to
skolotāju sodīšanu, kuru valsts valodas zināšanas nav pietiekamas.
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11. Pieaicinātā persona – Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas direktore
Svetlana Semenko – uzskata, ka apstrīdētajās normās ietvertais regulējums
nebūs praktiski īstenojams ekonomisku un psiholoģisku iemeslu dēļ.
S. Semenko tiesas sēdē uzsvēra, ka bilingvālās izglītības modeļa izveidē
esot ieguldīts liels darbs. Pakāpeniski pieaugot tāda tendence, ka arvien
vairāk skolēnu izvēlas kārtot eksāmenus valsts valodā. Tāpēc noteikums, ka
eksāmeni 12. klases skolēniem ir tikai valsts valodā, esot atbalstāms. Tomēr
S. Semenko pauda uzskatu, ka ar apstrīdētajām normām paredzētā latviešu
mācību valodas proporcijas palielināšana izglītības procesā nav objektīvi
pamatota. Apstrīdētās normas neesot vērstas uz izglītības kvalitātes
uzlabošanu un stiprināšanu. Izglītības kvalitātes uzlabošanas kontekstā
daudz būtiskāk esot atrisināt izglītības satura jautājumus. Esot bažas arī par
to, vai ir savlaicīgi veikti visi izglītības reformas īstenošanai nepieciešamie
priekšdarbi.
Latvijas iedzīvotāju sastāvu raksturojot tas, ka daudzās ģimenēs bērnu
dzimtā valoda ir krievu valoda. No pedagoģiskā un psiholoģiskā viedokļa
raugoties, esot jāatzīst, ka apstrīdēto normu regulējuma ieviešanai nav
gatavi ne skolēni, ne skolotāji, ne vecāki. Apstrīdētās normas varot radīt
nepamatotu psiholoģisko slogu. S. Semenko uzsvēra saziņas problēmas, kas
it īpaši izteiktas esot pusaudža vecumā. Apstrīdēto normu regulējuma
ieviešana varot šīs problēmas tikai pastiprināt. Bažas esot arī par to, vai būs
pietiekami daudz skolotāju, kuri spēs mācīt skolēnus valsts valodā, jo
pedagogu pastāvīgi trūkstot.
12. Pieaicinātā persona – Dr. sc. soc. Brigita Zepa – uzskata, ka
Latvijā pēc valsts neatkarības atjaunošanas īstenotā izglītības politika nav
vērtējama no abstrakta sociālās vienlīdzības principa viedokļa. Izglītības
politikas pamatā esot nepieciešamība novērst padomju okupācijas režīma
sekas un veidot uz kopīgām vērtībām balstītu integrētu sabiedrību.
B. Zepa uzsver, ka padomju okupācijas režīma īstenotās migrācijas
politikas rezultātā ir būtiski mainījies iedzīvotāju etniskais sastāvs. Turklāt
padomju okupācijas laikā latviešu valodas lietošana praksē neesot bijusi
nepieciešama, jo visās publiskās dzīves jomās kā saziņas valoda dominējusi
krievu valoda. Latviešu valodas apguve skolās ar krievu mācību valodu
bijusi formāla, savukārt skolās ar latviešu mācību valodu īpaša uzmanība
pievērsta krievu valodas apguvei. Rezultātā veidojusies valodu zināšanu
asimetrija. Atbilstoši 1989. gada tautas skaitīšanas datiem tikai 22,3
procenti no Latvijā dzīvojošiem krievvalodīgajiem pratuši latviešu valodu,
toties krievu valodu pratuši 70 procenti latviešu. Izglītības politika
pakāpeniski tuvojoties savam mērķim, jo valodas prasmes pētījumi atklājot,
ka latviešu valodas prasme to jauniešu vidū, kuriem latviešu valoda nav
dzimtā valoda, uzlabojas. Pēc 2014. gadā Latviešu valodas aģentūras veiktā
201

Lieta Nr. 2018-12-01

pētījuma datiem, visi jaunieši vecuma grupā no 15 līdz 24 gadiem esot
norādījuši, ka prot latviešu valodu vismaz pamatzināšanu līmenī.
B. Zepa uzskata, ka izglītības politikas īstenošanu bremzējošs faktors
ir atsevišķu mazākumtautību pārstāvju nevēlēšanās apgūt latviešu
valodu. Attieksme pret valsts valodu mazākumtautību vidū mainoties, bet
tas esot sarežģīts un pakāpenisks process. Socioloģiskie pētījumi atklājot
krievu nevēlēšanos samierināties ar sava statusa maiņu no majoritātes uz
minoritāti, kā arī nevēlēšanos pieņemt latviešu valodas statusa maiņu.
13. Pieaicinātā persona – E. MA. Reinis Āboltiņš – laikā no
2014. gada līdz 2018. gadam bijis eksperts Konsultatīvajā komitejā.
R. Āboltiņš uzskata, ka apstrīdēto normu leģitīmais mērķis ir veicināt
izglītojamo iekļaušanos sabiedrībā gan sociālajā, gan ekonomiskajā aspektā.
Prasība skolās mācīties valsts valodu un citus mācību priekšmetus valsts
valodā esot leģitīma un veicinot sabiedrības saliedētību un integrāciju. Arī
Konsultatīvā komiteja pastāvīgi uzsverot izglītības nozīmi saliedētas
sabiedrības veidošanā un izceļot valsts valodas prasmes būtisko nozīmi
vienādu iespēju nodrošināšanā. Izglītībā pēc iespējas esot jāizvairās no
segregācijas – pat tad, ja pašas mazākumtautības vēlas palikt pie nošķirtas
jeb segregētas izglītības sistēmas. Vajagot ņemt vērā katras valsts kontekstu
un tiekties uz optimālu risinājumu, veidojot kopēju izglītības telpu ar
vienādām iespējām iegūt kvalitatīvu izglītību. R. Āboltiņš uzsvēra, ka būtu
jāizskauž tādas situācijas, kad pie mazākumtautībām piederošas personas
īsteno pašsegregāciju, proti, tik intensīvi aizstāv pašu tiesības uz savu
identitāti un savas valodas lietošanu, ka šie centieni vairs nav līdzsvarā ar
saliedētas sabiedrības mērķi un interesēm.
Tiesas sēdē R. Āboltiņš pauda uzskatu, ka apstrīdētās normas
likumdevējs izskatījis un pieņēmis ļoti īsā laikā. Apstrīdēto normu
apspriešanas process, viņaprāt, esot bijis formāls. Tāpat viņš vērsa uzmanību
uz to, ka apstrīdēto normu regulējuma ieviešana bez pietiekamas
sagatavošanās var negatīvi iespaidot izglītības kvalitāti. Plānojot un īstenojot
būtiskas pārmaiņas izglītībā ar ilgstošu ietekmi, vajagot ievērot labas
pārvaldības principus. To pastāvīgi uzsverot arī Konsultatīvā komiteja,
norādot uz nepieciešamību novērst spriedzes veidošanās riskus, kā arī
komunicēt ar pārmaiņu mērķgrupu savlaicīgi un regulāri, dodot tai iespēju
sagatavoties attiecīgajām pārmaiņām. R. Āboltiņš uzskata, ka likumdevējam
un izpildvarai jābūt pārliecinātiem par kvalitatīvu mācību materiālu
savlaicīgu pieejamību, kā arī par pedagogu spēju nodrošināt mācību procesu
valsts valodā.
14. Pieaicinātā persona – Dr. art. Deniss Hanovs – uzskata, ka
apstrīdētās normas veicinās Latvijā dzīvojošo mazākumtautību bērnu
lingvistisko kompetenci un līdzdalību valsts politiskajos procesos,
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vienlaikus sekmējot arī naturalizācijas dinamiku. Apstrīdētās normas
dodot iespēju savienot valsts valodas politikas prioritātes postpadomju
sabiedrības apstākļos ar eiropeiskas, demokrātiskas kultūras vajadzībām.
Taču viens no iekļaujošas politikas līdzekļiem esot etniskās un
lingvistiskās dažādības atzīšana.
Tiesas sēdē D. Hanovs uzsvēra, ka valoda kā viens no būtiskākajiem
indivīda un grupu patības apzināšanās elementiem vienlaikus ir arī
būtisks integrācijas politikas līdzeklis, kas kalpo tam, lai valsts valodas
telpa būtu sasniedzama visiem, lai valodas zināšanas neveidotu iekšējas
hierarhijas, iespējas kādu izslēgt, radīt nevienlīdzīgu attieksmi. Latviešu
valodas telpā varot veidoties piederība Latvijas valstij, tomēr tas
nenozīmējot atteikšanos no atšķirīgām identitātēm (sk. tiesas sēdes
stenogrammu lietas materiālu 6. sēj. 23.–24. lpp.). Latvijas normatīvie akti
valodas un mazākumtautību tiesību jomā lielā mērā esot Latvijas vēstures
diskursa turpinājums likumdošanā, kas atspoguļojot latviešu nācijas
tiesiskā statusa atgūšanas procesu. Būtisks arguments par labu apstrīdēto
normu pieņemšanai esot valsts valodas nozīme politiskās nācijas
veidošanā. Valsts valoda esot valsts, proti, pilsoņu kopuma, kurā top un
mainās politiskais diskurss, savstarpējās komunikācijas līdzeklis, kam
jāpalīdz nodrošināt pilsoņu kopuma efektīva funkcionēšana ilgtspējīgas
demokrātijas galvenajā procesā – diskursā par sabiedrībai aktuāliem
jautājumiem, interesēm un vajadzībām.
D. Hanovs nepiekrīt Pieteikuma iesniedzēja argumentācijai un uzsver,
ka skolām joprojām ir nodrošināta iespēja veidot mācību priekšmetu klāstu
mazākumtautību identitātes un kultūras stiprināšanai. Valsts politikas
līmenī mazākumtautību tiesību īstenošanas iespējas netiek sašaurinātas.
Tomēr D. Hanovs kritizēja komunikāciju nu jau vairāk nekā divus gadu
desmitus ilgajā izglītības reformas īstenošanas laikā. Saasināta reakcija esot
rezultāts, pie kā novedot nekvalitatīva valsts komunikācija, kas tiekot
traktēta kā latviešu valodas un kultūras "uzspiešana". Esot nepieciešams
veidot efektīvu un mērķauditorijai atbilstošu komunikāciju, kuras centrā
būtu latviešu valoda kā iespēju valoda, un mazināt populistisko uzskatu par
latviešu valodas "represīvo" raksturu.
15. Pieaicinātā persona – Rīgas 34. vidusskolas direktore
Nataļja Rogaļeva – uzskata, ka pārejai uz mācībām latviešu valodā
nepieciešams ilgāks laiks.
Latvijā neesot izstrādātas metodes mācību priekšmetu satura
pasniegšanai latviešu valodā skolēniem, kuriem tā nav dzimtā valoda.
Skolotājiem neesot pieredzes vadīt mācību procesu valodā, kas nav
skolēnu un bieži vien arī pašu skolotāju dzimtā valoda.
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N. Rogaļeva tiesas sēdē augstu novērtēja bilingvālās izglītības
ieviešanas rezultātus un atzina, ka izglītības reforma bilingvālās izglītības
ieviešanas posmā bijusi pietiekami pakāpeniska un metodoloģiski
nodrošināta. Taču, pieņemot apstrīdētās normas, iepriekšējā veiksmīgā
pieredze neesot ņemta vērā. Pašreiz vēl neesot pieejami detalizēti jauno
izglītības programmu modeļi un kvalitatīvi mācību līdzekļi, netiekot
organizēti arī profesionālās pilnveides kursi.
Esot jāņem vērā, ka no 2019. gada 1. septembra tiek ieviests arī jauns
mācību saturs. Tas radīšot vēl lielākas problēmas. Esot pamatotas bažas,
ka skolēniem vajadzēs vairāk laika mācību vielas apgūšanai valodā, kas
nav viņu dzimtā valoda, un tādējādi vairs nepietiks laika atpūtai –
pastaigām svaigā gaisā un interešu izglītībai, turklāt skolēniem varot
rasties psiholoģiska spriedze. Būtisks faktors esot arī skolotāju trūkums.
16. Pieaicinātā persona – Dr. paed. Liesma Ose – uzskata, ka
apstrīdētās normas pieņemtas ļoti īsā laika posmā. Tik strauja apstrīdēto
normu virzība radot šaubas par likumdevēja demokrātiskajiem nodomiem,
proti, par priekšlikumu pietiekamu uzklausīšanu un apspriešanu.
L. Ose atzīst, ka prasība apgūt valsts valodu ir leģitīma un veicina
sabiedrības saliedētību, tomēr to esot iespējams veicināt arī bilingvālās
izglītības programmu ietvaros. Bilingvālās izglītības saglabāšanas lietderība
esot pamatojama ar to, ka Latvijā ir ļoti daudz mazākumtautību skolēnu –
pie tām piederot apmēram viena trešdaļa no visiem skolēniem –, kā arī
daudz jaukto ģimeņu, kurās bērni runā divās valodās. Ievērojami mainot
pastāvošo mācībvalodu proporciju, vajagot rīkoties saudzīgi, neradot
potenciālas negatīvas sekas attiecībā uz izglītības kvalitāti. L. Ose pauda
uzskatu, ka pirms apstrīdēto normu pieņemšanas neesot veikta visu
iespējamo risku analīze.
Tiesas sēdē viņa pauda uzskatu, ka mācību satura apguve tikai
latviešu valodā varot radīt problēmas tiem skolēniem, kuriem mācīšanās
arī dzimtajā valodā sagādā grūtības. Apstrīdēto normu ieviešanu varot
apgrūtināt arī kvalificētu skolotāju trūkums.
Secinājumu daļa
17. Pieteikuma iesniedzējs tiesas sēdē ir lūdzis paplašināt prasījuma
robežas, izvērtējot arī Izglītības likuma 41. panta 1.1 un 1.2 daļas 2018. gada
22. marta likuma "Grozījumi Izglītības likumā" redakcijā atbilstību
Satversmes 91. panta otrajam teikumam, 112. pantam un 114. pantam.
Minētās normas esot cieši saistītas ar pieteikumā norādītajām
apstrīdētajām normām.
Satversmes tiesa vairākkārt secinājusi, ka noteiktos gadījumos var
tikt paplašinātas prasījuma robežas jau ierosinātās lietās (sk., piemēram,
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Satversmes tiesas 2007. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr. 2007-13-03
6. punktu un 2014. gada 29. decembra sprieduma lietā Nr. 2014-06-03
17. punktu).
Satversmes tiesa prasījuma robežas var paplašināt, ievērojot zināmus
kritērijus, visupirms "ciešās saistības koncepciju". Proti, lai secinātu, vai
kādā konkrētā gadījumā prasījuma robežas ir iespējams un nepieciešams
paplašināt, ir jānoskaidro, pirmkārt, vai normas, attiecībā uz kurām
prasījums tiek paplašināts, ir tik cieši saistītas ar lietā apstrīdētajām
normām, ka to izvērtēšana iespējama tā paša pamatojuma ietvaros vai
nepieciešama konkrētās lietas izlemšanai, un, otrkārt, vai prasījuma robežu
paplašināšana ir nepieciešama Satversmes tiesas procesa principu
ievērošanai (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2008. gada 3. aprīļa sprieduma
lietā Nr. 2007-23-01 17. punktu un 2011. gada 20. oktobra sprieduma lietā
Nr. 2010-72-01 15. punktu).
Tiesas sēdē Pieteikuma iesniedzējs ir sniedzis juridiskus argumentus
par Izglītības likuma 41. panta 1.1 un 1.2 daļas iespējamo neatbilstību
Satversmes 91. panta otrajam teikumam, 112. pantam un 114. pantam.
Izglītības likuma 41. panta papildināšanu ar 1.1 un 1.2 daļu paredz 2018. gada
22. marta likuma "Grozījumi Izglītības likumā" 3. panta otrā daļa. Minētās
normas nosaka valsts valodas un mazākumtautības valodas lietojuma
proporciju mācību satura apguvē pamatizglītības pakāpē. Tādējādi tās ir
cieši saistītas ar apstrīdētajām normām.
Ņemot vērā minēto, izskatāmās lietas vispusīgas un objektīvas
izskatīšanas labad ir iespējams un nepieciešams paplašināt prasījuma
robežas šajā lietā.
Līdz ar to Satversmes tiesa vērtēs arī 2018. gada 22. marta
likuma "Grozījumi Izglītības likumā" 3. panta otrās daļas atbilstību
Satversmes 91. panta otrajam teikumam, 112. pantam un
114. pantam.
18. Pieteikuma iesniedzējs apstrīd divu likumu normu atbilstību
Satversmei, proti, 2018. gada 22. marta likuma "Grozījumi Izglītības likumā"
1. panta pirmās daļas, otrās daļas, 3. panta pirmās un otrās daļas, kā arī
2018. gada 22. marta likuma "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā"
2. panta atbilstību vairākām Satversmes normām – 91. panta otrajam
teikumam, 112. pantam un 114. pantam.
18.1. Izglītības likuma 9. panta pirmajā daļā noteikts, ka valsts,
pašvaldību un valsts augstskolu izglītības iestādēs izglītību iegūst valsts
valodā. Ar 2018. gada 22. marta likuma "Grozījumi Izglītības likumā" pirmo
daļu šis vispārīgais noteikums par izglītības ieguves valodu valsts un
pašvaldības izglītības iestādēs ir attiecināts arī uz privātajām izglītības
iestādēm pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, proti: "Privātajās
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izglītības iestādēs vispārējo izglītību un profesionālo izglītību
pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē iegūst valsts valodā."
Izglītības likuma 9. panta otrā daļa noteic, kurās izglītības iestādēs
izglītību var iegūt citā valodā. Ar apstrīdētajām normām – 2018. gada
22. marta likuma "Grozījumi Izglītības likumā" 1. panta otro un trešo daļu –
noteikts, ka citā valodā izglītību var iegūt:
"1) izglītības iestādēs, kuras īsteno izglītības programmas saskaņā ar
Latvijas Republikas divpusējiem vai daudzpusējiem starptautiskajiem
līgumiem;
2) izglītības iestādēs, kuras īsteno mazākumtautību izglītības
programmas pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē, ievērojot
šā likuma 41. panta noteikumus;
21) izglītības iestādēs, kurās vispārējās izglītības programmu mācību
priekšmetus pilnībā vai daļēji īsteno svešvalodā, lai nodrošinātu citu
Eiropas Savienības oficiālo valodu apguvi, ievērojot attiecīgā valsts
izglītības standarta nosacījumus".
Izglītības likuma 41. panta 1.1 un 1.2 daļa konkretizē valsts valodas
lietojuma proporciju mācību satura apguvē pamatizglītības pakāpē,
paredzot, ka sākumskolā un pamatskolā tā ir attiecīgi ne mazāk kā 50 un
80 procentu apjomā (sk. 2018. gada 22. marta likuma "Grozījumi Izglītības
likumā" 3. panta otro daļu). Savukārt 2018. gada 22. marta likuma
"Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" 2. pants paredz, ka vispārējās
vidējās izglītības programmu obligāto saturu nosaka valsts vispārējās
izglītības standarts. Līdz ar to vidusskolā vairs nebūs paredzēts
mazākumtautību valodu lietojums mācību satura apguvē.
Tādējādi, pieņemot apstrīdētās normas, likumdevējs:
1) ir attiecinājis vispārīgo noteikumu par izglītības ieguvi latviešu
valodā uz privātajām izglītības iestādēm pamatizglītības un vidējās
izglītības pakāpē;
2) izglītības iestādēs, kuras īsteno mazākumtautību izglītības
programmas, pamatizglītības pakāpē samazinājis mazākumtautību
valodu lietojuma proporciju mācību satura apguvē, nosakot, ka mācību
satura apguve valsts valodā tiek nodrošināta ne mazāk kā 80 procentu
apjomā pamatskolā un ne mazāk kā 50 procentu apjomā sākumskolā;
3) uz vidējās izglītības pakāpi izglītības iestādēs, kuras īsteno
mazākumtautību izglītības programmas, attiecinājis vispārīgo noteikumu
par izglītības ieguvi latviešu valodā.
Apstrīdētās normas, kas paredz jaunu regulējumu attiecībā uz
izglītības ieguves valodu lietojuma proporcijām valsts un pašvaldību
izglītības iestādēs īstenojamās mazākumtautību izglītības programmās
pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, ir savstarpēji cieši saistītas
un veido vienotu tiesisko regulējumu. Šīs normas ir 2018. gada 22. marta
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likuma "Grozījumi Izglītības likumā" 1. panta otrā daļa, 3. panta pirmā un
otrā daļa un 2018. gada 22. marta likuma "Grozījumi Vispārējās izglītības
likumā" 2. pants.
18.2. Satversmes tiesā sagatavošanas procesā ir lietas
Nr. 2018-22-01, Nr. 2019-04-01 un Nr. 2019-06-01.
Lietā Nr. 2018-22-01 tiek apstrīdēta 2018. gada 22. marta likuma
"Grozījumi Izglītības likumā" 1. panta pirmās daļas atbilstība Satversmes
1. pantam, 112. panta pirmajam teikumam un 114. pantam. Lietā
Nr. 2019-04-01 tiek apstrīdēta tās pašas normas atbilstība Satversmes
91. panta otrajam teikumam un 112. panta pirmajam teikumam. Savukārt
lietā Nr. 2019-06-01 tiek apstrīdēta tās pašas normas atbilstība
Satversmes 91. panta otrajam teikumam. Minētās lietas ierosinātas pēc
konstitucionālajām sūdzībām.
Arī izskatāmajā lietā viena no apstrīdētajām normām ir 2018. gada
22. marta likuma "Grozījumi Izglītības likumā" 1. panta pirmā daļa. Pieteikuma
iesniedzējs lūdzis izvērtēt šīs normas atbilstību Satversmes 91. panta otrajam
teikumam, 112. pantam un 114. pantam. Tā uz privātajām izglītības iestādēm
attiecina noteikumu par izglītības ieguvi valsts valodā pamatizglītības un
vidējās izglītības pakāpē. Līdz šīs apstrīdētās normas pieņemšanai šis
noteikums uz privātajām izglītības iestādēm netika attiecināts.
Laikā, kamēr lieta Nr. 2018-22-01 tiek gatavota izskatīšanai, pieteikuma
iesniedzēji izteikuši lūgumu minēto lietu apvienot ar šo izskatāmo lietu, proti,
lietu Nr. 2018-12-01. Izvērtējot lūgumu, tika pieņemts lēmums lietas
neapvienot. Lēmumā citstarp norādīts, ka, izlemjot jautājumu par lietu
apvienošanu, jāņem vērā gan abās lietās izvērtējamie prasījumi un lietu būtība,
gan citi apstākļi. Tādējādi lietu sagatavošanai un izskatīšanai nepieciešama
atšķirīga pieeja un vispusīgu iztiesāšanu varēs nodrošināt to atsevišķa
izskatīšana (sk. 2019. gada 13. februāra lēmumu lietā Nr. 2018-22-01).
To pieteikumu mērķis, kurus Satversmes tiesā iesniedz abstraktās
tiesību normu kontroles subjekti, tostarp Saeimas deputāti, ir aizstāvēt
publiskās intereses. Abstraktā tiesību normu kontrole citstarp ir līdzeklis,
kas kalpo tiesību sistēmas sakārtošanai (sal.: Satversmes tiesas 2006. gada
15. jūnija sprieduma lietā Nr. 2005-13-0106 20.2. punkts). Satversmes tiesa
uzskata: ņemot vērā to, ka 2018. gada 22. marta likuma "Grozījumi Izglītības
likumā" 1. panta pirmās daļas regulējuma adresāti ir privātās izglītības
iestādes, būtu lietderīgi visus šīs normas satversmības jautājumus izlemt
vienas lietas ietvaros.
Tādējādi, ievērojot lietderības principu, 2018. gada 22. marta
likuma "Grozījumi Izglītības likumā" 1. panta pirmās daļas atbilstība
Satversmes 91. panta otrajam teikumam, 112. pantam un 114. pantam
ir vērtējama, izskatot lietu Nr. 2018-22-01.
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19. Turpmāk izskatāmajā lietā tiks vērtēta 2018. gada 22. marta
likuma "Grozījumi Izglītības likumā" 1. panta otrās daļas, 3. panta pirmās
un otrās daļas, kā arī 2018. gada 22. marta likuma "Grozījumi Vispārējās
izglītības likumā" 2. panta atbilstība Satversmes 91. panta otrajam
teikumam, 112. pantam un 114. pantam, turpmāk tekstā kopā tās saucot
arī par apstrīdētajām normām.
Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētās normas negatīvi
ietekmēs to pie mazākumtautībām piederošu izglītojamo situāciju, kuri
mācās valsts un pašvaldību skolās pamatizglītības un vidējās izglītības
pakāpē mazākumtautību izglītības programmās. Pamatojot savu viedokli,
Pieteikuma iesniedzējs paudis vairākus apsvērumus.
Pirmkārt, pāreju uz latviešu valodu kā mācību valodu skolās esot
paredzēts īstenot pārāk strauji, turklāt neesot nodrošināta atbilstošu
mācību metodisko materiālu pieejamība.
Otrkārt, esot pārkāptas pie mazākumtautībām piederošu izglītojamo
tiesības uz izglītības ieguvi dzimtajā valodā, kā arī viņu vecāku tiesības uz
līdzdalību izglītības procesā, izvēloties izglītības ieguves valodu.
Treškārt, apstrīdēto normu regulējums vairākos aspektos
paredzot diskriminējošu attieksmi pret izglītojamiem, kuri pieder
pie mazākumtautībām.
Ceturtkārt, pie mazākumtautībām piederošiem izglītojamiem,
mācoties valsts valodā, būšot apgrūtinātas iespējas saglabāt un attīstīt
savu valodu, etnisko un kultūras savdabību.
Šie iebildumi apstrīdēto normu pieņemšanas procesā neesot ņemti
vērā.
Satversmes tiesa secina, ka tai visupirms nepieciešams vērtēt
apstrīdēto normu atbilstību Satversmes 112. pantam saistībā ar pirmo un
otro Pieteikuma iesniedzēja apsvērumu, pēc tam atbilstību Satversmes
91. panta otrajam teikumam saistībā trešo apsvērumu un beidzot
atbilstību 114. pantam saistībā ar ceturto apsvērumu, ciktāl tie attiecas uz
valsts un pašvaldību izglītības iestādēm.
20. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētās normas ir
pretrunā ar Satversmes 112. pantu. Tas nosaka: "Ikvienam ir tiesības uz
izglītību. Valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un
vidējo izglītību. Pamatizglītība ir obligāta."
Tiesībām uz izglītību piemīt gan pilsonisko un politisko tiesību daba,
kas prasa, lai valsts pieļautu brīvas izvēles iespējas (piemēram, ievērojot
vecāku vēlmi izglītot bērnus atbilstoši savai pārliecībai), gan ekonomisko,
sociālo un kultūras tiesību daba, kas prasa pozitīvu valsts darbību
(piemēram, bezmaksas izglītības nodrošināšanu). Tiesībām uz izglītību
piemīt arī solidaritātes elements, kas attiecas uz noteiktu sabiedrības grupu
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(piemēram, personām ar īpašām vajadzībām) un prasa gan valsts, gan
sabiedrības, tostarp pašu izglītojamo, atbalstu noteiktas sabiedrības grupas
izglītības tiesību īstenošanai (sal.: Jarinovska K. 112. panta komentārs. Grām.:
Balodis R. (zin. red.) Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa.
Cilvēka pamattiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011, 664. lpp.). Tādējādi
Satversmes 112. pantā ietvertās tiesības uz izglītību pēc savas dabas
sasaucas ar Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras
tiesībām 13. pantu, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības
konvencijas Pirmā protokola 2. pantu, Konvencijas pret diskrimināciju
izglītībā 5. panta pirmo daļu, kā arī Bērnu tiesību konvencijas 28. panta trešo
daļu. Tiesības uz izglītību pēc būtības dod indivīdam iespējas veidoties kā
brīvai personībai un iekļauties pilsoniskajā sabiedrībā [sk. arī: UN Committee
on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 13:
The Right to Education (Art. 13 of the Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights), 8 December 1999, E/C.12/1999/10, para. 1].
Tātad Satversmes 112. panta pirmais teikums garantē tiesības
pilnvērtīgi izmantot visas iespējas, ko sniedz izglītības sistēma. Attiecīgi tas
nozīmē, ka valstij ir pienākums izveidot ikvienam izglītojamam pieejamu
izglītības sistēmu. Valsts rīcībai, veidojot ikvienam izglītojamam pieejamu
izglītības sistēmu, jāatbilst tādām pamatprasībām kā izglītības iespējas,
pieejamība, pieņemamība un pielāgošanās. Izglītības iespējas nozīmē
izglītojamo vajadzībām atbilstoša skaita izglītības iestāžu un izglītības
programmu izveidošanu tādējādi, lai tiktu garantēta izglītības mērķu
īstenošana. Izglītības pieejamība ir nodrošināma, radot vienlīdzīgas iespējas
un novēršot šķēršļus, kas varētu rasties, izmantojot izglītības iespējas.
Izglītības pieņemamība nodrošināma ar izglītības satura un metožu
pielāgošanu izglītojamo vajadzībām, citstarp nosakot izglītības standartus
un radot apstākļus radošai brīvībai attiecīgo standartu sasniegšanā
noteiktos izglītības posmos, kā arī paredzot vecāku līdzdalības iespējas.
Izglītības pieņemamība ietver arī bērnu tiesības uz brīvu dalību kultūras
dzīvē, tiesības uz atpūtu, brīvo laiku, kā arī drošus un veselīgus izglītošanās
apstākļus. Savukārt izglītības pielāgošanās spēja nozīmē pastāvīgu izglītības
sistēmas attīstību atbilstoši mainīgajām sabiedrības vajadzībām [sk. arī: UN
Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General
Comment No. 13: The Right to Education (Art. 13 of the Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights), 8 December 1999, E/C.12/1999/10, para. 6].
Valsts apmaksāta pamatizglītība un vidējā izglītība, ko paredz
Satversmes 112. panta otrais teikums, ir pamatlīdzeklis tiesību uz izglītību
nodrošināšanai. Tas uzskatāms par tiesību minimumu, kuru valsts ir
apņēmusies garantēt un kura samazināšana tādējādi nav pieļaujama.
Savukārt Satversmes 112. panta trešajā teikumā noteiktais pamatizglītības
obligātums izriet no demokrātiskas tiesiskas valsts principa. Proti,
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demokrātiskas tiesiskas valsts pamatā ir izglītots cilvēks, kas ir spējīgs
patstāvīgi iegūt informāciju, spriest, kritiski domāt un pieņemt racionālus
lēmumus. Izglītība ir viens no priekšnoteikumiem cilvēka izvēlei turpināt
sevis pilnveidošanu visā dzīves laikā. Tādējādi izglītība ir viens no būtiskiem
brīvas demokrātiskas sabiedrības nostiprināšanas priekšnoteikumiem.
Tāpat kā Satversmes 112. panta otrais teikums, arī tā trešais teikums ietver
izglītojamā pienākumu pret sabiedrību un valsti, kuras ietvarā sabiedrība
attīstās, proti, pienākumu izmantot izglītības sistēmas sniegtās iespējas,
iegūstot prasmes un zināšanas, kas citstarp sekmē līdzdalības tiesību
izmantošanu demokrātiskā tiesiskā valstī.
Valsts pienākums izglītības nodrošināšanā neaprobežojas tikai ar to, lai
izglītojamais apgūtu valsts noteiktiem izglītības standartiem atbilstošas
zināšanas un prasmes. Izglītības mērķi ir skatāmi plašāk. Tas izriet arī no
Bērnu tiesību konvencijas 29. panta pirmās daļas "c" punkta, kas noteic, ka
izglītošanas mērķis ir ieaudzināt cieņu pret vecākiem, pret savu kultūras
identitāti, valodu un vērtībām, pret tās valsts konstitucionālajām vērtībām,
kurā bērns dzīvo, un pret viņa izcelsmes valsts nacionālajām vērtībām, kā
arī pret citām kultūrām. Arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa (turpmāk – ECT),
interpretējot Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības
konvencijas (turpmāk – Konvencija) Pirmā protokola 2. pantu un ievērojot
citas starptautisko tiesību normas, tostarp Starptautisko paktu par
ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām un Bērnu tiesību
konvenciju, ir uzsvērusi, ka tiesību uz izglītību būtība ir harmoniska līdzsvara
atrašana starp sabiedrības vispārējām interesēm un indivīda pamattiesību
ievērošanu (sk. ECT 1968. gada 23. jūlija sprieduma lietā ""Relating to Certain
Aspects of the Laws on the Use of Languages in Education in Belgium" v.
Belgium", pieteikumi Nr. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63 un
2126/64, I B daļas 5. rindkopu).
Latvijas izglītības sistēmas mērķis ir nostiprināts Izglītības likuma
2. pantā, nosakot, ka katram Latvijas iedzīvotājam nodrošināma iespēja
attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, lai veidotos par patstāvīgu un
attīstītu personību, demokrātiskas Latvijas valsts un sabiedrības locekli. Šajā
Izglītības likuma pantā noteikto mērķi – nodrošināt izglītojamo tiesības
saņemt tādu izglītību un audzināšanu, kas ļautu veidot un stiprināt sajūtu, ka
viņi ir piederīgi Latvijai, – Satversmes tiesa atzinusi par atbilstošu ne tikai
pašu izglītojamo, bet visas sabiedrības interesēm (sk. Satversmes tiesas
2017. gada 21. decembra sprieduma lietā Nr. 2017-03-01 19.3. punktu).
20.1. Izskatāmajā lietā pausti pretrunīgi viedokļi par apstrīdēto normu
saistību ar tiesībām uz izglītību. Saeima un vairākas lietā pieaicinātās
personas – Tieslietu ministrija, Ārlietu ministrija un tiesībsargs – pauž
viedokli, ka apstrīdētās normas tieši neskar Satversmes 112. pantā noteikto
tiesību uz izglītību īstenošanu. Savukārt Pieteikuma iesniedzējs, S. Semenko
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un N. Rogaļeva uzskata, ka, palielinot valsts valodas lietojumu izglītības
ieguvē, valsts nav izpildījusi savu pozitīvo pienākumu nodrošināt iespējas
izmantot tiesības uz izglītību izglītojamiem, kuri to iegūst bilingvālā
izglītības modeļa ietvaros.
Mazākumtautību izglītības programmu un bilingvālās izglītības modeļa
atbilstība Satversmes 112. pantam kopsakarā ar Konvencijas Pirmā
protokola 2. pantu jau vērtēta Satversmes tiesas 2005. gada 13. maija
spriedumā lietā Nr. 2004-18-0106. Tajā Satversmes tiesa konstatēja, ka
Konvencija neparedz valsts pienākumu tās izveidotajā izglītības sistēmā
garantēt neierobežotu izvēli attiecībā uz izglītības ieguves valodu, bet
garantē tiesības izmantot visas iespējas, ko sniedz valstī jau pastāvoša
izglītības sistēma (sk. Satversmes tiesas 2005. gada 13. maija sprieduma lietā
Nr. 2004-18-0106 secinājumu daļas 10. un 11. punktu). ECT vairākās lietās ir
vērtējusi valsts rīcības brīvību izglītības sistēmas organizēšanā, nosakot
dažādus izglītojamo un viņu vecāku izvēles aspektus valsts izveidotās
izglītības sistēmas ietvaros. Attiecībā uz konkrētu mācību valodu izvēli ECT
secinājusi, ka no Konvencijas Pirmā protokola 2. panta neizriet valsts
pienākums garantēt vecākiem tiesības izvēlēties saviem bērniem mācību
valodu, kas nav valsts valoda (sk. ECT 1968. gada 23. jūlija sprieduma lietā
""Relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education
in Belgium" v. Belgium", pieteikumi Nr. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63,
1994/63 un 2126/64, I B daļas 6. punktu). ECT atzinusi, ka valstij ir pienākums
noteiktos apstākļos ievērot bērnu un vecāku reliģisko pārliecību un uzskatus
(sk., piemēram, ECT 2007. gada 29. jūnija sprieduma lietā "Ingebjørg Folgerø
and Others v. Norway", pieteikums Nr. 15472/02, 84. punktu), tomēr tās
judikatūrā nav rodama atziņa, ka valstij ir jāievēro bērnu vai vecāku vēlme par
tiem pieņemamas mācību valodas, turklāt noteiktā lietojuma proporcijā,
nodrošināšanu valsts izveidotā izglītības sistēmā.
ECT spriedumā lietā "Oršuš and Others v. Croatia", izvērtējot
mazākumtautības, proti, romu bērnu izglītības jautājumu, kas bija saistīts
ar nepietiekamām horvātu valodas zināšanām romu bērnu vidū un
nepietiekamu valsts atbalstu romu ģimenēm bērnu izglītības ieguves
procesā, atzina, ka atsevišķu (nošķirtu) klašu veidošana kā īslaicīgs īpašs
pasākums būtu pieļaujama izņēmuma gadījumā, ja bērniem nav pietiekamu
valsts valodas zināšanu; tomēr tad, ja šādas nošķirtas klases tiek padarītas
par pastāvīgu izglītības sistēmas sastāvdaļu, šādam risinājumam
nepieciešams īpašs pamatojums. Mazākumtautību tiesību īstenošanas
kontekstā ECT šajā lietā uzsvēra, ka pie mazākumtautībām piederošiem
bērniem jābūt nodrošinātai pieejai valstī izveidotai izglītības sistēmai, kas
sekmētu viņu integrāciju sabiedrībā, un tādējādi jābūt nodrošinātai arī
iespējai gūt labumu no iegūtās izglītības. Lietā sniegtie starptautisko
nevalstisko cilvēktiesību organizāciju viedokļi norāda uz nepieciešamību
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veidot tādu valsts izglītības sistēmu, kas nodrošinātu ikviena bērna
integrāciju sabiedrībā (sk. ECT Lielās palātas 2010. gada 16. marta
sprieduma lietā "Oršuš and Others v. Croatia", pieteikums Nr. 15766/03, 139.,
141. un 146. punktu).
Pieteikuma iesniedzējs atsaucas arī uz atziņām par valsts veikto
pasākumu atbilstību Konvencijas Pirmā protokola 2. pantam, kuras ECT
paudusi lietā "Cyprus v. Turkey" (sk. pieteikumu lietas materiālu 1. sēj. 7. lp.
un ECT Lielās palātas 2001. gada 10. maija spriedumu lietā "Cyprus v.
Turkey", pieteikums Nr. 25781/94). Satversmes tiesa uzsver, ka uz minētās
lietas faktisko apstākļu atšķirību no Latvijas situācijas tika norādīts jau
lietā Nr. 2004-18-0106 (sk. Satversmes tiesas 2005. gada 13. maija
sprieduma lietā Nr. 2004-18-0106 secinājumu daļas 14. punktu).
Tātad valstī izveidotajai izglītības sistēmai jābūt pieejamai ikvienam
izglītojamam, tostarp arī pie mazākumtautībām piederošajiem
izglītojamiem. Savukārt, lai nodrošinātu pieeju valstī izveidotajai izglītības
sistēmai, var būt nepieciešams veikt īpašus pasākumus, lai atbalstītu valsts
valodas apgūšanu. Tāpēc Satversmes 112. pants nosaka valsts pienākumu
nodrošināt ikvienam izglītojamam pieeju izglītībai valsts valodā, lai
sekmētu izglītības sistēmas mērķu sasniegšanu.
20.2. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka izskatāmās lietas apstākļi ir
citādi nekā savulaik lietā Nr. 2004-18-0106 skatītie. Tiesas sēdē gan
Pieteikuma iesniedzējs, gan vairākas lietā pieaicinātās personas –
S. Semenko, D. Kļukins, N. Rogaļeva un L. Ose – atzinīgi vērtēja bilingvālās
izglītības modeļa ieviešanu un pretstatīja to apstrīdēto normu regulējuma
ieviešanai. Pieteikuma iesniedzējs pauda uzskatu, ka ar apstrīdētajām
normām noteiktā pāreja uz vēl lielāku latviešu valodas lietojuma proporciju
izglītības ieguvē neesot pielāgota izglītojamo, viņu vecāku un pedagogu
iespējām. Tik straujai pārejai neesot gatavi nedz izglītojamie, nedz viņu
vecāki, nedz arī skolotāji. Saeima, Izglītības un zinātnes ministrija, Ārlietu
ministrija, Tieslietu ministrija, tiesībsargs, B. Zepa un I. Druviete nepiekrīt
šim viedoklim un norāda, ka apstrīdētās normas esot viens no secīgi
īstenotajiem izglītības reformas posmiem un kopumā pāreja uz latviešu
valodu kā galveno izglītības ieguves valodu skolās īstenota pakāpeniski
vairāk nekā 20 gadu garumā.
Līdz ar to Satversmes tiesai ir jāvērtē, vai valsts rīcība, pieņemot
apstrīdētās normas, atbilst Satversmes 112. pantā ietvertajām tiesībām uz
izglītību tās pieejamības, pielāgošanās un pieņemamības aspektos.
Izanalizējusi lietā esošos materiālus un uzklausījusi tiesas sēdes
dalībniekus, Satversmes tiesa konstatē, ka jau 1991. gada 19. jūnijā
pieņemtā Latvijas Republikas Izglītības likuma 5. pantā bija noteikts, ka
Latvijas Republikā ir garantētas tiesības iegūt izglītību valsts valodā,
tādējādi paredzot ikvienam izglītojamam tiesības izglītoties latviešu valodā.
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1995. gada 10. augustā tika pieņemts likums "Grozījumi Latvijas
Republikas Izglītības likumā", nosakot, ka vispārizglītojošās skolās, kurās
mācību valoda nav latviešu valoda, 1.–9. klasē vismaz divos, bet 10.–12.
klasē vismaz trijos humanitārajos vai eksaktajos mācību priekšmetos
mācībām jānotiek valsts valodā. Minētais regulējums stājās spēkā ar
1996./1997. mācību gadu.
1998. gada 29. oktobrī tika pieņemts jauns Izglītības likums, ar kuru
tika uzsākta skolu segregācijas atcelšana un paredzēta vienotas izglītības
sistēmas izveidošana (sk. Satversmes tiesas 2005. gada 13. maija
sprieduma lietā Nr. 2004-18-0106 secinājumu daļas 3. punktu un Saeimas
atbildes rakstu lietas materiālu 2. sēj. 22. lp.).
Likuma 9. panta pirmajā daļā bija noteikts vispārīgais princips, ka
valsts un pašvaldību izglītības iestādēs izglītību iegūst valsts valodā.
Savukārt tā paša panta otrās daļas 2. punkts paredzēja, ka citā valodā
izglītību var iegūt citstarp arī valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, kurās
tiek īstenotas mazākumtautību izglītības programmas. Attiecībā uz
mazākumtautību izglītības programmu īstenošanu skolām tika dota rīcības
brīvība izvēlēties un ieviest kādu no piedāvātajiem izglītības programmu
modeļiem atkarībā no izglītojamo latviešu valodas prasmes līmeņa. Visas
skolas, kas izvēlējās īstenot mazākumtautību izglītības programmas,
pamatizglītības pakāpē – no 1. līdz 9. klasei – šo reformas posmu bija
pabeigušas līdz 2002. gadam (sk. Izglītības un zinātnes ministrijas viedokli
lietas materiālu 3. sēj. 96.–99. lp.).
Nākamā izglītības reformas posma īstenošana bija paredzēta
Izglītības likuma pārejas noteikumu 9. punkta 3. apakšpunktā. Sākotnējā
redakcijā tas noteica, ka valsts un pašvaldību vispārējās vidējās izglītības
iestāžu desmitajās klasēs un valsts un pašvaldību profesionālās izglītības
iestāžu pirmajos kursos 2004. gada 1. septembrī mācības tiek uzsāktas
tikai valsts valodā.
Īsi pirms minētā datuma šī norma tika grozīta, proti, ar 2004. gada
5. februāra grozījumiem Izglītības likuma pārejas noteikumu 9. punkta
3. apakšpunktā tika noteikts, ka ar 2004. gada 1. septembri valsts un
pašvaldību vidējās izglītības iestādēs, kuras īsteno mazākumtautību
izglītības programmas, sākot ar 10. klasi, mācības notiek valsts valodā
atbilstoši valsts vispārējās vidējās izglītības standartam. Tas savukārt
noteica, ka mācību satura apguve valsts valodā tiek nodrošināta ne mazāk kā
trijās piektdaļās no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā, ieskaitot
svešvalodas, kā arī tiek nodrošināta ar mazākumtautības valodu, identitāti
un kultūru saistīta mācību satura apguve mazākumtautības valodā. Proti,
2004./2005. mācību gadā šī proporcija tika attiecināta uz 10. klasi,
2005./2006. mācību gadā – uz 10. un 11. klasi, bet 2006./2007. mācību
gadā – uz 10., 11. un 12. klasi (sk. 2004. gada 5. februāra grozījumu Izglītības
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likuma pārejas noteikumu 9. punkta 3. apakšpunktā). Tādējādi ar šiem
grozījumiem pēc būtības vēl par trim gadiem tika pagarināts pārejas periods.
Izglītības likuma pārejas noteikumu 9. punkta 3. apakšpunktā ietvertās
tiesību normas redakcijas grozīšana bija Latvijas Krievu mācībvalodas skolu
atbalsta asociācijas prasība un tika veikta saistībā ar asociācijas noraidošo
attieksmi pret to, ka Izglītības likuma pārejas noteikumu 9. punkta
3. apakšpunkts stājas spēkā vienlaikus, proti, 2004. gada 1. septembrī,
attiecībā uz visām klašu grupām vidējās izglītības pakāpē (sk. likumprojekta
"Grozījumi Izglītības likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma I un
VI punktu).
Sākot ar 2008./2009. mācību gadu, bija spēkā prasība, ka
mazākumtautību izglītības programmās vidusskolā katru mācību gadu ne
mazāk kā pieci mācību priekšmeti, neskaitot latviešu valodu un literatūru,
jāapgūst latviešu valodā (sk. Ministru kabineta 2008. gada 2. septembra
noteikumus Nr. 715 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības
standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem").
2013. gadā tika konstatēts, ka 13 procenti izglītības iestāžu ir
licencējušas pašu izstrādātas mazākumtautību izglītības programmas,
tās apvienojot ar pamatizglītības programmu (sk. Ministru kabineta
2013. gada 6.augusta noteikumu Nr. 530 "Noteikumi par valsts
pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem
un pamatizglītības programmu paraugiem" sākotnējās ietekmes novērtējuma
ziņojuma 2. punktu). Ievērojot šo tendenci, tika pieņemts lēmums vēl vairāk
paplašināt izglītības iestādei pieejamās izvēles iespējas attiecībā uz
mazākumtautību izglītības programmu īstenošanu (sk. Ministru kabineta
2013. gada 6. augusta noteikumu Nr. 530 "Noteikumi par valsts pamatizglītības
standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības
programmu paraugiem" 25. pielikumu). Tādējādi izglītības iestāde varēja
izvēlēties vienu no pieciem piedāvātajiem izglītības programmu mācību
priekšmetu un mācību stundu plānu variantiem.
Laika posmā no 2008. gada līdz pat 2015. gadam tika veikts valsts
valodas situācijas monitorings, vērtējot arī izglītības ieguves valodas
reformas posmu ietekmi uz valsts valodas zināšanu dinamiku, izglītības
kvalitāti un citus rādītājus (sk. Izglītības un zinātnes ministrijas viedokli lietas
materiālu 3. sēj. 100.–103. lp.; sk. arī: Lauze L. (zin. red.), Kļava G. (atb. red.)
Valodas situācija Latvijā: 2010–2015. Sociolingvistisks pētījums. Rīga: LVA,
2016).
Turpinot valsts valodas kā izglītības ieguves valodas nostiprināšanu,
tika pieņemtas apstrīdētās normas (sk. Saeimas atbildes rakstu lietas
materiālu 2. sēj. 24.–25. lp. un Izglītības un zinātnes ministrijas viedokli lietas
materiālu 3. sēj. 96.–100. lp.). Ar apstrīdētajām normām noteiktais regulējums
stāsies spēkā pakāpeniski līdz 2021. gadam (sk. šā sprieduma 1. punktu).
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Tādējādi valsts ir pakāpeniski stiprinājusi ikvienam izglītojamam
pieejamu vienotu izglītības sistēmu un valsts valodas lietojumu valsts un
pašvaldību izglītības iestādēs, ņemot vērā izglītojamo, viņu vecāku un
pedagogu pielāgošanās iespējas.
20.3. Pieteikuma iesniedzējs un lietā pieaicinātās personas
N. Rogaļeva, D. Kļukins un S. Semenko uzskata, ka, pieņemot apstrīdētās
normas, valsts nav gādājusi par mācību metodisko materiālu nodrošināšanu.
Savukārt Saeimas pārstāve I. Tralmaka, Izglītības un zinātnes ministrijas
pārstāves, kā arī I. Druviete tiesas sēdē norādīja uz pretējo, proti, ka ir
izstrādāti, kā arī pieejami atbilstoši mācību metodiskie materiāli un skolas
tiek regulāri informētas par pieejamo atbalstu (sk. tiesas sēdes stenogrammu
lietas materiālu 5. sēj. 167.–170. lp. un 6. sēj. 5., 88.–90. lp.).
Tādējādi Satversmes tiesai ir jāvērtē apstrīdēto normu atbilstība valsts
pienākumam īstenot tiesības uz izglītību tās pieņemamības aspektā, proti,
saistībā ar atbalsta pasākumu un mācību materiālu, kā arī vecāku līdzdalības
nodrošināšanu. Kā norādīts likumprojekta Nr. 1128/Lpl2 "Grozījumi
Izglītības likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā, "valodas
prasmes ir atkarīgas arī no valodas lietošanas intensitātes attiecīgajā
prasmes līmenī, tādēļ, balstoties uz pašu pedagogu, izglītojamo, vecāku un
izglītības pārvaldes institūciju sniegto informāciju, ir paredzēts pilnveidot
vispārējās izglītības pedagogu, atbalsta personāla un administrācijas
latviešu valodas lietošanas prasmes, lai viņi, īstenojot mācību procesu, spēj
pilnvērtīgi pildīt valodas nesēja funkciju, piedalīties mācību procesa
īstenošanā un sniegt nepieciešamo atbalstu izglītojamiem viņu mērķu
sasniegšanai". Tāpat ziņojumā norādīts uz plānotajiem pasākumiem mācību
metodisko līdzekļu apjoma palielināšanai un pedagogu profesionālās
sagatavotības pilnveidošanai (sk. likumprojekta Nr. 1128/Lpl2 "Grozījumi
Izglītības likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma 3. punktu).
Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāves D. Dambīte un D. Dalbiņa tiesas
sēdē sniedza informāciju par plaša mācību metodisko materiālu klāsta
pieejamību (sk. tiesas sēdes stenogrammu lietas materiālu 5. sēj. 168.–170. lp.
un 6. sēj. 81.–86. lp.).
Satversmes tiesa konstatē, ka Izglītības un zinātnes ministrija,
īstenojot izglītības reformu, pastāvīgi ir nodrošinājusi nepieciešamo
atbalsta pasākumu kopumu – mācību metodiskos materiālus, skolotāju
tālākizglītības un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas. Līdz
ar to Pieteikuma iesniedzēja paustie apsvērumi par metodiskā atbalsta
nepietiekamību lietas izskatīšanas laikā nav guvuši apstiprinājumu.
20.4. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētās normas
nenodrošina vecāku līdzdalības tiesības.
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Izglītības likums paredz gan sabiedrības, gan vecāku līdzdalību izglītības
procesā. Izglītības likuma 21. panta pirmā daļa noteic, ka sabiedrība piedalās
izglītības organizēšanā un attīstībā, popularizējot visu veidu izglītību, veicot
izglītošanu un sekmējot izglītības kvalitātes uzlabošanu, veidojot izglītības
programmas, aizsargājot izglītojamo un pedagogu tiesības un intereses
izglītības ieguves un darba procesā, veidojot izglītības un izglītības atbalsta
iestādes, biedrības un nodibinājumus. Savukārt atbilstoši Izglītības likuma
31. panta otrajai daļai vecāki var īstenot savas intereses, piedaloties izglītības
iestādes padomes darbā, un izglītības iestādes padomē vecāku pārstāvji ir
vairākumā.
Izglītības iestādes padomes funkcijas noteiktas Izglītības likuma
31. panta trešajā daļā, kas citstarp paredz, ka izglītības iestādes padome
sniedz priekšlikumus par izglītības programmu īstenošanu. Visi šie
Izglītības likumā noteiktie līdzdalības mehānismi ir vērsti uz to, lai
nodrošinātu izglītības pieņemamību izglītojamiem un viņu vecākiem, un ir
izmantojami, citstarp nosakot arī ar mazākumtautību izglītības programmu
īstenošanu saistītus jautājumus.
Tādējādi ar apstrīdētajām normām nav skartas vecāku tiesības
līdzdarboties izglītības procesā.
20.5. Satversmes tiesa šā sprieduma 20. punktā jau atzinusi, ka
Satversmes 112. pants nosaka valsts pienākumu izveidot un uzturēt tādu
izglītības sistēmu, no kuras var gūt labumu ikviens izglītojamais. Tomēr
Satversmes 112. pantā noteiktās tiesības uz izglītību neietver ne
izglītojamo, ne viņu vecāku tiesības izvēlēties, kādā valodā valsts vai
pašvaldību izglītības iestādēs izglītība tiks iegūta, ja tas ir pretrunā ar valsts
izveidotās izglītības sistēmas vienotības principu, kā arī nesekmē tādu
pieeju valsts izglītības sistēmai, kas ļautu sasniegt izglītības mērķus
attiecībā uz ikvienu izglītojamo. Satversmes 112. pants neparedz arī valsts
pienākumu garantēt, ka tās izveidotās izglītības sistēmas ietvaros
pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē līdztekus valsts valodai tiek
nodrošināta iespēja iegūt izglītību arī citā valodā izglītojamiem vai viņu
vecākiem vēlamā konkrētā lietojuma proporcijā. Satversmes tiesa konstatē,
ka vienotas izglītības sistēmas ietvaros tiesības uz izglītības iegūšanu valsts
un pašvaldību izglītības iestādēs valsts valodā tiek nodrošinātas, ievērojot
valstij Satversmes 112. pantā noteiktos pienākumus izglītības pieejamības,
pieņemamības un pielāgošanās pamatprasību aspektā.
Tādējādi Satversmes tiesa nav guvusi apstiprinājumu tam, ka
apstrīdētās normas skartu tiesības uz izglītību, tāpēc atbilstoši Satversmes
tiesas likuma 29. panta pirmās daļas 6. punktam tiesvedība lietā šajā daļā
nav turpināma.
Līdz ar to tiesvedība lietā daļā par apstrīdēto normu atbilstību
Satversmes 112. pantam ir izbeidzama.
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21. Pieteikuma iesniedzējs lūdzis vērtēt apstrīdēto normu atbilstību
arī Satversmes 91. panta otrajā teikumā ietvertajam diskriminācijas
aizlieguma principam.
Satversmes 91. pants noteic: "Visi cilvēki ir vienlīdzīgi likuma un tiesas
priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas." Šajā
pantā ir ietverti divi savstarpēji cieši saistīti principi: vienlīdzības princips –
panta pirmajā teikumā – un diskriminācijas aizlieguma princips – otrajā
teikumā. Satversmes 91. panta pirmajā teikumā nostiprinātais vienlīdzības
princips pieļauj un pat prasa atšķirīgu attieksmi pret personām, kuras atrodas
atšķirīgos apstākļos, kā arī pieļauj atšķirīgu attieksmi pret personām, kuras
atrodas vienādos apstākļos, ja tai ir objektīvs un saprātīgs pamats (sk.
Satversmes tiesas 2018. gada 29. jūnija sprieduma lietā Nr. 2017-28-0306
9. punktu). Savukārt Satversmes 91. panta otrajā teikumā ietvertais
diskriminācijas aizliegums ir vienlīdzības principa aspekts, kas noteiktās
situācijās šo principu precizē un palīdz to piemērot. Diskriminācijas
aizlieguma mērķis ir izskaust nevienlīdzīgu attieksmi, ja tā balstīta uz kādu
nepieļaujamu kritēriju (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2008. gada
29. decembra sprieduma lietā Nr. 2008-37-03 6. punktu). Šie kritēriji atspoguļo
izšķiršanos par to, kādas pazīmes sabiedrībā principiāli nebūtu pieļaujamas
kā atšķirīgas attieksmes pamats. Tādējādi Satversmes 91. panta otrajā
teikumā nostiprinātā diskriminācijas aizlieguma principa būtība ir novērst
iespēju, ka demokrātiskā tiesiskā valstī, pamatojoties uz kādu nepieļaujamu
kritēriju, tiktu ierobežotas personas pamattiesības (sk. Satversmes tiesas
2005. gada 14. septembra sprieduma lietā Nr. 2005-02-0106 9.3. punktu).
Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka valoda ir Satversmes 91. panta
otrā teikuma saturā ietilpstošs kritērijs un ka izskatāmās lietas apstākļos
uz šā kritērija pamata pastāv diskriminējoša attieksme pret izglītojamiem,
kuri pieder pie mazākumtautībām, šādos aspektos:
1) ar apstrīdētajām normām esot noteikta vienāda attieksme pret
izglītojamiem, kuru dzimtā valoda ir valsts valoda, un izglītojamiem, kuru
dzimtā valoda ir kāda no mazākumtautību valodām, lai gan attieksmei
vajadzētu būt atšķirīgai;
2) apstrīdētās normas paredzot diskriminējošu attieksmi pret
izglītojamiem, kuri pieder pie mazākumtautībām un kuru dzimtā valoda
nav viena no ES oficiālajām valodām, salīdzinājumā ar tiem pie
mazākumtautībām piederošiem izglītojamiem, kuru dzimtā valoda ir kāda
no ES oficiālajām valodām;
3) apstrīdētās normas paredzot diskriminējošu attieksmi pret tiem pie
mazākumtautībām piederošiem izglītojamiem, kuri mācās izglītības
iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, salīdzinājumā
ar tiem pie mazākumtautībām piederošiem izglītojamiem, kuri mācās
izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas
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saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem divpusējiem vai daudzpusējiem
starptautiskajiem līgumiem.
Lai izvērtētu, vai tiešām pastāv diskriminējoša attieksme, visupirms
jānoskaidro, vai valoda ir Satversmes 91. panta otrā teikuma saturā
ietilpstošs aizliegts kritērijs.
Satversmes 91. panta otrajā teikumā ir ietverts vispārējs
diskriminācijas aizliegums, bet nav uzskaitīti aizliegtie kritēriji. Šie kritēriji
pantā ir "jāielasa", izmantojot tiesību normu interpretācijas metodes, kā arī,
pamatojoties uz tādu Latvijas tiesību sistēmu raksturojošu principu, ka tā ir
atvērta starptautiskajām tiesībām. Līdz ar to uzmanība jāpievērš arī
cilvēktiesību attīstības tendencēm pasaulē. Starptautiskā pakta par
pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (turpmāk – Pakts) 26. pants noteic,
ka visi cilvēki ir vienlīdzīgi likuma priekšā un viņiem ir tiesības uz vienādu
likuma aizsardzību bez jebkādas diskriminācijas. Likumam jāaizliedz
diskriminācija jebkurā tās izpausmē un jānodrošina visām personām
vienāda un efektīva aizsardzība pret jebkādu diskrimināciju – neatkarīgi no
rases, ādas krāsas, dzimuma, valodas, reliģijas, politiskās vai citas pārliecības,
nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā stāvokļa, dzimšanas vai citiem
apstākļiem. Tādējādi saskaņā ar Latvijai saistošajām starptautisko
cilvēktiesību normām valoda un tautība ir tādi kritēriji, uz kuru pamata
diskriminācija ir aizliegta. Līdz ar to minētie kritēriji ir ietverti arī Satversmes
91. panta otrā teikuma saturā. Tomēr atšķirīga attieksme, kas balstīta uz kādu
no šiem kritērijiem, atzīstama par diskrimināciju tikai tad, ja tā nav attaisnota.
Uz konkrētu kritēriju attiecināma attaisnojuma pieļaujamība ir atkarīga no šā
kritērija būtības un situācijas, kurā tas tiek izmantots (sk.: Levits E. 91. panta
komentārs. Grām.: Balodis R. (zin. red.) Latvijas Republikas Satversmes
komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011,
105. lpp.).
Tādējādi, lai izvērtētu, vai pastāv iespējama diskriminācija Pieteikuma
iesniedzēja minētajos aspektos, visupirms jānoskaidro, kuras personas vai
personu grupas atrodas pēc noteikta kritērija salīdzināmos apstākļos.
21.1. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka ar apstrīdētajām normām
noteikta vienāda attieksme pret izglītojamiem, kuru dzimtā valoda ir
valsts valoda, un izglītojamiem, kuru dzimtā valoda ir kāda no
mazākumtautību valodām, lai gan attieksmei vajadzētu būt atšķirīgai.
Satversmes tiesa jau ir norādījusi, ka saskaņā ar Izglītības likuma
9. panta pirmo daļu valsts un pašvaldību izglītības iestādēs izglītību iegūst
valsts valodā. Vidējās izglītības pakāpē šis noteikums attiecas gan uz
personām, kuru dzimtā valoda ir valsts valoda, gan personām, kuru dzimtā
valoda nav valsts valoda. Līdz ar to apstrīdētās normas paredz vienādu
attieksmi pret visiem izglītojamiem neatkarīgi no viņu dzimtās valodas.
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Satversmes tiesa ir atzinusi, ka vienāda attieksme pati par sevi nav
uzskatāma par Satversmes 91. pantā noteikto tiesību ierobežojumu. Ir
būtiski tas, vai Satversme konkrētos lietas apstākļos garantē tiesības prasīt
atšķirīgu attieksmi (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2013. gada 13. februāra
sprieduma lietā Nr. 2012-12-01 8.1. punktu). Tādēļ ir nepieciešams
pārbaudīt to, vai no Satversmes izriet valsts pienākums izskatāmās lietas
apstākļos nodrošināt personai (personu grupai) atšķirīgu attieksmi.
Satversmes tiesa ir uzsvērusi: lai iegūtu nepieciešamo atbildi uz
konkrētu tiesību jautājumu, atsevišķa Satversmes norma jāinterpretē
kopsakarā ar citām Satversmes normām, jo atbilstoši Satversmes vienotības
principam tās ietekmē katras atsevišķās normas tvērumu un saturu (sk. sal.
Satversmes tiesas 2013. gada 13. februāra sprieduma lietā Nr. 2012-12-01
8.1. punktu).
Satversme latviešu valodai nosaka valsts valodas statusu un piešķir
konstitucionālu vērtību (sk.: Osipova S. Valsts valoda kā konstitucionāla
vērtība. Jurista Vārds, 18.10.2011., Nr. 42, 6. lpp.). Satversmes 4. pants ir viens
no tiem pantiem, kuri veido valsts konstitucionālo pamatu, nosakot Latvijas
valsts iekārtas politiski juridisko raksturu (sk.: Levits E. Par latviešu valodu
Satversmes 4. pantā nacionālas valsts kontekstā. Grām.: Levits E. Valstsgriba.
Idejas un domas Latvijai 1985–2018. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019, 555. lpp.).
Tātad latviešu valoda Latvijā ir vienotā demokrātiskas sabiedrības diskursa
valoda. Satversmes ievada pirmā rindkopa atklāj vēsturiskos apstākļus,
kuru rezultātā latviešu tauta īstenoja pašnoteikšanās tiesības, dibinot
Latvijas valsti, kā arī definē valsts mērķi, proti, "garantēt latviešu nācijas, tās
valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem" (sk.
Satversmes ievada pirmo rindkopu). Ievērojot to, ka Latvija ir vienīgā vieta
pasaulē, kur var tikt garantēta latviešu valodas un līdz ar to arī latviešu kā
valstsnācijas pastāvēšana un attīstība, latviešu valodas kā valsts valodas
statusa un lietošanas sašaurinājums valsts teritorijā nav pieļaujams un var
tikt uzskatīts arī par valsts demokrātiskās iekārtas apdraudējumu (sk. arī
Satversmes tiesas 2001. gada 21. decembra sprieduma lietā Nr. 2001-04-0103
secinājumu daļas 3.2. punktu).
Šādā situācijā nav pamata Pieteikuma iesniedzēja secinājumam par
pretējo, proti, par to, ka personām, kuru dzimtā valoda nav valsts valoda,
no Satversmes 91. panta otrā teikuma izrietētu tiesības prasīt atšķirīgas
attieksmes nodrošināšanu attiecībā uz izglītības ieguves valodu valsts
izglītības sistēmā ietilpstošajās valsts un pašvaldību izglītības iestādēs.
Proti, ir būtiski konstatēt to, ka Satversme konkrētajā gadījumā negarantē
tiesības prasīt atšķirīgu attieksmi. Satversmes tiesa jau ir atzinusi, ka ne
Satversme, ne Latvijai saistošās starptautisko tiesību normas neuzliek
valstij pienākumu nodrošināt, ka izglītojamais izglītības ieguves procesā
sev vēlamā proporcijā var lietot citu valodu, kas nav valsts valoda (sk. šā
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sprieduma 20.5. punktu). Līdz ar to Latvijā izglītojamie, kuru dzimtā valoda
ir nevis valsts valoda, bet kāda cita valoda, neatrodas salīdzināmos
apstākļos ar izglītojamiem, kuru dzimtā valoda ir valsts valoda. Tādējādi
izskatāmās lietas apstākļos Satversmes 91. panta otrais teikums šai
personu grupai šādas tiesības negarantē.
21.2. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētās normas paredz
atšķirīgu attieksmi pret Latvijā dzīvojošām pie mazākumtautībām
piederošām personām, kuru dzimtā valoda nav kāda no ES oficiālajām
valodām, salīdzinājumā ar tām pie mazākumtautībām piederošām
personām, kuru dzimtā valoda ir kāda no ES oficiālajām valodām.
Satversmes ievada sestā rindkopa uzsver Latvijas kā vienotas
Eiropas vērtību veicinātājas lomu. ES ir balstīta uz vienotas Eiropas ideju.
Tā ir pārnacionāla organizācija, kura izveidojusi kopēju tiesisko telpu un
kurā dalībvalstīm ir kopīgas vērtības. Latvijas mērķis stiprināt ES valodu
apguvi, lai varētu pilnvērtīgi piedalīties vienotas Eiropas veidošanas
procesos, izriet no Satversmes ievada un starptautiskajās tiesībās
pastāvošā labas ticības principa.
Izglītības likuma 9. panta otrās daļas 2.1 punkts paredz, ka citā valodā
izglītību var iegūt izglītības iestādēs, kurās vispārējās izglītības programmu
mācību priekšmetus pilnībā vai daļēji īsteno svešvalodā, lai nodrošinātu
citu ES oficiālo valodu apguvi, ievērojot attiecīgā valsts izglītības standarta
nosacījumus. Šajā spriedumā jau atzīts, ka Izglītības likuma 9. panta otrā
daļa un konkrēti tās 2.1 punkts ir izņēmums no Izglītības likuma 9. panta
pirmajā daļā ietvertā vispārīgā principa, ka valsts un pašvaldību izglītības
iestādēs izglītību iegūst valsts valodā.
Atbilstoši Izglītības likuma 41. panta otrajai daļai mazākumtautību
izglītības programmu specifika ir tāda, ka tajās papildus iekļauj attiecīgās
mazākumtautības kultūras un valodas apguvei, kā arī integrācijai Latvijas
sabiedrībā nepieciešamo saturu. Atšķirībā no mazākumtautību izglītības
programmām, Izglītības likuma 9. panta otrās daļas 2.1 punktā noteiktā
izņēmuma mērķis ir nevis attīstīt tās valsts kultūru un identitāti, kuras
valodā tiek pasniegta daļa no mācību satura, bet gan veicināt attiecīgās
svešvalodas padziļinātu apguvi. Tas attiecas uz tādām izglītības iestādēm
kā, piemēram, Rīgas Franču licejs, Rīgas Angļu ģimnāzija un Ziemeļvalstu
ģimnāzija (sk. Saeimas atbildes rakstu lietas materiālu 2. sēj. 41. lp.). Tādējādi
izglītojamie, kas iegūst izglītību valsts un pašvaldību izglītības iestādēs,
citstarp padziļināti apgūstot kādu no ES valstu valodām, nav salīdzināmi ar
izglītojamiem, kas izvēlējušies apgūt valsts izglītības saturu valsts un
pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno mazākumtautību izglītības
programmas.
Līdz ar to nav konstatējama atšķirīga attieksme Pieteikuma
iesniedzēja norādītajā aspektā.
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21.3. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētās normas paredz
diskriminējošu attieksmi arī pret tiem pie mazākumtautībām piederošiem
izglītojamiem, kuri mācās valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, kas
īsteno mazākumtautību izglītības programmas, salīdzinājumā ar tiem pie
mazākumtautībām piederošiem izglītojamiem, kuri mācās izglītības
iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas saskaņā ar
Latvijas Republikas divpusējiem vai daudzpusējiem starptautiskajiem
līgumiem.
Satversmes tiesa konstatē, ka uz izskatāmo lietu ir attiecināmi šādi
2019. gada 1. janvārī spēkā esoši starpvalstu līgumi:
1) Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības līgums
par sadarbību kultūrā un izglītībā (noslēgts 29.03.2006.);
2) Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības līgums par
sadarbību izglītības, zinātnes, jaunatnes un sporta jomā (noslēgts
29.09.2017.);
3) Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts valdības nolīgums
par sadarbību izglītības, kultūras un zinātnes jomā (noslēgts 27.02.1994.);
4) Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un
Baltkrievijas Republikas Izglītības ministrijas līgums par sadarbību
izglītībā un zinātnē (noslēgts 13.05.2004.);
5) Līgums starp Latvijas Republikas valdību, Igaunijas Republikas
valdību un Lietuvas Republikas valdību par kopējās izglītības telpas
izveidi starp Baltijas valstīm vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā
līdz augstākās izglītības pakāpei (noslēgts 10.07.1998.).
Ja izglītības iestāde īsteno vispārējās vidējās izglītības programmu,
pamatojoties uz Latvijas Republikas divpusēju vai daudzpusēju
starptautisku līgumu, ir paredzēts īpašs nosacījums attiecībā uz minimāli
pieļaujamo izglītojamo skaitu vidējās izglītības pakāpē (sk. Ministru
kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumu Nr. 583 "Kritēriji un kārtība,
kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas
finansēšanā vidējās izglītības pakāpē" 4.3.1. apakšpunktu). Nolūkā attīstīt un
saglabāt etnisko, kultūras un lingvistisko identitāti līgumslēdzējas puses
apņemas nodrošināt mazākumtautībām, kas dzīvo Latvijas Republikā,
dzimtās valodas, vēstures un kultūras mācīšanu, kā arī izglītību dzimtajā
valodā atbilstoši Latvijas Republikas izglītības sistēmai. Neviens no šiem
līgumiem neparedz tiesības uz īpašu, no Izglītības likumā noteiktās
proporcijas atšķirīgu mazākumtautības valodas lietošanas proporciju
izglītības procesā. Tādējādi nav pamatots Pieteikuma iesniedzēja uzskats,
ka šīs grupas atrodas pēc noteikta kritērija salīdzināmos apstākļos.
Līdz ar to nevienā no Pieteikuma iesniedzēja minētajiem aspektiem
nav konstatējamas grupas, kuras atrastos pēc noteiktas pazīmes
(kritērija) salīdzināmos apstākļos.
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Tādējādi izskatāmās lietas apstākļos nepastāv diskriminējoša
attieksme un apstrīdētās normas atbilst Satversmes 91. panta
otrajam teikumam.
22. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka pasākumi, ko valsts veikusi,
stiprinot valsts valodas lietojumu izglītības sistēmā un attiecīgi pieņemot
apstrīdētās normas, ir pretrunā Satversmes 114. pantam, kas noteic:
"Personām, kuras pieder pie mazākumtautībām, ir tiesības saglabāt un
attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību."
Izvērtējot apstrīdēto normu atbilstību Satversmes 114. pantam,
Satversmes tiesai visupirms jānoskaidro tā tvērums, proti, jānoskaidro,
kas ir mazākumtautība šā Satversmes panta izpratnē un kādas tiesības un
pienākumus šis Satversmes pants nosaka.
Noskaidrojot Satversmes 114. panta tvērumu, Satversmes tiesai
nepieciešams atklāt šā panta vietu Satversmes sistēmā. Satversmes ievads
atspoguļo latviešu nācijas konsolidācijas procesu un izvēli dibināt Latvijas
valsti, lai "nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu
labklājību" (sk. Satversmes ievada pirmo rindkopu). Satversmes 2. pants
noteic, ka suverēnās varas nesējs Latvijā ir Latvijas tauta.
Latvijā līdzās latviešiem vēsturiski vienmēr ir dzīvojuši arī citu tautību
pārstāvji. Latviešu nacionālā kultūra izveidojās pirms Latvijas valsts
nodibināšanas un kļuva par neatkarīgās valsts kultūras pamatu. Latvijas
mazākumtautību kultūras sāka savu īpašo attīstības ceļu pēc 1918. gada
18. novembra, kad etnokulturālie kopumi kļuva par minoritātēm un pie tiem
piederīgie iedzīvotāji – par Latvijas pilsoņiem (sk.: Dribins L., Goldmanis J.
Mazākumtautību devums Latvijas Republikas kultūrā. Grām.: Stradiņš J. (red.)
Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. IV sējums "Latvijas kultūra, izglītība,
zinātne". Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 231. lpp.). Jau drīz pēc
Latvijas valsts nodibināšanas, proti, 1919. gada 23. augustā, pieņemtais
pavalstniecības likums piešķīra Latvijas pilsonību visām personām –
neatkarīgi no tautības –, kuras oficiāli Latvijā bija dzīvojušas līdz Pirmā
pasaules kara sākumam. Starpkaru periodā, piemēram, 1935. gadā 77
procenti no visiem Latvijas iedzīvotājiem bija latvieši; 8,8 procenti – krievi;
4,9 procenti – ebreji; 3,3 procenti – vācieši; 2,5 procenti – poļi. Citu tautību
īpatsvars bija neliels, zem diviem procentiem (sk. B. Zepas viedokli lietas
materiālu 4. sēj. 13. lp.). Tādējādi Satversmes ievadā lietotais jēdziens
"Latvijas tauta" aptver visus indivīdus neatkarīgi no to tautības, kuriem ir
juridiska saikne ar Latviju, proti, Latvijas pilsonība (sk.: Ījabs I., Levits E.,
Paparinskis M., Pleps J. 2. panta komentārs. Grām.: Balodis R. (zin. red.) Latvijas
Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi. Rīga:
Latvijas Vēstnesis, 2014, 249. lpp.).
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Satversmes 114. pants, kas ir sistēmiski saistīts ar Satversmes ievadu un
2. pantu, izceļ mazākumtautības un nostiprina to tiesības Latvijas valstī. Šādu
Satversmes 114. panta tvēruma izpratni apliecina arī deklarācija, ko Latvijas
Republika iesniedza 2005. gada 26. maijā, ratificējot Minoritāšu konvenciju.
Proti: "Latvijas Republika paziņo, ka termins "nacionālās minoritātes", kas
nav definēts Konvencijā, Konvencijas izpratnē nozīmē Latvijas pilsoņus, kuri
kultūras, reliģijas vai valodas ziņā atšķiras no latviešiem, paaudzēm ilgi
tradicionāli dzīvojuši Latvijā un uzskata sevi par piederīgiem Latvijas valstij
un sabiedrībai, vēlas saglabāt un attīstīt savu kultūru, reliģiju vai valodu"
(sk. likuma "Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību"
2. pantu). Tādējādi Latvija par kritērijiem indivīda piederībai pie
mazākumtautības atzinusi kultūras, reliģijas un valodas atšķirību, pilsonību
un konkrētās mazākumtautības vēsturisko saikni ar Latviju.
Likuma "Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu
aizsardzību" 2. pantā ir noteikts: "Personas, kas nav Latvijas vai citas valsts
pilsoņi, bet pastāvīgi un legāli dzīvo Latvijas Republikā, nepieder
nacionālajai minoritātei Konvencijas izpratnē atbilstoši attiecīgajā Latvijas
Republikas deklarācijā sniegtajai nacionālās minoritātes definīcijai, bet kas
sevi identificē ar šai definīcijai atbilstošu nacionālo minoritāti, var izmantot
Konvencijā paredzētās tiesības, ja vien likums nenosaka izņēmumus."
Ratificējot Minoritāšu konvenciju, Latvija ir pievienojusi deklarāciju,
kurā ir uzsvērusi to vēsturisko apstākļu ietekmi, kuri radušies padomju
okupācijas rezultātā (sk. Latvijas deklarācijas, ratificējot Vispārējo
konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību, preambulu).
Satversmes tiesa šo vēsturisko apstākļu ietekmi ir analizējusi jau
spriedumā lietā Nr. 2004-18-0106 un analizēja arī izskatāmajā lietā,
ievērojot tās konkrētos apstākļus. Latvijas vēsturisko apstākļu ietekmi uz
etniskā sastāva izmaiņām uzsvērusi Saeima un lietā pieaicinātās personas
Tieslietu ministrija, Kultūras ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija,
tiesībsargs, R. Āboltiņš, I. Druviete, D. Hanovs un B. Zepa.
Padomju okupācijas laikā Latvijas teritorijā lielā skaitā ieradās
migranti no toreizējās PSRS teritorijas. Kā savā viedoklī norādījusi B. Zepa,
periodā no 1951. gada līdz pat 1990. gadam imigrācijas rādītāji Latvijā
pārsniedza emigrācijas rādītājus, turklāt migrācijas apjoma pieaugums
atsevišķos periodos bijis viens no augstākajiem pasaulē (sk. lietas materiālu
4. sēj. 3. lp.). Līdz ar to padomju okupācijas laikā latviešu tautības iedzīvotāju
īpatsvars Latvijā būtiski samazinājās. Piemēram, 1959. gadā tas bija 62
procenti, bet 1989. gadā – vairs tikai 52 procenti. Tātad 1989. gadā 48
procenti no Latvijas iedzīvotāju kopskaita bija citu tautību cilvēki, proti, 34
procenti – krievi; 4,5 procenti – baltkrievi; 3,5 procenti – ukraiņi; 2,3
procenti – poļi, bet pārējo mazākumtautību īpatsvars nesasniedza divus
procentus (sk. B. Zepas viedokli lietas materiālu 4. sēj. 13. lp.).
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Tādējādi padomju okupācijas laikā ievērojami mainījās Latvijas
sabiedrības vēsturiskais etniskais sastāvs. Pēc valsts neatkarības
atjaunošanas Latvijā līdzās vēsturiskajām mazākumtautībām dzīvo padomju
okupācijas laikā ieradušies migranti un viņu pēcnācēji. Turklāt Latvijā ir arī
topošas mazākumtautības, piemēram, tie padomju laika migranti, kuri
nepieder pie vēsturiskajām mazākumtautībām, bet Latvijā īstenotās
mazākumtautību integrācijas politikas rezultātā pakāpeniski atgūst savu
kultūru, valodu un līdz ar to arī mazākumtautībām raksturīgo patību (sk.
tiesas sēdes stenogrammu lietas materiālu 6. sēj. 98., 101. un 108. lp.).
Minoritāšu konvencijai pievienotā Latvijas deklarācija un 2005. gada
26. maija likuma "Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu
aizsardzību" 2. pants apliecina, ka Satversmes 114. panta tiesību
izmantošanas iespēja ir attiecināta arī uz padomju laika migrantiem. Proti,
ja Latvijā pastāvīgi dzīvojoša persona sevi identificē ar Latvijas teritorijā
vēsturiski dzīvojošu mazākumtautību, tā var izmantot Satversmes
114. pantā garantētās tiesības.
23. Turpinot izvērtējumu, Satversmes tiesai jānoskaidro, kādas
tiesības un pienākumus nosaka Satversmes 114. pants.
Kā jau tika norādīts iepriekš šajā spriedumā, Satversmes 114. pants
atklāj Satversmes ievadā ietvertā mazākumtautību cieņas principa saturu.
Līdz ar to Latvijā līdz ar latviskajām vērtībām tiek sargāta arī
mazākumtautību savdabība. Atšķirībā no citiem Satversmes 8. nodaļas
pantiem 114. pants ir saturiski savdabīgs, proti, tas aptver ne tikai personas
tiesības saglabāt savu valodu un kultūru, bet arī kolektīvas tiesības ar
vienotu mērķi – nodrošināt mazākumtautības identitātes saglabāšanos un
attīstību, jo pie mazākumtautības piederoša persona savu identitāti var
saglabāt tikai kopīgi ar citām pie attiecīgās mazākumtautības piederošām
personām.
Satversmes 114. pantā ietverto tiesību saturs atklājams kopsakarā ar
Latvijai saistošiem starptautisko tiesību dokumentiem nacionālo
minoritāšu tiesību aizsardzības jomā.
Nacionālo minoritāšu tiesības atzītas Pakta 27. pantā. Cilvēktiesību
komiteja Vispārējā komentārā Nr. 23 skaidro: lai nacionālā minoritāte
varētu saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību,
valstīm jāgarantē tai iespēja lietot šo valodu, veidot savas skolas un
kultūras vai reliģijas centrus [sk.: UN Human Rights Committee (HRC),
CCPR General Comment No. 23: Article 27 (Rights of Minorities), 8 April
1994, CCPR/C/21/Rev.1/Add.5]. Tas nozīmē, ka valsts nedrīkst liegt
mazākumtautībām īstenot šāda veida iniciatīvas. Turklāt valstij savu
iespēju robežās būtu jāatbalsta šādas iniciatīvas gan finansiāli, gan
administratīvi.
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Minoritāšu konvencijā atzīts, ka nacionālo minoritāšu un tām piederīgo
personu tiesību un brīvību aizsardzība ir neatņemama starptautiskās
cilvēktiesību aizsardzības sistēmas daļa, un precizēts mazākumtautību
tiesību aizsardzības tvērums. Minoritāšu konvencija satur noteiktus
principus, kas dalībvalstīm jāievēro, īstenojot tās vispārējo mērķi – radīt
tolerances un dialoga atmosfēru plurālā sabiedrībā –, un vienlaikus dod
dalībvalstīm rīcības brīvību attiecībā uz konkrētu pasākumu īstenošanu (sk.
arī Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību preambulas
13. atkāpi un 1. pantu).
23.1. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka mazākumtautību valodu
lietojuma proporcijas samazināšana valsts un pašvaldību skolās
pamatizglītības pakāpē un pāreja uz latviešu mācībvalodu vidējās izglītības
pakāpē neatbilst Minoritāšu konvencijas 14. panta otrajā daļā noteiktajam
standartam (sk. pieteikumu lietas materiālu 1. sēj. 13.–17. lp.). Šim viedoklim
pēc būtības pievienojušās arī pieaicinātās personas S. Semenko,
N. Rogaļeva.
Atbilstoši 1969. gada Vīnes konvencijas par starptautisko līgumu
tiesībām (turpmāk – Vīnes konvencija) 31. pantam starptautiskā līgumā
ietverta tiesību norma ir interpretējama labā ticībā, noskaidrojot tās
gramatisko nozīmi un ņemot vērā tās kontekstu, kā arī līguma priekšmetu
un mērķi. Attiecīgi ir interpretējams arī Minoritāšu konvencijas 14. pants.
Minoritāšu konvencijas 14. pants precizē nacionālo minoritāšu
identitātes saglabāšanai nepieciešamo izglītības tiesību tvērumu. Šo
pantu veido trīs saturiski saistītas daļas. Minoritāšu konvencijas 14. panta
pirmā daļa paredz, ka jebkura persona, kas pieder pie nacionālās
minoritātes, ir tiesīga apgūt savas minoritātes valodu, kas ir viens no
līdzekļiem, ar kuriem šādas personas var apliecināt un saglabāt savu
identitāti (sk. Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību
un to paskaidrojošā ziņojuma 74. punktu). Minoritāšu konvencijas
14. panta otrā daļa noteic, ka noteiktos apstākļos personai, kas pieder pie
nacionālās minoritates, ir jābūt iespējām iegūt izglītību attiecīgās
nacionālās minoritātes valodā vai mācīties šo valodu. Savukārt 14. panta
trešā daļa paredz, ka šā panta otrā daļa ir īstenojama tā, lai netraucētu
valsts valodas apguvi.
Minoritāšu konvenciju paskaidrojošajā ziņojumā attiecībā uz tās
14. panta otro daļu norādīts, ka tajā ietvertais nosacījums attiecas gan uz
nacionālās minoritātes valodas apgūšanu, gan izglītības iegūšanu
nacionālās minoritātes valodā. Atzīstot iespējamo finanšu, administratīvo
un tehnisko slogu, kas varētu rasties, šis noteikums formulēts tā, ka atstāj
konvencijas dalībvalstīm plašu rīcības brīvību (sk. Vispārējo konvenciju
par nacionālo minoritāšu aizsardzību un to paskaidrojošā ziņojuma 75. un
76. punktu). Tātad dalībvalstīm ir atstātas izvēles iespējas, ievērojot
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Minoritāšu konvencijas mērķus, nodrošināt viena nosacījuma vai abu
nosacījumu īstenošanu, turklāt ņemot vērā pieejamos resursus un
izveidoto izglītības sistēmu.
Tādējādi no Satversmes 114. panta, interpretējot to kopsakarā
ar starptautiskajiem cilvēktiesību dokumentiem mazākumtautību
aizsardzības jomā, izriet mazākumtautību tiesības attīstīt savu
valodu, etnisko un kultūras savdabību, tostarp valsts izveidotās
izglītības sistēmas ietvaros.
23.2. Tālāk Satversmes tiesai ir jānoskaidro, kādi ir valsts pienākumi
mazākumtautību tiesību nodrošināšanā valsts uzturētās izglītības
sistēmas ietvaros valsts un pašvaldību izglītības iestādēs.
Pieteikuma iesniedzējs ir atsaucies uz Konsultatīvās komitejas
viedokļos par Latviju ietvertajiem apsvērumiem un uzsvēris, ka komiteja
saskata Latvijas situācijā virkni problēmu.
Kontekstu, kurā ir interpretējams Latvijai saistošais Minoritāšu
konvencijas standarts, veido arī citu dalībvalstu prakse un šīs prakses
analīze, kas ļauj pārliecināties par to pasākumu atbilstību, kurus dažādas
valstis ir veikušas konvencijas īstenošanai. Attiecībā uz Vīnes konvencijas
31. panta 3. punkta "b" apakšpunktu, kas noteic, ka līdz ar līguma kontekstu
ir jāievēro arī līguma piemērošanas prakse, kas apliecina dalībvalstu
vienošanos par tā iztulkošanu, Starptautisko tiesību komisija norāda, ka uz
līguma pamata izveidotas ekspertu komitejas viedoklis var sekmēt valstu
prakses veidošanos vai šādu praksi konstatēt [International Law
Commission, Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent
Practice in Relation to the Interpretation of Treaties. 2018, (A/73/10),
Conclusion 13, commentary, paras. 11–12, pp. 110–111]. Starptautisko
tiesību komisija savos secinājumos norādījusi, ka ekspertu komiteja,
īstenojot līgumā noteikto kompetenci, var sniegt savu pienesumu līguma
interpretācijā saistībā ar valstu prakses analīzi. Taču ekspertu komitejas
kompetence ir jānošķir no tiesas kompetences. Proti, tikai tiesa sniedz
juridiski saistošu starptautiska līguma interpretāciju. Ekspertu komitejas
secinājumi un rekomendācijas ir jāņem vērā, balstoties uz labās ticības
principu līgumsaistību ievērošanā [sk.: ibid., para. 23, p. 115].
Satversmes tiesa ir iepazinusies ar Konsultatīvās komitejas
2018. gada viedokli trešā monitoringa cikla ietvaros par Latviju attiecībā uz
lietā izskatāmo jautājumu. Konsultatīvās komitejas viedoklis par Latviju ir
tāds, ka neviens no īstenotajiem pasākumiem nedrīkst mazināt skolas lomu
mazākumtautības identitātes, tostarp kultūras, tradīciju un nacionālā
mantojuma, saglabāšanā. Valsts iestādes tiek atkārtoti aicinātas nodrošināt
nepārtrauktu pieeju izglītībai mazākumtautību valodās visā valsts teritorijā,
lai apmierinātu esošo pieprasījumu. Taču, vērtējot izglītības reformu, ir
norādīts uz nepieciešamību stiprināt arī valsts valodas zināšanas pie
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mazākumtautībām piederošu izglītojamo vidū (sk. Konsultatīvās komitejas
trešā viedokļa par Latviju, No. ACFC/OP/III(2018)001, 152. un 154. punktu).
Konsultatīvā komiteja savā viedoklī izsaka savas domas par izglītību
mazākumtautību valodās, kritizē valsts rīcību un pauž nožēlu par Latvijas
centieniem nostiprināt valsts valodu kā pamata mācību valodu valsts
izveidotajā vienotajā izglītības sistēmā (sk. Konsultatīvās komitejas
trešā viedokļa par Latviju, No. ACFC/OP/III(2018)001, 146.–156. punktu).
Satversmes tiesa konstatē, ka arī Komiteja par visu veidu rasu
diskriminācijas izskaušanu paudusi satraukumu par izglītības reformas
procesa ietekmi uz mazākumtautību tiesībām Latvijā (sk.: Concluding
Observations on the Combined Sixth to Twelfth Periodic Reports of Latvia.
25 September 2018. CERD/C/LVA/CO/6-12, para. 20).
Satversmes tiesa secina, ka minētajos viedokļos ietvertie apsvērumi
varētu būt pausti, pamatojoties uz ekspertiem pieejamo informāciju. Kā
tiesas sēdē norādīja tiesībsargs, viņam nācies konstatēt, ka šādām
komitejām nav pieejama pilnīga un vispusīga informācija un juridiskā
argumentācija (sk. tiesas sēdes stenogrammu lietas materiālu 6. sēj. 131. un
136. lp.). Uz šo apstākli tiesas sēdē vērsa uzmanību arī Ārlietu ministrijas
pārstāvji (sk. tiesas sēdes stenogrammu lietas materiālu 5. sēj. 128.–129. lp.).
Satversmes tiesa pievienojas šim viedoklim un nesaskata pamatu izdarīt
secinājumu, ka no Minoritāšu konvencijas izrietētu valsts pienākums
nodrošināt tādu mazākumtautības valodas, etniskās un kultūras savdabības
saglabāšanas un attīstīšanas veidu kā izglītības iegūšana mazākumtautības
valodā vai noteiktā šīs valodas lietojuma proporcijā valsts izveidotās
izglītības sistēmas ietvaros valsts un pašvaldību skolās, neņemot vērā valsts
konstitucionālo sistēmu un vispārējo Minoritāšu konvencijas mērķi – radīt
tolerances un dialoga atmosfēru plurālā sabiedrībā. Minoritāšu konvencija
atstāj valstīm lielu rīcības brīvību tajā noteikto principu iedzīvināšanā,
ļaujot ņemt vērā katras valsts konstitucionālās sistēmas, vēsturiskās un
ģeopolitiskās situācijas īpatnības un konstitucionālajos pamatlikumos
noteiktos demokrātiskas tiesiskas valsts pamatprincipus. To apliecina arī
citu dalībvalstu prakse attiecībā uz izmantotajiem izglītības modeļiem. Proti,
Minoritāšu konvencijas dalībvalstu izraudzītie risinājumi mazākumtautību
tiesību nodrošināšanai ir atšķirīgi, tomēr visvairāk izplatītais risinājums ir
skolas, kurās dominē valsts valoda un valsts noteikti mācību priekšmeti tiek
pasniegti mazākumtautības valodā vai ar tās palīdzību (sk.: Advisory
Committee on the Framework Convention for the Protection of National
Minorities, Commentary on Education under the Framework Convention for the
Protection of National Minorities, 2 March 1996, para. 2.3.2). Satversmes tiesa
konstatē, ka arī Konsultatīvās komitejas ziņojumos par Minoritāšu
konvencijas īstenošanu dalībvalstīs atspoguļota ļoti atšķirīga prakse
attiecībā uz tās 14. panta saistību izpildi. Konsultatīvā komiteja kopumā ir
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atzinusi par Minoritāšu konvencijai atbilstošu dažādu valstu praksi [sk.,
piemēram, Fourth Opinion on Finland, No. ACFC/OP/IV(2016)002, Fourth
Opinion on Germany, No. ACFC/OP/IV(2015)003, Fourth Opinion on Sweden,
No. ACFC/OP/IV(2017)004]. Valstu prakses dažādība liedz izdarīt
secinājumus par vienotu Minoritāšu konvencijas 14. panta interpretāciju.
Minoritāšu konvencijas mērķis ir stiprināt Eiropas Padomes
dalībvalstu solidaritāti Eiropas kultūrtelpā. Proti, mazākumtautību tiesību
aizsardzības mērķis ir sekmēt visas sabiedrības bagātināšanos un
solidaritāti. Arī Satversmes 114. pantā garantētās mazākumtautību tiesības
ir vērstas uz līdzsvara nodrošināšanu sabiedrībā, radot labvēlīgu vidi
mazākumtautību valodu, etniskās un kultūras savdabības saglabāšanai un
vienlaikus nodrošinot pienācīgu cieņu konstitucionālajām vērtībām. Šis
mērķis ir īstenojams, ja sabiedrība kopumā un citstarp arī pašas
mazākumtautības uztver mazākumtautību tiesību īstenošanu kā visas
sabiedrības bagātināšanu. Mazākumtautību tiesību īstenošana nedrīkst būt
vērsta uz sabiedrības segregāciju un apdraudēt sabiedrības vienotību.
Atšķirīgām identitātēm piederīgo atkāpšanās katram savā identitātes telpā
apdraud demokrātiskā diskursa un kopējas darbības iespējamību vienotā
sabiedrībā (sk.: Fukuyama F. Identity. Contemporary Identity Politicis and the
Struggle for Recognition. London: Profile Books, 2018, p. 165).
Demokrātiskas sabiedrības kopējās bagātināšanās princips ir jāievēro
arī izglītības jomā. Proti, valstij ir jāatbalsta mazākumtautību savdabības
saglabāšana un attīstība vienotas izglītības sistēmas ietvaros, veicinot
kopējas demokrātiskas sabiedrības identitātes veidošanos, nevis –
pretstatot mazākumtautību tiesības kopējām sabiedrības interesēm. Arī
Bērnu tiesību konvencija citstarp paredz valsts pienākumu neliegt bērnam,
kas pieder pie etniskās vai lingvistiskās minoritātes, tiesības kopā ar citiem
šai minoritātei piederīgajiem baudīt savas kultūras vērtības vai lietot
dzimto valodu (sk. Bērnu tiesību konvencijas 30. pantu), bet paredz arī to,
ka viens no izglītības mērķiem ir ieaudzināt bērnā cieņu pret tās valsts
nacionālajām vērtībām, kurā viņš dzīvo (sk. Bērnu tiesību konvencijas
29. panta pirmās daļas "c" apakšpunktu).
Tādējādi valsts pienākums ir nodrošināt iespējas valsts un
pašvaldību skolās iegūt tādu izglītību, kas nostiprina demokrātiskas
sabiedrības kopējo identitāti.
24. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka mazākumtautību valodu
lietojuma proporcijas samazināšana valsts un pašvaldību skolās
pamatizglītības pakāpē, kā arī pāreja uz latviešu valodu kā mācībvalodu
vidējās izglītības pakāpē apdraud mazākumtautību tiesību īstenošanu.
Pieteikuma iesniedzēja argumenti pēc būtības attiecas gan uz valsts
pienākuma, iespējams, nepienācīgu izpildi, gan uz iespējamo
mazākumtautības tiesību ierobežojumu.
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Ievērojot Pieteikuma iesniedzēja un pieaicināto personu paustos
apsvērumus, izskatāmajā lietā Satversmes tiesai ir jāatbild uz šādiem
jautājumiem:
1) vai, pieņemot apstrīdētās normas, ir ievērots labas likumdošanas
princips;
2) vai izglītības sistēmā valsts un pašvaldību izglītības iestādēs ir
nodrošinātas iespējas saglabāt un attīstīt mazākumtautības valodu,
etnisko un kultūras savdabību.
24.1. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka, izstrādājot un pieņemot
apstrīdētās normas, neesot pietiekami iesaistīti un uzklausīti
mazākumtautību pārstāvji, ka viņu priekšlikumi neesot pietiekami izvērtēti
(sk. pieteikumu lietas materiālu 1. sēj. 11. lp.). Saeima šim Pieteikuma
iesniedzēja uzskatam nepiekrīt un uzsver, ka visi mazākumtautību
pārstāvju iebildumi esot izskatīti un par tiem esot balsots (sk. Saeimas
atbildes rakstu lietas materiālu 2. sēj. 38. lp.).
Minoritāšu konvencijas 15. pants uzliek valstij pienākumu radīt tādus
apstākļus, lai pie mazākumtautībām piederošas personas varētu piedalīties
sabiedriskajā dzīvē, īpaši tad, kad tiek skatīti jautājumi, kas skar
mazākumtautības. Konsultatīvā komiteja šajā pantā ietverto saistību izpildi
Konvencijas dalībvalstīs ir vērtējusi, analizējot pie mazākumtautībām
piederošo personu līdzdalību ne tikai vēlētās institūcijās, bet arī ekspertu
komisijās, nevalstiskajās organizācijās un iestādēs, kas izveidotas sociālo,
kultūras un ekonomisko jautājumu risināšanai. Proti, mazākumtautību
tiesībām uz līdzdalību sabiedriskajā dzīvē ir plašs tvērums (sk.: Verstichel A.
Participation, Representation and Identity. The Right of Persons Belonging to
Minorites to Effective Participation in Public Affairs: Content, Justification and
Limits. Antwerp: Intersentia, 2009, p. 32).
Kā Satversmes tiesa jau atzinusi, ikvienam lēmumam, kas attiecas uz
sabiedrības dzīvē nozīmīgu jautājumu, Satversme izvirza noteiktas
prasības, kas nodrošina lēmumu pieņemšanu sabiedrības interesēs
atbilstoši demokrātiskas tiesiskas valsts principam (sal. ar Satversmes
tiesas 2005. gada 13. maija sprieduma lietā Nr. 2004-18-0106 secinājumu
daļas 7. punktu). Likumdošanas procesam ne vien jāatbilst normatīvajos
aktos noteiktajām formālajām prasībām, bet arī jāveicina personu
uzticēšanās valstij un tiesībām (sk. Satversmes tiesas 2018. gada 12. aprīļa
sprieduma lietā Nr. 2017-17-01 21.3. punktu).
Satversmes tiesa arī atzinusi, ka likumdevējam ir jānodrošina tāds
normatīvo aktu izstrādes process, kurā būtu notikusi pietiekama viedokļu
uzklausīšana, tostarp priekšlikumu, arī alternatīvu, izvērtēšana (sal. ar
Satversmes tiesas 2014. gada 7. jūlija sprieduma lietā Nr. 2013-17-01
28.1. punktu). Tādējādi labas likumdošanas principa ievērošana tādu
lēmumu pieņemšanā, kuri skar mazākumtautību tiesības, nozīmē to, ka tiek
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ievērotas pie mazākumtautībām piederošo personu līdzdalības tiesības,
proti, tiek uzklausīti un izvērtēti attiecīgo personu vai sabiedrības grupu
viedokļi un priekšlikumi.
Lai nodrošinātu sabiedrības, tostarp mazākumtautību, iesaisti
demokrātiskā diskusijā, likumdevējs izskata likumprojektu atklāti Saeimas
un tās komisiju sēdēs, kurās ir iespēja to apspriest un deputāti var izmantot
savas tiesības izteikties un balsot. Demokrātiskā tiesiskā valstī
likumdevējam ir arī pienākums savlaicīgi un pienācīgi informēt un pēc
iespējas likumdošanas procesā iesaistīt sabiedrību un konsultēties ar
ieinteresētajām personām (sk. Satversmes tiesas 2019. gada 6. marta
sprieduma lietā Nr. 2018-11-01 18.1. punktu). Labas likumdošanas principa
ievērošana sekmē to, ka sabiedrībā veidojas pārliecība par pieņemto
lēmumu tiesiskumu.
Apstrīdētās normas ir pieņemtas ar diviem atsevišķiem likumu
grozījumiem, proti, ar 2018. gada 22. marta likumu "Grozījumi Izglītības
likumā" un tajā pašā dienā pieņemto likumu "Grozījumi Vispārējās izglītības
likumā". Abu likumprojektu izskatīšana ir bijusi saistīta. Tas izriet citstarp
no to sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumos (turpmāk – anotācijas)
ietvertās informācijas par abu tiesību aktu izstrādes nepieciešamību un
saistību. Anotācijās izklāstīts iecerētā regulējuma mērķis, raksturotas
pašreizējās problēmas, iekļauti pētījumu dati un informācija par regulējuma
konstitucionalitāti. Satversmes tiesas sēdē Izglītības un zinātnes ministrijas
pārstāve O. Arkle apstiprināja, ka abu likumu grozījumi apspriesti
Konsultatīvajā padomē mazākumtautību izglītības jautājumos (sk. tiesas
sēdes stenogrammu lietas materiālu 6. sēj. 6. lp.).
Saeimas kārtības rullis ievērojamu likumprojekta sagatavošanas
darba daļu pirms tā izskatīšanas Saeimas sēdēs uztic Saeimas komisijām,
un tieši atbildīgā komisija nodrošina to, ka likumprojekts izskatīšanai
Saeimas sēdē tiek sagatavots pilnvērtīgi (sk. Satversmes tiesas 2011. gada
19. decembra sprieduma lietā Nr. 2011-03-01 18. punktu).
No lietas materiāliem izriet, ka abi likumprojekti, kuros ietvertas
apstrīdētās normas, ir izskatīti 12. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes
komisijas sēdēs 2018. gada 14. un 28. februārī, 1. un 14. martā. Visās
komisijas sēdēs ir piedalījies izglītības un zinātnes ministrs K. Šadurskis,
vairāku citu ministriju pārstāvji, Saeimas Juridiskā biroja pārstāve,
Tiesībsarga biroja pārstāve, kā arī sociālie partneri, nozares pārstāvji un
vecāku pārstāvji (sk. 12. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas
2015. gada 14., 28. februāra un 1., 14. marta sēžu protokolus lietas materiālu
2. sēj. 73.–155. lp.).
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdēs klātesošie ir izteikušies
un diskutējuši (sk. 12. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas
2018. gada 14., 28. februāra un 1., 14. marta sēžu audioierakstus un protokolus
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lietas materiālu 2. sēj. 73.–155. lp. un 3. sēj. 1.–77. lp.). Komisijas sēžu materiāli
apliecina, ka visi noteiktajā termiņā iesniegtie priekšlikumi ir apspriesti un
izvērtēti. Ir vērtēts arī Konsultatīvās padomes mazākumtautību izglītības
jautājumos paustais viedoklis (sk. lietas materiālu 2. sēj. 101.–103. lp.).
Deputāti, citstarp arī tie, kuri iesnieguši pieteikumu par izskatāmās lietas
ierosināšanu, ir iesnieguši priekšlikumus, komisija ir vērtējusi katru no tiem,
turklāt skaidrojumus par tiem sniedzis izglītības un zinātnes ministrs
K. Šadurskis un ministrijas pārstāvji (sk. lietas materiālu 2. sēj. 92.–110. lp.).
Par katru priekšlikumu ir balsots. Saeima abus likumprojektus ir izskatījusi
trijos lasījumos un likumus pieņēmusi 2018. gada 22. martā. Valsts
prezidents abus likumus ir izsludinājis 2018. gada 2. aprīlī.
Satversmes tiesa uzsver, ka labas likumdošanas princips, citstarp arī
mazākumtautību tiesību jomā, negarantē konkrētu vienai personai vai
personu grupai vēlamu rezultātu, tomēr tā ievērošana ikvienam dod
pārliecību par to, ka attiecīgais jautājums ir demokrātiski apspriests, proti,
dažādi viedokļi ir pausti un analizēti, un labākais iespējamais līdzsvars starp
dažādām konfliktējošām tiesībām un interesēm ir ticis meklēts, ievērojot
Satversmē ietvertās vērtības un vispārējos tiesību principus. Satversmes
tiesa nav guvusi apstiprinājumu Pieteikuma iesniedzēja paustajiem
apsvērumiem par to, ka mazākumtautību pārstāvju viedoklis par
apstrīdētajām normām neesot uzklausīts. Lietā nav strīda par citiem
apstrīdēto normu pieņemšanas aspektiem.
Tādējādi apstrīdēto normu pieņemšanā ir ievērots labas
likumdošanas princips.
24.2. Satversmes tiesai jāpārliecinās par to, vai valsts izveidotās
izglītības sistēmas ietvaros valsts un pašvaldību skolās ir radīta iespēja
saglabāt un attīstīt mazākumtautību valodu, etnisko un kultūras savdabību,
vienlaikus nodrošinot demokrātiskas sabiedrības kopējās identitātes
stiprināšanu.
Saeima un vairākas lietā pieaicinātās personas – Ārlietu ministrija,
I. Druviete, D. Hanovs un B. Zepa – uzsver, ka izskatāmās lietas apstākļos ir
būtiski ņemt vērā apstrīdēto normu pieņemšanas kontekstu, proti,
okupācijas atstāto un joprojām jūtamo negatīvo ietekmi uz valsts valodas
lietojumu sabiedrībā kopumā (sk. lietas materiālu 3. sēj. 83., 87. lp. un 4. sēj.
3.–9. un 21. lp.). To atzinusi arī Konsultatīvā komiteja trešajā viedoklī par
Latviju, norādot, ka Latvijas sabiedrība joprojām cīnās ar pagātnes sekām
(sk. Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu tiesību aizsardzību
konsultatīvās komitejas trešā, 2018. gada 23. februāra viedokļa par Latviju
kopsavilkumu).
Īpašie apstākļi, kas izveidojušies valsts ilgstošas okupācijas un
rusifikācijas rezultātā, jau tika analizēti lietā Nr. 2004-18-0106 (sk.
Satversmes tiesas 2005. gada 13. maija sprieduma lietā Nr. 2004-18-0106
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secinājumu daļas 1. un 2. punktu). Uz tiem norādīts arī šā sprieduma
22. punktā. Okupācijas varas veicinātās migrācijas dēļ aktuāls kļuva
valodu lietojuma jautājums. Kaut arī daļa no padomju laika migrantiem
nebija krievu tautības cilvēki, tomēr vienīgā viņu saziņas valoda Latvijā
bija krievu valoda. Saziņas jautājums tika atrisināts, īstenojot vispārēju
rusifikāciju, ļaujot ikdienas saziņā bez ierobežojumiem lietot krievu
valodu un uzspiežot tās lietošanu valsts iestādēs.
Izglītības jomā rusifikācija tika realizēta, skolās ar latviešu mācību
valodu īpašu uzmanību veltot krievu valodas apguvei, kā arī izveidojot skolas,
kurās mācību valoda bija tikai krievu valoda, un tādējādi pēc būtības radot
segregētu izglītības sistēmu. Tādējādi pēc valodas lietojuma sabiedrībā,
citstarp arī izglītības sistēmā, ilgstoši tika privileģēta krievu valoda un tās
izplatība visā sabiedrībā strauji palielinājās (sk. B. Zepas viedokli lietas
materiālu 4. sēj. 4. lp.). Par okupācijas ietekmi uz valodu lietojumu izglītības
sistēmā liecina arī Pieteikuma iesniedzēja un lietā pieaicināto personu
S. Semenko, D. Kļukina un N. Rogaļevas paustie apsvērumi par to, ka daudzi
bērni, sākot mācības skolā, vispār neprot latviešu valodu un tāpēc viņiem ir
grūti apgūt mācību saturu valsts valodā. Vēl arvien skolotājiem, kuru dzimtā
valoda nav latviešu valoda, esot lielas grūtības sazināties valsts valodā,
tostarp nodrošināt izglītības programmu apguvi skolā valsts valodā (sk. tiesas
sēdes stenogrammu lietas materiālu 5. sēj. 59. un 74. lp.).
Lietā pieaicinātās personas I. Druviete un B. Zepa norādīja, ka būtisks
faktors, kas ietekmē mazākumtautību viedokli par apstrīdētajām normām
un vispār valsts valodu, ir lingvistiskā attieksme. Ar lingvistisko attieksmi ir
saprotams subjektīvu faktoru kopums, piemēram, sociālo grupu un indivīdu
valodas uztveres īpatnības, attieksme pret dažādām valodām un valsts
institūciju veiktajiem valodas situācijas regulēšanas pasākumiem.
Lingvistisko attieksmi citstarp ietekmē vide, kurā bērns attīstās (sk.:
Baltaiskalna D. Lingvistiskās attieksmes – būtisks valodas politikas faktors.
Grām.: Vēbers E. (red.) Integrācija un etnopolitika. Rīga: Jumava, 2000, 231.–
232. lpp.).
Attieksmi pret latviešu valodu citstarp ietekmējot arī tas apstāklis, ka
pēc Latvijas neatkarības atgūšanas latviešu valodai Satversmē ir
nostiprināts vienīgās valsts valodas statuss, savukārt krievu valoda ir
zaudējusi oficiālo statusu, kāds tai bija padomju okupācijas laikā.
Saeima un vairākas lietā pieaicinātās personas ir uzsvērušas, ka arī
pēc valsts neatkarības atgūšanas krievu valoda Latvijā tiek plaši lietota
sabiedrībā. Krievu valodas izvēle ir pieejama kinoteātros un televīzijas
pārraidēs (tiek nodrošināts subtitru tulkojums krievu valodā). Daudzu
plašsaziņas līdzekļu saturs pamatā tiek veidots krievu valodā, arī daudzi
preses izdevumi ir pieejami tikai krievu valodā. Šādā situācijā nav citas
Latvijas mazākumtautības, kuru identitātes atgūšanai pēc padomju
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okupācijas laikā ilgstoši īstenotās rusifikācijas politikas Latvijas valsts jau
kopš savas neatkarības atjaunošanas sniedz atbalstu (sk. tiesas sēdes
stenogrammu lietas materiālu 5. sēj. 50.–52. lp. un 6. sēj. 106., 114. lp.). Arī citas
lietā pieaicinātās personas pauda viedokli, ka krievu valoda Latvijā ir
pašpietiekama, proti, ikdienas saziņā esot iespējams iztikt tikai ar krievu
valodu un valsts valodu nemaz nezināt (sk. tiesas sēdes stenogrammu lietas
materiālu 5. sēj. 54. un 86.–87. lp.). Tātad nav noliedzams valsts pienākums
radīt priekšnoteikumus mazākumtautību līdzdalībai demokrātiskai
sabiedrībai raksturīgā diskursā, bet arī mazākumtautībām būtu jāizrāda
iniciatīva piedalīties šajā diskursā valsts valodā. Uz to norādīja arī D. Hanovs,
uzsverot, ka principiāli noraidoša attieksme pret valsts valodu un
nepietiekama iniciatīva piedalīties kopējā pilsoniskās sabiedrības diskursā
kavējot pilsoniskās sabiedrības attīstību. Pie mazākumtautībām piederošu
indivīdu iniciatīva esot būtisks sabiedrības integrācijas priekšnoteikums.
Mazākumtautībām vajagot efektīvi līdzdarboties, piedāvājot katrai no tām
pieņemamus risinājumus Satversmes noteiktā ietvarā (sk. tiesas sēdes
stenogrammu lietas materiālu 6. sēj. 35. lp.).
Lai indivīds vēlētos un varētu piedalīties sabiedrības dzīvē, viņam ir
nepieciešamas atbilstošas valsts valodas zināšanas. Valsts valoda līdz ar citām
savām sociālajām funkcijām veic arī specifiskus valstiski svarīgus uzdevumus,
jo nodrošina valsts funkcionēšanu un komunikāciju starp personu un valsti
(sk.: Lässig C. L. Deutsch als Gerichts- und Amtssprache. Berlin: Duncker &
Humblot, 1980, S. 11–15). Satversmes ievads atklāj vērtības, kas ir iekļaujošas
demokrātiskas sabiedrības veidošanas pamats. Latviešu valoda ir viena no
šīm vērtībām. Tā ir neatņemama Latvijas valsts konstitucionālās identitātes
sastāvdaļa. No valsts valodas konstitucionālā statusa izriet valsts valodas
funkcija būt par sabiedrības kopējo saziņas un demokrātiskās līdzdalības
valodu (sk. Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas 2012. gada
17. septembra viedokļa "Par valsts konstitucionālajiem pamatiem un
neaizskaramo Satversmes kodolu" 319. punktu).
Satversmes tiesa jau ir atzinusi, ka latviešu valoda pilda vienīgās valsts
valodas funkcijas, proti, ir visu Latvijas iedzīvotāju savstarpējās saziņas
valoda un demokrātisko sabiedrību vienojoša valoda (sk. Satversmes tiesas
2001. gada 21. decembra sprieduma lietā Nr. 2001-04-0103 secinājumu daļas
3.2. punktu). Līdz ar to ikvienai personai, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā, ir
jāprot šīs valsts valoda, turklāt tādā līmenī, lai varētu pilnvērtīgi piedalīties
demokrātiskās sabiedrības dzīvē. Sabiedrības locekļi, kas izprot un ciena
vērtības, uz kurām balstīta Satversme, ir demokrātiskas tiesiskas valsts
pastāvēšanas priekšnoteikums.
Līdz ar to Satversmes 114. pantā noteiktās tiesības tiek īstenotas,
mazākumtautībām piedaloties demokrātiskas sabiedrības diskursā
valsts valodā.
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24.3. Satversmes tiesa ir atzinusi, ka izglītības prioritārais mērķis ir
nodrošināt izglītojamo tiesības saņemt tādu izglītību, kas ļautu veidot un
stiprināt sajūtu, ka viņi ir piederīgi Latvijai (sk. Satversmes tiesas 2017. gada
21. decembra sprieduma lietā Nr. 2017-03-01 19.3. punktu). Līdz ar to
izglītības sistēmas uzdevums ir nodrošināt, lai ikviens izglītojamais, tostarp
pie mazākumtautības piederošs, zinātu valsts valodu tādā līmenī, ka varētu
pēc savas izvēles piedalīties sabiedrības dzīvē un līdzdarboties valsts
demokrātiskajos procesos. Pārbaudot, vai valsts izpilda šo pienākumu,
Satversmes tiesai jāpārliecinās, vai valsts un pašvaldību izglītības iestādēs ir
nodrošinātas iespējas pienācīgi apgūt valsts valodas prasmes, kā arī saglabāt
un attīstīt mazākumtautības valodu, etnisko un kultūras savdabību.
Satversmes tiesa jau norādījusi, ka tiesību norma par to, ka valsts un
pašvaldību izglītības iestādēs izglītību iegūst valsts valodā, ir pieņemta jau
1998. gadā (sk. šā sprieduma 20.2. punktu). Izglītības likuma 2. pantā
noteiktais mērķis ir nodrošināt katram Latvijas iedzīvotājam iespēju attīstīt
savu garīgo un fizisko potenciālu, lai veidotos par patstāvīgu un attīstītu
personību, demokrātiskas Latvijas valsts un sabiedrības locekli. Tas sasaucas
ar Valsts valodas likuma mērķiem, citstarp mērķi iekļaut mazākumtautību
pārstāvjus Latvijas sabiedrībā, ievērojot viņu tiesības lietot dzimto valodu
vai citas valodas, un palielināt latviešu valodas ietekmi Latvijas kultūrvidē,
tādējādi veicinot sabiedrības integrāciju. Saeima atbildes rakstā uzsvērusi,
ka spēja brīvi lietot valsts valodu ne vien ir nepieciešama augstākās izglītības
iegūšanai, bet ir arī būtisks priekšnoteikums profesionālajai izaugsmei,
sabiedriskajai aktivitātei un izvēles iespējām attiecībā uz pieejamo
informācijas telpu. Proti, indivīdam, kas prot valsts valodu, ir iespēja
salīdzināt un kritiski izvērtēt iegūto informāciju un kvalitatīvi piedalīties
publiskajā diskursā, kas ir neatņemama demokrātiskas sabiedrības
sastāvdaļa (sk. Saeimas atbildes rakstu lietas materiālu 2. sēj. 24. lp.). Valsts
valodas zināšanas kā nepieciešams priekšnoteikums līdzdalībai
demokrātiskas sabiedrības dzīvē uzsvērts vairāku pieaicināto personu –
I. Druvietes, D. Hanova, Tieslietu ministrijas un Kultūras ministrijas –
paustajos viedokļos (sk. lietas materiālu 3. sēj. 84., 87., 91. un 123. lp.).
Savukārt Izglītības likuma 41. pants īpaši attiecas uz mazākumtautību
izglītības programmu izstrādāšanas noteikumiem, citstarp šā panta otrā
daļa noteic, ka mazākumtautību izglītības programmās iekļauj attiecīgās
etniskās kultūras apguvei un mazākumtautību integrācijai Latvijā
nepieciešamo saturu.
Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumu Nr. 747
"Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības
programmu paraugiem" 2. punkts noteic, ka pamatizglītības satura
īstenošanas mērķis ir vispusīgi attīstīts un lietpratīgs skolēns, kurš ir
ieinteresēts savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā,
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dzīvo veselīgi un droši, mācās ar prieku un interesi, sociāli atbildīgi
līdzdarbojas sabiedrības norisēs un uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas
patriots. Šo noteikumu 12. pielikuma "Pamatizglītības mazākumtautību
programmas paraugs" 1. punkts noteic, ka pamatizglītības mazākumtautību
programmas mērķis ir nodrošināt skolēna vispusīgu attīstību un
vērtīborientāciju, lai skolēns gribētu un varētu valsts valodā turpināt
vispārējo izglītību vai apgūt profesiju, iesaistīties sabiedrības dzīvē un
veidoties par laimīgu un atbildīgu personību. Savukārt šo noteikumu
12. pielikuma 2. punkts noteic, ka, īstenojot mazākumtautību izglītības
programmu, tiek nodrošināta etniskās kultūras apguve, veicināta valsts
valodas un mācību satura integrēta apguve, sekmēta skolēna integrācija
Latvijas sabiedrībā.
Minētais pielikums paredz, ka izglītības iestāde pedagoģiskā procesa
īstenošanai izvēlas vienu no šādiem trim valodas lietojuma proporcijām
mācību satura apguvei:
1) izglītības iestāde nosaka mācību priekšmetus, kas apgūstami
latviešu valodā ne mazāk kā 80 procentu apjomā no kopējās mācību stundu
slodzes mācību gadā, ieskaitot svešvalodas, un mācību priekšmetus, kas
apgūstami mazākumtautības valodā un bilingvāli;
2) izglītības iestāde nosaka mācību priekšmetus, kas 1.–6. klasē
apgūstami latviešu valodā ne mazāk kā 50 procentu apjomā no kopējās
mācību stundu slodzes mācību gadā, ieskaitot svešvalodas, un mācību
priekšmetus, kas apgūstami mazākumtautības valodā un bilingvāli, kā arī
mācību priekšmetus, kas 7.–9. klasē apgūstami latviešu valodā ne mazāk
kā 80 procentu apjomā no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā,
ieskaitot svešvalodas, un mācību priekšmetus, kas apgūstami
mazākumtautības valodā un bilingvāli;
3) izstrādājot savu izglītības programmu un iekļaujot tajā mācību
priekšmetus, kas nav ietverti pamatizglītības programmas paraugā,
izglītības iestāde nosaka mācību priekšmetus, kas 1.–6. klasē apgūstami
latviešu valodā ne mazāk kā 50 procentu apjomā no kopējās mācību stundu
slodzes mācību gadā, ieskaitot svešvalodas, un mācību priekšmetus, kas
apgūstami mazākumtautības valodā un bilingvāli, kā arī mācību
priekšmetus, kas 7.–9. klasē apgūstami latviešu valodā ne mazāk kā 80
procentu apjomā no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā, ieskaitot
svešvalodas, un mācību priekšmetus, kas apgūstami mazākumtautības
valodā un bilingvāli. Turklāt kopējais stundu skaits mācību priekšmetā
noteikts trim gadiem, lai izglītības iestāde varētu elastīgi plānot mācību
saturu un organizēt mācību procesu atbilstoši sasniedzamajiem
rezultātiem, skolēnu vajadzībām un izglītības iestādes iespējām (sk.
Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumu Nr 747 "Noteikumi
235

Lieta Nr. 2018-12-01

par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu
paraugiem" 12. pielikuma 7. un 8. punktu).
Mazākumtautību tiesību nodrošināšana ir paredzēta arī vidējās
izglītības pakāpē. Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumu Nr. 281
"Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību
priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem" 2. punkts
noteic, ka viens no izglītības programmu galvenajiem mērķiem ir sekmēt
izglītojamā sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu,
etnisko un kultūras savdabību, kā arī pilnveidot izpratni par Latvijas
Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību
pamatprincipiem (sk. Ministru kabineta noteikumu Nr. 281 "Noteikumi par
valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem
un izglītības programmu paraugiem" 2.3. punktu). Savukārt šo noteikumu
5. punkts noteic izglītības programmu galvenos uzdevumus, citstarp šādus:
pilnveidot latviešu valodas, mazākumtautību valodas (mazākumtautību
izglītības programmās) un svešvalodu kompetences kā personības garīgās,
intelektuālās attīstības un pašrealizācijas līdzekli daudzkultūru sabiedrībā;
pilnveidot izpratni par kultūras daudzveidību Latvijas un pasaules kultūras
vērtību kontekstā; veicināt ieinteresētību un izpratni par savu vietu
sabiedrībā, Latvijas un pasaules kultūras mantojumu, atbildīgu iekļaušanos
kultūrvides veidošanā, pamatojoties uz demokrātijas principiem un
humānām vērtībām (sk. Ministru kabineta noteikumu Nr. 281 "Noteikumi
par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu
standartiem un izglītības programmu paraugiem" 5.2., 5.3. un 5.4. punktu).
Līdz ar to Izglītības likums un uz tā pamata noteiktie valsts standarti, kā
arī izglītības programmu modeļi nodrošina iespējas apgūt mazākumtautības
valodu, kā arī saglabāt mazākumtautību kultūru un identitāti, vienlaikus
radot pie mazākumtautībām piederošiem izglītojamiem vienlīdzīgas
iespējas veidoties par pilnvērtīgiem Latvijas sabiedrības locekļiem. Šāda
valsts pieeja izglītības sistēmas organizēšanai atbilst Satversmes
114. pantam kopsakarā ar Minoritāšu konvencijas 14. pantu. Proti,
mazākumtautības tiesības attiecībā uz savas valodas lietošanu izglītības
sistēmas ietvaros ir īstenojamas, nekaitējot valsts valodas apguvei vai
izglītības iegūšanai valsts valodā (sk. arī Vispārējās konvencijas par nacionālo
minoritāšu aizsardzību tekstu un paskaidrojošā ziņojuma 78. punktu).
Satversmes tiesa jau iepriekš ir atzinusi, ka tolerantas sabiedrības
veidošanā citstarp liela nozīme ir pašu mazākumtautību iniciatīvai un
sadarbībai, integrējoties kopējā demokrātiskā identitātē. Minoritāšu
konvencijas preambulā atzīts, ka paralēli valsts pienākumiem arī ikvienai
personai ir jārīkojas tādējādi, lai mazākumtautību tiesību īstenošana visos
aspektos būtu vērsta uz sabiedrības bagātināšanu, nevis šķelšanu. Pakta
preambulā uzsvērts, ka līdzās valsts pienākumiem arī katram atsevišķam
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cilvēkam ir pienākumi pret citiem cilvēkiem un kolektīvu, kura loceklis viņš
ir. Izskatāmās lietas kontekstā ir būtiski vēlreiz uzsvērt arī Bērnu tiesību
konvenciju, kurā noteikts, ka bērnam, lai viņš pilnīgi un harmoniski
attīstītos kā personība, jābūt audzinātam miera, pašcieņas, iecietības,
brīvības, vienlīdzības un solidaritātes garā (sk. Bērnu tiesību konvencijas
preambulu, 29. panta pirmās daļas "d" punktu un Starptautiskā pakta par
ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 13. panta pirmo daļu).
Demokrātiskas tiesiskas valsts pienākums ir nodrošināt katra cilvēka
tiesību ievērošanu un radīt harmonisku ietvaru brīvas, izglītotas personības
attīstībai. Satversmes 114. pantā ietvertās tiesības ir tikai viens no šā
ietvara elementiem, kas jālīdzsvaro ar kopējām sabiedrības vērtībām.
Satversmes tiesa nav guvusi apstiprinājumu Pieteikuma iesniedzēja
uzskatam, ka apstrīdētās normas liegtu mazākumtautību tiesību īstenošanu.
Proti, valsts izveidotā izglītības sistēma valsts un pašvaldību izglītības
iestādēs paredz saturu, kas nodrošina iespējas apgūt mazākumtautības
valodu, kā arī saglabāt mazākumtautību kultūru un identitāti, vienlaikus
radot pie mazākumtautībām piederošiem izglītojamiem vienlīdzīgas
iespējas veidoties par pilnvērtīgiem Latvijas sabiedrības locekļiem.
Apstrīdētās normas arī neierobežo pie mazākumtautībām piederošu
izglītojamo iespējas kopt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību.
Tādējādi apstrīdētās normas, ciktāl tās nosaka izglītības ieguves
valodu valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, atbilst Satversmes
114. pantam.
Nolēmumu daļa
Pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 30.–32. pantu, Satversmes
tiesa
nosprieda:
1) izvērtēt 2018. gada 22. marta likuma "Grozījumi Izglītības likumā"
1. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta
otrajam teikumam, 112. pantam un 114. pantam lietas Nr. 2018-22-01
ietvaros;
2) izbeigt lietu daļā par 2018. gada 22. marta likuma "Grozījumi
Izglītības likumā" 1. panta otrās daļas, 3. panta pirmās un otrās daļas un
2018. gada 22. marta likuma "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā"
2. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 112. pantam;
3) atzīt 2018. gada 22. marta likuma "Grozījumi Izglītības likumā"
1. panta otro daļu, 3. panta pirmo un otro daļu un 2018. gada 22. marta
likuma "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" 2. pantu par atbilstošu
Latvijas Republikas Satversmes 91. panta otrajam teikumam;
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4) atzīt 2018. gada 22. marta likuma "Grozījumi Izglītības likumā"
1. panta otro daļu, 3. panta pirmo un otro daļu un 2018. gada 22. marta
likuma "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" 2. pantu par atbilstošu
Latvijas Republikas Satversmes 114. pantam.
Spriedums ir galīgs un nepārsūdzams.
Spriedums stājas spēkā tā pasludināšanas brīdī.
Tiesas sēdes priekšsēdētāja

S. Osipova
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Satversmes tiesas tiesneša Jāņa Neimaņa
atsevišķās domas
Rīgā 2019. gada 7. maijā
lietā Nr. 2018-12-01
"Par 2018. gada 22. marta likuma "Grozījumi Izglītības likumā"
1. panta pirmās daļas, otrās daļas vārdu "pirmsskolas izglītības un
pamatizglītības pakāpē, ievērojot šā likuma 41. panta noteikumus",
3. panta pirmās daļas vārda "pamatizglītības" un 2018. gada 22. marta
likuma "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" 2. panta atbilstību
Latvijas Republikas Satversmes 91. panta otrajam teikumam,
112. pantam un 114. pantam".
1. Satversmes tiesa ar spriedumu šajā lietā nolēma izvērtēt apstrīdētās
normas – Izglītības likuma 9. panta 1.1 daļas – atbilstību Latvijas Republikas
Satversmes (turpmāk – Satversme) 91. panta otrajam teikumam,
112. pantam un 114. pantam citas lietas – lietas Nr. 2018-22-01 – ietvaros.
Šāds lēmums ir pretrunā ar Satversmes 85. pantu un Satversmes tiesas
likuma 30. pantu. Šajās normās noteikts tiesas pienākums izspriest lietu.
Tiesai ir pienākums taisīt spriedumu lietā, ja vien pastāv visi
priekšnoteikumi pieteikuma pieļaujamībai un nepastāv tiesiski šķēršļi
tiesvedībai, proti, ja:
a. lieta ir piekritīga Satversmes tiesai;
b. iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu;
c. pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18.–19.3 panta
prasībām;
d. pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu;
e. tiesas spriedums ir nepieciešams pieteikuma iesniedzēja tiesību
aizsardzībai (tiesību normu konkrētās konstitucionālās kontroles
gadījumā) vai pastāv objektīva publiska interese (tiesību normu abstraktās
kontroles gadījumā).
Tā kā pieteikums daļā par apstrīdētās normas – Izglītības likuma
9. panta 1.1 daļas – atbilstību Satversmes 91. panta otrajam teikumam,
112. pantam un 114. pantam bija pieļaujams, Satversmes tiesai bija
pienākums izspriest lietu arī šajā daļā.
Tiesas lēmums izskatīt lietas Nr. 2018-12-01 prasījumu lietas
Nr. 2018-22-01 ietvaros ir pretrunā ar Satversmes tiesas likuma 1. panta
otro daļu. Nedz Satversme, nedz Satversmes tiesas likums neparedz tādu
procesuālo darbību – prasījuma izvērtēšana citā lietā. Satversmes tiesas
likuma 22. panta sestā daļa procesuālās efektivitātes jeb lietderības
mērķu labad noteic iespēju lietas sagatavošanas laikā lietu sadalīt vai
239

Satversmes tiesas tiesneša atsevišķās domas lietā Nr. 2018-12-01

lietas apvienot, taču ne tiesības pieņemt lēmumu par prasījuma nodošanu
izvērtēšanai citas lietas ietvaros. Satversmes tiesas likums neparedz, ka
atsevišķa tiesneša referenta atteikšanās apvienot lietas būtu pamats
prasījuma neizspriešanai lietā, tādēļ argumentam, ka tiesnesis 2019. gada
13. februārī pieņēmis lēmumu lietā Nr. 2018-22-01 neapvienot šo lietu ar
lietu Nr. 2018-12-01, nav juridiskas nozīmes. Tiesai bija jāievēro, ka
Satversmes tiesa pilnā sastāvā rīcības sēdē atzina lietu Nr. 2018-12-01 par
sagatavotu visos aspektos un tādu to arī nodeva izskatīšanai tiesas sēdē
ar lietas dalībnieku piedalīšanos.
Tiesas lēmums izskatīt lietas Nr. 2018-12-01 prasījumu par apstrīdētās
normas – Izglītības likuma 9. panta 1.1 daļas – atbilstību Satversmes 91. panta
otrajam teikumam, 112. pantam un 114. pantam lietas Nr. 2018-22-01
ietvaros pārkāpj lietas dalībnieka – pieteikuma iesniedzēja jeb 20 Saeimas
deputātu – tiesības uz pieeju Satversmes tiesai. Lietā Nr. 2018-22-01
attiecīgajiem Saeimas deputātiem nav lietas dalībnieka procesuālā statusa,
tie nevar īstenot tiesības sniegt paskaidrojumus, iepazīties ar lietas
materiāliem, iesniegt pierādījumus un izmantot citas lietas dalībnieka
procesuālās tiesības. Tāpat tie nevarētu turpināt prasījuma uzturēšanu tādā
gadījumā, ja, piemēram, lietas Nr. 2018-22-01 dalībnieki – konstitucionālās
sūdzības iesniedzēji – izvēlētos konstitucionālo tiesvedību lietā neturpināt.
Lieta Nr. 2018-22-01 tika ierosināta pēc personas konstitucionālās sūdzības.
Tiesvedība šādā lietā ir atkarīga no personas lēmumiem. Atbilstoši
dispozitivitātes principam persona var arī atteikties no tiesvedības
turpināšanas. Tādā gadījumā tiesvedība lietā ir izbeidzama, ja vien lieta jau
netika ierosināta, atzīstot, ka konstitucionālās sūdzības izskatīšana ir
vispārsvarīga. Taču lieta Nr. 2018-22-01 netika ierosināta vispārsvarīgu
iemeslu dēļ. Tieši tādēļ Satversmes tiesas likums paredz skaidru kārtību,
kādā lietā esošie prasījumi apvienojami, sadalāmi un izspriežami. Lēmums
izskatīt lietas Nr. 2018-12-01 prasījumu lietas Nr. 2018-22-01 ietvaros
neatbilst šai kārtībai.
2. Satversmes tiesa nosprieda atzīt 2018. gada 22. marta likuma
"Grozījumi Izglītības likumā" 1. panta otro daļu, 3. panta pirmo un otro daļu
un 2018. gada 22. marta likuma "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā"
2. pantu par atbilstošu Satversmes 114. pantam. Satversmes 114. pants
noteic, ka personām, kuras pieder pie mazākumtautībām, ir tiesības
saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Uzskatu, ka
Satversmes 114. pantā noteiktās pamattiesības ar iepriekšminētajām
apstrīdētajām Izglītības likuma normām nav skartas. Satversmes 114. pantā
noteikto pamattiesību saturā neietilpst tik plašas pie mazākumtautības
piederošu personu tiesības kā tiesības prasīt, lai valsts tām nodrošinātu
iespēju iegūt vidējo izglītību mazākumtautības valodā, uzturētu valsts vai
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pašvaldību skolas izglītības iegūšanai mazākumtautību valodās. Kā pamatoti
norādījusi Satversmes tiesa, šādas tiesības neizriet arī no Vispārējās
konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību. Tādējādi valsts var
regulēt to, vai un kādā apjomā mācību saturs apgūstams valsts valodā, ja vien
mazākumtautībām ar to pastarpināti netiek likti šķēršļi to valodas, etniskās
un kultūras savdabības saglabāšanai un attīstīšanai. Savukārt Vispārējās
izglītības likuma 43. panta otrā daļa, kas pieļauj, ka vidējās izglītības
programmā papildus var ietvert valsts vispārējās vidējās izglītības standartā
neminētus mācību priekšmetus, tai skaitā mazākumtautības dzimto valodu
un ar mazākumtautību identitāti un integrāciju Latvijas sabiedrībā saistītu
mācību saturu, acīmredzami atbilst Satversmes 114. pantam, jo tādējādi
valsts sekmē mazākumtautību tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu,
etnisko un kultūras savdabību. Tā kā apstrīdētās Izglītības likuma normas
neskar Satversmes 114. panta saturu, tiesvedība lietā par Satversmes
114. panta aizskārumu šajā daļā bija izbeidzama.
Satversmes tiesas tiesnesis

J. Neimanis
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SPRIEDUMS
LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ
Rīgā 2019. gada 2. maijā
lietā Nr. 2018-14-01
Satversmes tiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētāja Ineta
Ziemele, tiesneši Sanita Osipova, Aldis Laviņš, Gunārs Kusiņš, Daiga
Rezevska, Jānis Neimanis un Artūrs Kučs,
pēc Administratīvās rajona tiesas pieteikuma,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 85. pantu un
Satversmes tiesas likuma 16. panta 1. punktu, 17. panta pirmās daļas
9. punktu, kā arī 19.1 un 28.1 pantu,
rakstveida procesā 2019. gada 2. aprīļa tiesas sēdē izskatīja lietu
"Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 14. panta 7.1 daļas 1. punkta atbilstību
Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam".
Konstatējošā daļa
1. 2009. gada 1. decembrī tika pieņemts, bet 2010. gada 1. janvārī
stājās spēkā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likums (turpmāk – Atlīdzības likums).
Ar 2016. gada 23. novembra likumu "Grozījumi Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā", kas stājās spēkā
2017. gada 1. janvārī, citstarp Atlīdzības likuma 14. pants tika papildināts
ar 7.1 daļu, kura noteic:
"(71) Ja Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu
pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta
pienākumu pildīšanu virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika
kompensē, piešķirot atpūtas laiku saskaņā ar šā panta septīto daļu, un tas
apdraud attiecīgās Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma
vietu pārvaldes spēju nodrošināt dienesta uzdevumu izpildi, iestādes
vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona var lemt par attiecīgā dienesta
pienākumu izpildes laika apmaksu. Šādā gadījumā samaksu par dienesta
pienākumu pildīšanu virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika,
kuru nav iespējams kompensēt, piešķirot atpūtas laiku, nosaka šādi
(ņemot vērā virsstundu skaitu):
1) par dienesta pienākumu pildīšanu virs noteiktā dienesta
pienākumu izpildes laika – laikā, kad amatpersonai nebija iespējams
piešķirt pārtraukumu, – atbilstoši amatpersonai noteiktajai stundas algas
likmei;
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2) par dienesta pienākumu pildīšanu virs noteiktā dienesta
pienākumu izpildes laika – šīs daļas 1. punktā neminētajā laikā – atbilstoši
amatpersonai noteiktajai stundas algas likmei, kā arī nosaka piemaksu
100 procentu apmērā no tai noteiktās stundas algas likmes."
2. Pieteikuma iesniedzēja – Administratīvā rajona tiesa (turpmāk –
Pieteikuma iesniedzēja) – uzskata, ka Atlīdzības likuma 14. panta 7.1 daļas
1. punkts (turpmāk – apstrīdētā norma) neatbilst Latvijas Republikas
Satversmes (turpmāk – Satversme) 91. panta pirmajam teikumam.
Pieteikuma iesniedzējas tiesvedībā ir administratīvā lieta, kas
ierosināta, pamatojoties uz pieteikumu par pienākuma uzlikšanu
Ieslodzījuma vietu pārvaldei (turpmāk arī – Pārvalde) atlīdzināt pieteicējam
administratīvajā lietā materiālos zaudējumus un likumiskos procentus par
veikto virsstundu darbu. Pārvalde saskaņā ar apstrīdēto normu par amata
pienākumu pildīšanu virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika, kad
pieteicējam nebija iespējams piešķirt pārtraukumu, esot noteikusi samaksu
atbilstoši viņam noteiktajai stundas algas likmei.
Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka gan Darba likumā, gan Atlīdzības
likumā ir noteikts normālais personas nodarbināšanas laiks. Jebkura
persona, kam jāveic darbs ārpus tās normālā darba laika, tiekot noslogota
papildus. Tāpēc Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Pārvaldes
amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk arī –
amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm), kuras pilda dienesta
pienākumus virs tām noteiktā normālā dienesta pienākumu izpildes laika
jeb veic virsstundu darbu, atrodoties salīdzināmā situācijā ar citiem
nodarbinātajiem, kuri veic virsstundu darbu atbilstoši Darba likuma vai
Atlīdzības likuma regulējumam.
Saskaņā ar Darba likuma normām par virsstundu darbu esot piešķirama
piemaksa ne mazāk kā 100 procentu apmērā no darbiniekam noteiktās darba
algas. Arī saskaņā ar Atlīdzības likuma normām darbiniekiem un
amatpersonām, izņemot karavīrus un amatpersonas ar speciālajām dienesta
pakāpēm, par virsstundu darbu piešķirot vai nu piemaksu 100 procentu
apmērā no tām noteiktās stundas algas likmes, vai apmaksātu atpūtas
laiku citā nedēļas dienā atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam. Arī
amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm vispār esot paredzēta
piemaksa par virsstundu darbu 100 procentu apmērā no tām noteiktās
stundas algas likmes, ja tās tiek iesaistītas noteiktu dienesta pienākumu
veikšanā ārpus normālā dienesta pienākumu izpildes laika. Savukārt saskaņā
ar apstrīdēto normu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm
gadījumos, kad tās tiek nodarbinātas pārtraukuma laikā un šāds virsstundu
darbs nevar tikt kompensēts ar apmaksātu atpūtas laiku, tiekot nodrošināta
samaksa tikai atbilstoši tām noteiktajai stundas algas likmei.
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No apstrīdētās normas izstrādes materiāliem izrietot Iekšlietu
ministrijas viedoklis, ka dienesta pienākumu pildīšana virs noteiktā
dienesta pienākumu izpildes laika gadījumā, kad amatpersonai ar speciālo
dienesta pakāpi nav iespējams piešķirt pārtraukumu, nav pielīdzināma
virsstundām, jo šajā laikā tai tikai jāatrodas dienesta pienākumu izpildes
vietā un tā var ieturēt maltīti. Tomēr amatpersonai šādos gadījumos vajagot
būt gatavai jebkurā brīdī veikt amata pienākumus. Tādēļ Pieteikuma
iesniedzēja uzskata, ka nav pamata šādu darbu pārtraukuma laikā vērtēt
atšķirīgi no cita virsstundu darba vērtēšanas. Tam, ka amatpersonai šajā
laikā, kamēr tā neveic amata pienākumus, ir iespēja atpūsties vai ieturēt
maltīti, neesot nozīmes.
Saskaņā ar apstrīdēto normu amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi
par pārtraukuma laikā veiktu virsstundu darbu saņemot tādu pašu samaksu
kā par darbu normālā darba laika ietvaros. Tātad ar apstrīdēto normu esot
noteikta atšķirīga attieksme pret amatpersonām ar speciālajām dienesta
pakāpēm. Šī atšķirīgā attieksme esot noteikta ar likumu, taču tai neesot
leģitīma mērķa. Proti, no apstrīdētās normas izstrādes materiāliem izrietot,
ka tā pieņemta sakarā ar Augstākās tiesas 2016. gada 16. jūnija spriedumu
lietā Nr. SKA-347/2016. Augstākā tiesa šajā spriedumā, interpretējot
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes
amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma
(turpmāk – Dienesta gaitas likums) 30. pantu, esot atzinusi, ka pārtraukuma
laiks, kurā amatpersonai aizliegts pamest dienesta pienākumu izpildes
vietu, ir ieskaitāms tās dienesta pienākumu izpildes laikā un apmaksājams
tāpat kā jebkurš virsstundu darbs. Apstrīdētās normas mērķis esot
nodrošināt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Pārvaldes funkciju
izpildi līdz brīdim, kad tiks pārskatītas iespējas pilnveidot dienesta
pienākumu izpildes organizāciju un piesaistīt papildu cilvēkresursus. Šāds
mērķis pats par sevi esot atzīstams par leģitīmu.
Iestādes pienācīgai funkcionēšanai varot būt nepieciešama
amatpersonas klātbūtne dienesta vietā arī pārtraukuma laikā, bet tādējādi
veiktā virsstundu darba atlīdzināšana ar atpūtas laiku varot būt neiespējama
cilvēkresursu trūkuma dēļ. Tādēļ arī amatpersonu iesaistīšanai virsstundu
darbā pārtraukuma laikā un liegumam to atlīdzināt ar atpūtas laiku esot
leģitīms mērķis – sabiedrības drošības aizsardzība. Tomēr neesot pamata
tam, ka par šādu virsstundu darbu amatpersonām ar speciālajām dienesta
pakāpēm nosakāma zemāka atlīdzība nekā tā, kas par tādu pašu virsstundu
darbu paredzēta citām amatpersonām un darbiniekiem.
Pamatojot apstrīdētās normas nepieciešamību, Iekšlietu ministrija
esot uzsvērusi, ka amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, atrazdamās
dienesta vietā pārtraukuma laikā, neveicot amata pienākumus pilnā
apjomā un varot arī ieturēt maltīti. Tomēr amatpersonai šajā laikā esot
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jāatrodas tās amata pienākumu izpildes vietā un jābūt gatavai veikt savus
amata pienākumus. Tāpēc, pēc Pieteikuma iesniedzējas ieskata, nav
pamata vērtēt šo laiku citādi nekā to laiku, kad amatpersona veic aktīvu
darbu. Iekšlietu ministrija kā kompensāciju par šādu virsstundu darbu
esot norādījusi citstarp izdienas pensiju. Taču izdienas pensija saskaņā ar
normatīvajiem aktiem esot paredzēta arī citās profesijās nodarbinātajiem,
kuriem nav noteikta apstrīdētajā normā paredzētajai kārtībai analoģiska
virsstundu darba atlīdzināšanas kārtība. Tādējādi Iekšlietu ministrijas
norādītie apsvērumi par izdienas pensiju kā kompensējošu līdzekli
nevarot attaisnot apstrīdētajā normā noteikto atšķirīgo attieksmi.
Apstrīdētā norma patiesībā esot pieņemta vienīgi valsts budžeta
interešu nodrošināšanai situācijā, kad valstij varēja rasties papildu
izdevumi sakarā ar Augstākās tiesas 2016. gada 16. jūnija spriedumu
lietā Nr. SKA-347/2016. Taču šādu apstrīdētajā normā noteiktās
atšķirīgās attieksmes mērķi nevarot atzīt par leģitīmu. Arī valsts nespēja
nodrošināt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes un Pārvaldi ar
pietiekamiem cilvēkresursiem nevarot būt par pamatu atsevišķai
amatpersonu grupai par virsstundu darbu noteikt zemāku samaksu nekā
citām nodarbināto grupām.
Pat ja varētu uzskatīt, ka apstrīdētajā normā noteiktās atšķirīgās
attieksmes leģitīmais mērķis ir sabiedrības drošības aizsardzība, būtu
atzīstams, ka šī atšķirīgā attieksme neatbilst samērīguma principam.
Apstrīdētajā normā noteiktā kārtība neveicinot sabiedrības drošību, bet,
tieši otrādi, varot negatīvi ietekmēt iestādes darba kvalitāti un tādējādi
kaitēt sabiedrības interesēm. Tātad apstrīdētajā normā noteiktā atšķirīgā
attieksme neesot piemērota iespējamā leģitīmā mērķa sasniegšanai.
Turklāt Pārvaldes funkciju izpildes nepārtrauktību līdz brīdim, kad tiks
izvērtēta iespēja pilnveidot dienesta pienākumu izpildes organizāciju un
piesaistīt papildu cilvēkresursus, tādā pašā vai pat augstākā līmenī varot
panākt, nodrošinot amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm
vienlīdzīgu samaksu par virsstundu darbu.
3. Institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeima – uzskata, ka
apstrīdētā norma atbilst Satversmes 91. panta pirmajam teikumam.
Apstrīdētā norma esot pieņemta pēc iekšlietu ministra priekšlikuma,
lai ievērotu Augstākās tiesas 2016. gada 16. jūnija spriedumu lietā
Nr. SKA-347/2016. Proti, tā esot pieņemta ar mērķi nodrošināt, lai
nepiešķirta pārtraukuma laiks turpmāk tiktu ieskaitīts darba laikā un šāds
virsstundu darbs izņēmuma gadījumos tiktu atlīdzināts ar samaksu naudā.
Liegums atstāt dienesta vietu pārtraukuma laikā ne vienmēr nozīmējot to,
ka amatpersona šajā laikā aktīvi veic dienesta pienākumus. Amatpersonai
šajā laikā esot vienīgi jāatrodas dienesta pienākumu izpildes vietā, kur tā
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varot ieturēt maltīti un atpūsties. Tādējādi, neraugoties uz liegumu
pamest dienesta vietu, tiekot sasniegts pārtraukuma mērķis – nodrošināt
amatpersonai iespēju paēst un atpūsties.
Eiropas Savienības Tiesa, interpretējot Eiropas Parlamenta un Padomes
direktīvu 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem
(turpmāk – Darba laika direktīva), esot atzinusi, ka šī direktīva neregulē
nodarbināto atalgojumu. Atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienības darbību
šis jautājums neietilpstot Eiropas Savienības kompetencē. Tādēļ dalībvalstīm
esot rīcības brīvība, nosakot atlīdzību konkrētām amatpersonām. Šajā ziņā
valsts varot ņemt vērā dažādus kritērijus, tai skaitā veiktā darba intensitāti.
Arī Satversmes 107. pants neuzliekot valstij pienākumu nodrošināt
darbiniekam viņa vēlmēm atbilstošu darba samaksu. Darba samaksai vajagot
būt samērīgai arī ar amata noslodzi. Likumdevējs, nosakot pārtraukuma laikā
veiktā virsstundu darba samaksu, varot ņemt vērā citstarp to, ka darbiniekam
bija iespēja izmantot šo laiku arī atpūtai.
Turklāt Eiropas Savienības Tiesa esot atzinusi, ka dalībvalstis ir tiesīgas
piemērot tādus tiesību aktus, atbilstoši kuriem atalgojums par dežūru darba
vietā nosakāms atšķirīgi par laika posmiem, kuros darbs tiek faktiski veikts,
un laika posmiem, kuros tas netiek veikts, ar nosacījumu, ka šāds regulējums
nodrošina darba ņēmējiem Darba laika direktīvā paredzēto tiesību
iedarbību un efektīvi aizsargā viņu veselību un drošību. Saskaņā ar Dienesta
gaitas likuma 30. panta ceturto daļu gadījumos, kad amatpersonai ar
speciālo dienesta pakāpi nav iespējams piešķirt pārtraukumu, tai esot
nodrošināma pienācīga aizsardzība. Tādējādi netiekot pieļauts tas, ka varētu
tikt apdraudēta amatpersonas veselība un darbspējas.
Saskaņā ar Pārskatītās Eiropas Sociālās hartas 4. panta 2. punktu
darbiniekam par virsstundu darbu esot jāsaņem augstāka samaksa nekā
par normālajā darba laikā veicamo darbu, jo virsstundu darbs prasot vairāk
pūļu. Taču virsstundu darbs, ko amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi
veic tai nepiešķirta pārtraukuma laikā, neesot salīdzināms ar virsstundu
darbu, ko veic citi nodarbinātie. Proti, amatpersona ar speciālo dienesta
pakāpi šajā laikā neveicot savus pienākumus aktīvi un varot atpūsties, kā arī
ieturēt maltīti. Līdz ar to šādos gadījumos tiekot pienācīgi aizsargāta
darbinieka veselība un drošība. Šajā laikā veicamais darbs neprasot no
amatpersonas tādu papildu piepūli, kuru būtu nepieciešams atlīdzināt
papildus un līdzvērtīgi aktīvam darbam. Līdzīgas atziņas esot paudusi arī
Eiropas Sociālo tiesību komiteja. Lai gan Pārskatītā Eiropas Sociālā harta
nepieļaujot šāda zemas intensitātes darba laika uzskatīšanu par atpūtas
laiku, no tās neizrietot prasība to atlīdzināt tādā pašā apmērā kā laiku, kurā
darbs tiek aktīvi veikts. Tādēļ likumdevējs esot secinājis, ka paaugstināta
darba samaksa par šādu darbu nav nepieciešama.
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Apstrīdētās normas regulējums ietilpstot sociālo tiesību jomā, kura
esot specifiska cilvēktiesību joma. Tajā esot paredzēti vispārīgi valsts
pienākumi, bet atbilstoša regulēšanas mehānisma izvēle esot katras valsts
likumdevēja ziņā. Sociālo tiesību realizācija esot atkarīga no valsts
ekonomiskās situācijas un pieejamiem resursiem.
Amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm neatrodoties
salīdzināmos apstākļos ar citiem nodarbinātajiem, jo nodarbinātība
publiskajā sektorā būtiski atšķiroties no nodarbinātības privātajā sektorā.
Valsts dienesta attiecībās nepastāvot pušu līdztiesības princips. Valsts,
nosakot valsts dienestā esošo personu tiesības un pienākumus, baudot
plašāku rīcības brīvību nekā tad, kad tā regulē darba tiesiskās attiecības, kas
dibinātas uz privāttiesiska līguma pamata. Darbs valsts dienestā atšķiroties
no privātajā sektorā veicamā darba gan pēc tiesisko attiecību nodibināšanas
juridiskajiem aspektiem, gan pēc dienesta ietvaros veicamā darba mērķa,
kas esot cieši saistīts ar valsts uzdevumu pildīšanu. Tādēļ valsts dienestā
esošām personām esot noteikti īpaši tiesību ierobežojumi un pienākumi.
Iestādes, kurās strādā amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm,
nepārtraukti nodrošinot svarīgas valsts funkcijas, kas saistītas ar valsts
drošību, sabiedrisko drošību un kārtību un glābšanas darbu veikšanu. Tādēļ
amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm varot noteikt plašākus
ierobežojumus, lai nodrošinātu to pieejamību un gatavību dienesta
pienākumu pildīšanai. Atkarībā no konkrētās iestādes funkciju specifikas
varot atšķirties arī tās amatpersonu pienākumi un darba grafiks.
Cilvēkresursu nepietiekamības gadījumā valsts dienestā esošās
amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm varot tikt iesaistītas
nozīmīgu valsts uzdevumu izpildē arī no darba brīvajā laikā. Toties
amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm esot paredzēta izdienas
pensija, kura kompensējot, no vienas puses, dienesta laikā priekšlaicīgi
zaudētās darbspējas un, no otras puses, dienesta laikā noteiktos
ierobežojumus neatkarīgi no tā, vai šie ierobežojumi ir vai nav noveduši pie
priekšlaicīgas darbspēju samazināšanās.
Papildus Saeima pauž viedokli, ka no Pieteikuma iesniedzējas
lietvedībā esošās administratīvās lietas faktiskajiem apstākļiem un
Saeimas papildus izprasītajiem dokumentiem secināms, ka Pārvalde
konkrētajā gadījumā ir kļūdaini piemērojusi apstrīdēto normu. Tādēļ
Saeima uzskata, ka konkrētajā administratīvajā procesā personas
pamattiesību aizskārumu radījusi nevis apstrīdētā norma pati par sevi,
bet gan tās interpretācija un piemērošanas prakse.
4. Pieaicinātā persona – Tieslietu ministrija – uzskata, ka
apstrīdētā norma atbilst Satversmes 91. panta pirmajam teikumam.
Regulējums par kārtību, kādā amatpersonas ar speciālajām dienesta
pakāpēm var tikt iesaistītas dienesta pienākumu pildīšanā virs tām noteiktā
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dienesta pienākumu izpildes laika, atšķiroties no Darba likumā ietvertā
virsstundu darba regulējuma. Valsts dienestam esot atšķirīgi mērķi, un tajā
iesaistītajām personām esot sevišķi pienākumi, funkcijas un atbildība.
Atbilstoši Dienesta gaitas likumam arī tajā laikā, kad amatpersonai ar
speciālo dienesta pakāpi netiek piešķirts pārtraukums, tai tiekot
nodrošināta iespēja ieturēt maltīti dienesta pienākumu izpildes vietā. Laiks,
kurā amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi ir iespēja paēst un kurš ir
piešķirts pārtraukuma vietā, nevarot tikt pielīdzināts pārtraukumam, kuru
amatpersona var izmantot pēc saviem ieskatiem. Tomēr šajā laikā
amatpersona, atrodoties dienesta vietā, neveicot aktīvu darbu un dienesta
pienākumu veikšanā tiekot iesaistīta tikai tad, ja tas ir nepieciešams. Tādēļ
šāds virsstundu darbs nevarot tikt salīdzināts nedz ar aktīvu attiecīgās
amatpersonas dienesta pienākumu izpildi, nedz ar virsstundu darbu Darba
likuma izpratnē. Attiecīgi par šādu virsstundu darbu varot noteikt atšķirīgu
samaksu. Tādējādi amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm
neatrodoties salīdzināmos apstākļos ar personām, kuras nodarbinātas uz
privāttiesiska līguma pamata. Līdz ar to apstrīdētā norma neparedzot
atšķirīgu attieksmi pret salīdzināmām personu grupām.
Ja jau iepriekš ir zināms, ka nodarbinātajam nebūs iespējams piešķirt
pārtraukumu, tad šo apstākli vajagot ņemt vērā darba plānošanā. Kā
izrietot no izskatāmās lietas materiāliem, Pārvalde ar savu lēmumu ir
noteikusi, ka visa attiecīgā gada garumā noteiktai amatpersonu grupai
netiks piešķirti pārtraukumi, bet tiks nodrošināta iespēja paēst. Atbilstoši
šim lēmumam arī esot izstrādāts attiecīgo amatpersonu darba grafiks. Pēc
Tieslietu ministrijas ieskata, šāda pieeja, proti, virsstundu darba
noteikšana amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm ilgu laiku uz
priekšu, neesot atbalstāma. Taču šāda kārtība esot īslaicīgs risinājums, kas
izmantojams līdz brīdim, kad tiks nodrošināti attiecīgo dienesta
pienākumu izpildei nepieciešamie cilvēkresursi. Arī apstrīdētā norma
esot piedāvāta tikai kā pagaidu risinājums līdz brīdim, kad tiks atrisināts
jautājums par papildu cilvēkresursu piesaisti valsts dienestam.
5. Pieaicinātā persona – Iekšlietu ministrija – piekrīt Saeimas
atbildes rakstā sniegtajam viedoklim un uzskata, ka apstrīdētā norma
atbilst Satversmes 91. panta pirmajam teikumam.
Papildus Iekšlietu ministrija norāda, ka saskaņā ar Atlīdzības likuma
normām virsstundu darbs var tikt atlīdzināts divējādi: 1) piešķirot
samaksu atbilstoši amatpersonai noteiktajai stundas algas likmei un
piemaksu 100 procentu apmērā vai 2) piešķirot apmaksātu atpūtas laiku
atbilstoši nostrādātajām virsstundām. Virsstundu darba atlīdzināšana ar
apmaksātu atpūtas laiku pēc būtības esot pielīdzināma tā atlīdzināšanai
atbilstoši amatpersonai noteiktajai stundas algas likmei bez piemaksas.
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Arī Darba laika direktīva pieļaujot virsstundu darba kompensēšanu ar
apmaksātu atpūtas laiku. Tādējādi arī saskaņā ar Darba laika direktīvu
esot pieļaujama virsstundu darba atlīdzināšana atbilstoši amatpersonai
noteiktajai darba algas likmei bez piemaksas.
Saskaņā ar Darba likumu darba devējam esot rīcības brīvība izvēlēties
darbinieka veiktā virsstundu darba atlīdzības formu. Saskaņā ar Atlīdzības
likuma normām virsstundu darbs, ko veic amatpersonas ar speciālajām
dienesta pakāpēm, vispār esot atlīdzināms ar apmaksātu atpūtas laiku, bet
naudā varot tikt atlīdzināts tikai izņēmuma kārtā – tad, ja amatpersona tiek
iesaistīta konkrētu uzdevumu veikšanā. Šāds regulējums Atlīdzības likumā
paredzēts tādēļ, ka amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm veicot
specifiskas funkcijas un varot tikt iesaistītas dienesta pienākumu pildīšanā
arī ārpus tām noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika. Atlīdzības likuma
14. panta 7.1 daļa nosakot izņēmumu no šajā likumā noteiktās vispārējās
virsstundu darba atlīdzināšanas kārtības. Proti, apstrīdētajā normā esot
paredzēta kārtība, kādā amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi
piešķiramo atpūtas laiku aizstāj ar kompensāciju naudā gadījumos, kad
atpūtas laika piešķiršana apdraudētu attiecīgās iestādes funkcionēšanu. Šis
regulējums esot pieņemts sakarā ar Augstākās tiesas 2016. gada 16. jūnija
spriedumu lietā Nr. SKA-347/2016, lai novērstu cilvēkresursu trūkumu, kas
būtu radies, ja pārtraukuma laikā veiktais virsstundu darbs tiktu atlīdzināts
ar atpūtas laiku.
Attiecībā uz to, vai amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm,
kas veic virsstundu darbu tām nepiešķirta pārtraukuma laikā, un citi
nodarbinātie, kuri veic virsstundu darbu, atrodas salīdzināmos apstākļos,
Iekšlietu ministrija norāda, ka saskaņā ar Darba likumu darba devējs varot
noteikt par virsstundu darbu piemaksu, kas pārsniedz 100 procentus no
tai noteiktās darba algas, bet piemaksas faktiskais apmērs esot atkarīgs no
attiecīgās personas darba algas lieluma. Turklāt atšķirībā no Atlīdzības
likuma regulējuma, kas attiecas uz amatpersonām ar speciālajām dienesta
pakāpēm, Darba likuma un uz citām amatpersonām un darbiniekiem
attiecināmais Atlīdzības likuma regulējums piešķirot darba devējam
rīcības brīvību, nosakot virsstundu darba atlīdzības formu. Tādējādi
dažādām nodarbināto grupām esot paredzēta savstarpēji atšķirīga
virsstundu darba atlīdzināšanas kārtība un attiecīgās samaksas apmērs.
Satversme negarantējot noteiktu virsstundu darba atlīdzības formu vai
apmēru. Turklāt arī Satversmes tiesa esot atzinusi: tas vien, ka persona
nebauda konkrētas sociālās tiesības, pats par sevi nerada pamattiesību
pārkāpumu, bet tādējādi radusies atšķirīgā attieksme pārkāpj personas
tiesības tikai tad, ja tai nav pamatota iemesla. Pēc Iekšlietu ministrijas
ieskata, minētās Satversmes tiesas atziņas attiecināmas arī uz virsstundu
darba atlīdzināšanu naudā.
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Atlīdzības likuma 14. panta 7.1 daļas 2. punktā esot noteikta
paaugstināta atlīdzība par virsstundu darbu. Proti, šī norma apmaksāto
atpūtas laiku, kas pielīdzināms virsstundu darba apmaksai atbilstoši
amatpersonai noteiktajai stundas algas likmei, aizstājot ar dubultu darba
samaksu. Savukārt apstrīdētā norma paredzot samaksu atbilstoši
amatpersonai noteiktajai stundas algas likmei, un šī samaksa esot līdzvērtīga
atbilstoša ilguma apmaksātam atpūtas laikam. Iekšlietu ministrija piekrīt
Saeimas viedoklim, ka atrašanās dienesta vietā, faktiski neveicot dienesta
pienākumus, neprasa no amatpersonas tādu piepūli, kas būtu kompensējama
līdzvērtīgi aktīvai dienesta pienākumu veikšanai, jo šajā laikā amatpersonai
vajagot tikai atrasties dienesta pienākumu izpildes vietā un tai tiekot
nodrošināta iespēja paēst. Apstrīdētā norma esot vērtējama arī garantētā
sociālā nodrošinājuma kontekstā, jo amatpersonas ar speciālajām dienesta
pakāpēm esot tiesīgas saņemt izdienas pensiju. Tas, ka arī citas nodarbināto
grupas saņem līdzīga rakstura sociālo nodrošinājumu, piemēram, izdienas
pensiju, un faktiski lielāku atlīdzību par virsstundu darbu, pats par sevi
nenozīmējot to, ka būtu pārkāpts vienlīdzības princips.
Iekšlietu ministrija piekrīt Saeimas viedoklim, ka Pārvalde konkrētajā
gadījumā ir kļūdaini piemērojusi apstrīdēto normu.
6. Pieaicinātā persona – Finanšu ministrija – piekrīt Saeimas
atbildes rakstā sniegtajam viedoklim un uzskata, ka apstrīdētā norma
atbilst Satversmes 91. panta pirmajam teikumam.
7. Pieaicinātā persona – Valsts kanceleja – pievienojas Saeimas
atbildes rakstā sniegtajam viedoklim un uzskata, ka apstrīdētā norma
atbilst Satversmes 91. panta pirmajam teikumam.
Valsts kanceleja piekrīt, ka vispār saskaņā ar Atlīdzības likuma normām
amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm veiktais virsstundu darbs ir
atlīdzināms ar apmaksātu atpūtas laiku, bet apstrīdētā norma piemērojama
tikai izņēmuma gadījumos. Apstrīdētās normas satversmība esot vērtējama,
skatot to sistēmiski, kopsakarā ar citām Atlīdzības likuma normām, kurās
regulēta virsstundu darba atlīdzināšanas kārtība.
Neesot pamatots Pieteikuma iesniedzējas viedoklis, ka visi
nodarbinātie, kuri veic virsstundu darbu, atrodas savstarpēji salīdzināmos
apstākļos. Vajagot ņemt vērā valsts dienestā nodarbināto personu īpašās
funkcijas un atšķirīgos darba apstākļus. Turklāt virsstundu darbs, ko
amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm veic nepiešķirta
pārtraukuma laikā, neesot salīdzināms nedz ar virsstundu darbu, ko tās veic
tajā laikā, kad aktīvi pilda savus dienesta pienākumus, nedz ar virsstundu
darbu, ko veic atbilstoši Darba likumam nodarbinātās personas.
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8. Pieaicinātā persona – tiesībsargs – uzskata, ka apstrīdētā norma
atbilst Satversmes 91. panta pirmajam teikumam.
Saskaņā ar Dienesta gaitas likuma 3. panta otro daļu darba tiesiskās
attiecības reglamentējošu normatīvo aktu normas uz amatpersonām ar
speciālajām dienesta pakāpēm attiecoties tikai noteiktos gadījumos.
Apstrīdētā norma specifiski nosakot atšķirīgu regulējumu attiecībā uz
amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. Amatpersonām ar
speciālajām dienesta pakāpēm noteiktie dienesta pienākumi esot saistīti ar
valsts drošības un aizsardzības funkcijām. Valsts dienests atšķiroties no
nodarbinātības privātajā sektorā gan pēc attiecīgo tiesisko attiecību
nodibināšanas juridiskajiem aspektiem, gan pēc veicamā darba specifikas.
Amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm esot noteikti sevišķi
tiesību ierobežojumi un īpaši pienākumi. Tādēļ amatpersonas ar speciālajām
dienesta pakāpēm nevarot salīdzināt ar citiem nodarbinātajiem, kuriem
piemērojamas Darba likuma normas vai citas Atlīdzības likuma normas.
Vienlaikus tiesībsargs norāda, ka viedokļa iesniegšanas brīdī vēl nebija
noslēgusies viņa ierosinātā pārbaudes lieta par apstrīdētās normas
atbilstību Satversmes 107. pantam. Izvērtējot apstrīdētās normas atbilstību
Satversmes 107. pantam, tiesībsargs secinājis, ka jebkurš laiks, kas nav
atpūtas laiks, ir uzskatāms par darba laiku Ar apstrīdēto normu pēc būtības
esot pagarināts normālais amatpersonas pienākumu izpildes laiks. Nevarot
uzskatīt, ka amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kas tiek
ilgstoši nodarbinātas bez atbilstošas atpūtas, ir nodrošināta pienācīga
aizsardzība. Virsstundu darbs amatpersonām ar speciālajām dienesta
pakāpēm būtu nosakāms tikai izņēmuma kārtā, nevis regulāri. No Iekšlietu
ministrijas sniegtā attiecīgo Atlīdzības likuma grozījumu pamatojuma
izrietot, ka apstrīdētā norma tika pieņemta, lai ietaupītu finanšu līdzekļus
un nebūtu nepieciešams meklēt papildu cilvēkresursus. Tiesībsargs vērš
Satversmes tiesas uzmanību uz to, ka saskaņā ar Pārskatītās Eiropas
Sociālās hartas 4. panta 2. punktu Latvija apņēmusies atzīt strādājošo
tiesības uz paaugstinātu atalgojumu par virsstundu darbu ar izņēmumiem,
kas piemērojami atsevišķos gadījumos. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu
komiteja esot norādījusi, ka pamats izņēmuma noteikšanai atsevišķos
gadījumos var būt amatpersonas statuss. Tomēr tā uzsvērusi, ka liegt
tiesības uz paaugstinātu virsstundu apmaksu var tikai vadošus amatus
ieņemošām amatpersonām. Tādēļ tiesībsargs uzskata, ka apstrīdētā norma
neatbilst Satversmes 107. pantam.
9. Pieaicinātā persona – Ieslodzījuma vietu pārvalde – uzskata,
ka apstrīdētā norma atbilst Satversmes 91. panta pirmajam teikumam.
Saskaņā ar Dienesta gaitas likuma 30. panta ceturto daļu gadījumos,
kad amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi nav iespējams piešķirt
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pārtraukumu, tai nodrošināma iespēja paēst dienesta pienākumu izpildes
vietā.
Ieslodzījuma vietas apsardzes un ieslodzīto personu uzraudzības
funkciju specifikas dēļ neesot iespējams piešķirt Pārvaldes amatpersonām
pilnvērtīgu pārtraukumu, kura laikā tās varētu brīvi atstāt dienesta
pienākumu izpildes vietu. Tomēr katrā ieslodzījuma vietā esot izveidotas
atpūtas vietas, kur amatpersonas varot pavadīt savu pārtraukuma laiku pēc
sava ieskata. Pārtraukuma laikā tām vajagot vienīgi atrasties ieslodzījuma
vietas teritorijā, lai nepieciešamības gadījumā tās varētu veikt noteiktus
pienākumus. Attiecīgie laika posmi tiekot ieskaitīti amatpersonu darba
laikā un saskaņā ar apstrīdēto normu tiekot apmaksāti atbilstoši
amatpersonai noteiktajai stundas algas likmei. Savukārt tādā gadījumā, ja
amatpersona pārtraukuma laikā tiek iesaistīta aktīvā pienākumu izpildē,
attiecīgais laiks saskaņā ar Atlīdzības likuma 14. panta 7.1 daļas 2. punktu
tiekot apmaksāts, piešķirot papildu piemaksu 100 procentu apmērā. Tādēļ
Pārvalde uzskata, ka apstrīdētā norma neparedz atšķirīgu attieksmi pret
personu grupām, kas būtu vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem
salīdzināmos apstākļos.
10. Pieaicinātā persona – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
(turpmāk – Arodbiedrību savienība) – uzskata, ka apstrīdētā norma
neatbilst Satversmes 91. panta pirmajam teikumam.
Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas atziņām par Darba laika
direktīvas interpretāciju jēdzieni "darba laiks" un "atpūtas laiks" esot
Eiropas Savienības tiesību jēdzieni, kuri interpretējami autonomi, ievērojot
šīs direktīvas regulējumu. Tādēļ dalībvalstis nevarot vienpusēji noteikt šo
jēdzienu saturu. Par darba laiku atbilstoši Darba laika direktīvas 2. panta 1.
punktam esot uzskatāmi laika periodi, kurus raksturo trīs kumulatīvi
kritēriji: 1) darba ņēmējs strādā; 2) darba ņēmējs strādā darba devēja labā
(ir darba devēja rīcībā); 3) darba ņēmējs veic savu darbu vai pilda savus
pienākumus. Atbilstoši Eiropas Savienības Tiesas judikatūrai viens no
izšķirošiem darba laika jēdziena satura noteikšanas faktoriem esot tas, ka
darba ņēmējs ir spiests fiziski atrasties darba devēja noteiktā vietā. Vērtējot
to, vai nodarbinātais veic darbu, neesot būtiskas nozīmes ne veikto darbību
intensitātei, ne darbību pārtraukumiem. Ja laika periods minētajiem
kritērijiem neatbilst, tas esot uzskatāms par atpūtas laiku. Eiropas
Savienības Tiesa esot analizējusi arī dežūras gatavības un izsaukuma
gatavības jēdzienus. Atbilstoši Eiropas Savienības Tiesas atziņām par
pārtraukumu esot uzskatāms atpūtas laiks, kurā darba ņēmējam nevajag
obligāti palikt darba vietā, būt darba devēja rīcībā vai veikt savus darba
pienākumus. Savukārt laika periodi, kuros darba ņēmējam pēc darba devēja
lūguma jāpaliek darba vietā un jābūt pieejamam, lai tas nepieciešamības
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gadījumā veiktu darbu, esot uzskatāmi par darba laiku pat tad, ja darbinieks
šajā laikā faktiski savus pienākumus neveic.
Latvijas Republika esot ratificējusi Pārskatītās Eiropas Sociālās hartas
4. panta 2. punktu un tādējādi atzinusi nodarbināto tiesības uz paaugstinātu
atlīdzību par virsstundu darbu. Apstrīdētā norma paredzot iespēju nemaksāt
paaugstinātu atlīdzību par virsstundu darbu. Tādēļ, pēc Arodbiedrību
savienības ieskata, Latvijas Republika nav pienācīgi izpildījusi minētās
saistības un apstrīdētā norma ne tikai pārkāpj Satversmes 91. panta pirmajā
teikumā ietverto vienlīdzības principu, bet arī nenodrošina personām
Satversmes 107. pantā noteiktās tiesības uz taisnīgu darba samaksu. Turklāt
Arodbiedrību savienība norāda, ka apstrīdētās normas pieņemšanas procesā
neesot pietiekami izvērtēts arodbiedrību viedoklis un pats process bijis
sasteigts.
11. Pieaicinātā persona – mg. iur. Edgars Pastars – uzskata, ka
apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 91. panta pirmajam teikumam.
Apstrīdētā norma esot pretrunā ar citām Atlīdzības likuma normām un
šā likuma sistēmu. Par virsstundu darba laiku esot uzskatāms jebkāds laiks,
kurš pārsniedz normālo darba laiku un kurā darbinieks veic darbu vai ir
darba devēja rīcībā. Apstrīdētā norma faktiski regulējot "aktīvo dežūrlaiku",
kad darbinieks ir darba pienākumu izpildes vietā un darba devēja rīcībā, bet
neveic aktīvu darbu. Atlīdzības likuma 3. panta ceturtās daļas 9. punktā esot
regulēts "pasīvais dežūrlaiks", tas ir, laiks, kuru amatpersona vai darbinieks
nepavada darba vietā vai citā institūcijas norādītajā vietā un kuru tas var
izmantot pēc saviem ieskatiem, taču ir gatavs pēc pieprasījuma ierasties
norādītajā vietā un sākt savu pienākumu pildīšanu.
Iestāde varot vienoties ar amatpersonu par tādu "pasīvā dežūrlaika"
apmaksas kārtību, kas atšķiras no parastā darba laika vai "aktīvā
dežūrlaika" apmaksas kārtības. Tomēr arī šāda kārtība būtu atzīstama par
diskutablu, ņemot vērā Saeimas atbildes rakstā norādīto Eiropas Savienības
normatīvo aktu regulējumu. Savukārt "aktīvais dežūrlaiks" esot
apmaksājams tādā pašā apmērā kā aktīva darba pienākumu izpilde pat tad,
ja darbinieks, atrodoties darba vietā un darba devēja rīcībā, drīkst paēst vai
atpūsties. Vēl jo vairāk – tieši darba devējs esot tas, kurš nosakot, ko
amatpersona vai darbinieks šajā laikā drīkst darīt. Tādēļ šo laiku nevarot
uzskatīt par pienācīgu pārtraukumu. Arī Augstākā tiesa 2016. gada
16. jūnija spriedumā lietā Nr. SKA-347/2016 esot pamatoti atzinusi, ka
ugunsdzēsības dienestā nodarbinātas amatpersonas darba laikā būtu
ieskaitāms arī pārtraukums, kura laikā amatpersonai jāatrodas dienesta
pienākumu izpildes vietā un jābūt gatavai jebkurā brīdī pēc izsaukuma
doties izbraukumā, bet tam, ka amatpersona šajā laikā var atpūsties, kamēr
netiek izsaukta, nav īpašas nozīmes. Acīmredzams esot tas, ka apstrīdētā
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norma, pretēji Saeimas apgalvojumam, nav pieņemta tāpēc, lai ievērotu
minētajā Augstākās tiesas spriedumā ietvertās atziņas.
Saeimas viedoklim, ka amatpersonām un darbiniekiem var noteikt
atšķirīgus tiesiskos pienākumus, varot piekrist. Tomēr nevarot piekrist tam,
ka sistēmiska rakstura jautājumā par to, kā vērtējams pārtraukuma laikā
veikts darbs, drīkstētu pastāvēt būtiskas atšķirības, turklāt tādas, kas skar
tikai vienu amatpersonu grupu. Atlīdzības likuma regulējuma vispārējais
mērķis esot vienotas kārtības nodrošināšana attiecībā uz jebkuru tā
tvērumā ietilpstošo amatpersonu un darbinieku atlīdzību. Savukārt
apstrīdētā norma esot pieņemta ar mērķi ietaupīt finanšu līdzekļus uz
darbinieku pārstrādāšanās riska rēķina. Taču finanšu līdzekļu ekonomija
pati par sevi nevarot attaisnot personas tiesību ierobežošanu. Apstrīdētā
norma esot kārtējais Atlīdzības likumā iekļautais izņēmums no vispārējā
amatpersonu un darbinieku darba samaksas regulējuma. Šādu izņēmumu
klāsts pastāvīgi tiekot paplašināts, lai gan neesot saskatāmi apstākļi, kuru
dēļ tie būtu nepieciešami. Attiecīgais regulējums esot ieviests taupības
labad, nevis lai aizsargātu Satversmes 116. pantā noteiktās vērtības.
Secinājumu daļa
12. Saeima uzskata, ka konkrētajā administratīvajā lietā Pārvalde
kļūdaini piemērojusi apstrīdēto normu. Šim Saeimas viedoklim piekrīt arī
Iekšlietu ministrija. Saeima norāda, ka pieteicējam administratīvajā lietā
noteikts summētais dienesta pienākumu izpildes laiks. No summētā dienesta
pienākumu izpildes laika grafika, kuru Saeima izprasījusi no Pārvaldes,
izrietot, ka pārtraukumi attiecīgajām amatpersonām nav paredzēti. Tā kā
apstrīdētā norma esot piemērojama tikai tajos gadījumos, kad pārtraukums
amatpersonai bija paredzēts, bet netika piešķirts izņēmuma apstākļu dēļ,
konkrētajā gadījumā tā neesot piemērojama. Saeima norāda, ka summētā
dienesta pienākumu izpildes laika grafikā esot jau iepriekš ieplānots
amatpersonu virsstundu darbs, ko tām veikt esot nepieciešams, lai
nodrošinātu nepārtrauktu dienesta pienākumu izpildi. Tādēļ šajā gadījumā
esot piemērojams Atlīdzības likuma 14. panta desmitās daļas 4. punkts un
attiecīgās amatpersonas virsstundu darbs esot atlīdzināms ar samaksu
atbilstoši tai noteiktajai stundas algas likmei ar piemaksu 100 procentu
apmērā no tās. Arī Iekšlietu ministrija norāda, ka šāda dienesta pienākumu
izpildes laika plānošana liecina par amatpersonu virsstundu darba
nepieciešamību nepārtrauktas dienesta pienākumu izpildes nodrošināšanai.
Tātad Saeima uzskata, ka Satversmes 91. panta pirmajā teikumā
noteikto pamattiesību aizskārumu personai konkrētajā gadījumā radījusi
nevis apstrīdētā norma pati par sevi, bet gan tās interpretācija un
piemērošana. Proti, Saeima pēc būtības ir izteikusi apsvērumus par
iespējamu pamatu tiesvedības izbeigšanai lietā.
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Atbilstoši Satversmes tiesas judikatūrai procesuāla rakstura jautājumi
ir skatāmi pirms tiesību normu konstitucionalitātes izvērtēšanas pēc
būtības (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2017. gada 10. februāra sprieduma
lietā Nr. 2016-06-01 17. punktu). Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma
19.1 panta pirmās daļas 2. punktu tiesa, kas izskata administratīvo lietu
pirmajā instancē, var iesniegt pieteikumu Satversmes tiesai tikai par tādas
normas satversmību, ko iestāde ir piemērojusi vai kas būtu jāpiemēro šajā
lietā administratīvajā procesā tiesā. Satversmes tiesa ir secinājusi, ka tiesas
pieteikums Satversmes tiesai nevar būt abstrakts, proti, tāds, kas nav saistīts
ar konkrēto lietu, un tiesai jāpamato tas, ka attiecīgā norma ir nepieciešama
lietas izspriešanai (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2008. gada 9. septembra
lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2008-10-01 8. punktu).
No pieteikuma izriet, ka Pārvalde ir piemērojusi apstrīdēto normu
pieteicējam administratīvajā lietā. Pieteikuma iesniedzēja, izvērtējot
administratīvajā lietā paustos Pārvaldes argumentus, lēmumā par
pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesai secinājusi, ka konkrēto
situāciju, kas tai jāizvērtē administratīvās lietas ietvaros, aptver un regulē
tieši apstrīdētā norma.
Tātad Pieteikuma iesniedzēja ir sniegusi pamatojumu tam, kādēļ
apstrīdētā norma ir nepieciešama tās lietvedībā esošās administratīvās lietas
izspriešanai. Satversmes tiesa ir atzinusi, ka tiesas pieteikuma gadījumā jeb
tā dēvētās konkrētās kontroles ietvaros lietas izlemšanai nozīmīgi ir
konkrētās lietas apstākļi (sk. Satversmes tiesas 2018. gada 11. oktobra
sprieduma lietā Nr. 2017-30-01 10. punktu). Taču Satversmes tiesas
uzdevums nav stāties vispārējās jurisdikcijas tiesas vai administratīvās
tiesas vietā un izlemt, kuras normas tai nepieciešamas kādas lietas
izspriešanai (sal. sk. Satversmes tiesas 2010. gada 7. janvāra sprieduma lietā
Nr. 2009-12-03 9.3. punktu). Konkrētajā gadījumā, ņemot vērā pieteikumā
norādīto pamatojumu, Satversmes tiesai nav pamata apšaubīt, ka apstrīdētā
norma ir nepieciešama konkrētās administratīvās lietas izskatīšanai. Tādēļ
Satversmes tiesai ir jāpārbauda apstrīdētās normas atbilstība Satversmei.
Līdz ar to tiesvedība lietā ir turpināma.
13. Satversmes 91. panta pirmais teikums nosaka: "Visi cilvēki
Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā."
Satversmes 91. panta pirmajā teikumā ir ietverts vienlīdzības princips,
kas garantē vienotas tiesiskās kārtības pastāvēšanu. Tā uzdevums ir
nodrošināt normatīvo aktu aptverošu iedarbību uz visām personām un to
piemērošanu bez jebkādām privilēģijām (sk., piemēram, Satversmes tiesas
2005. gada 14. septembra sprieduma lietā Nr. 2005-02-0106 9.1. punktu).
Satversmes tiesa, konkretizējot Satversmes 91. pantu, ir atzinusi, ka
vienlīdzības princips liedz valsts institūcijām izdot tādas normas, kas bez
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saprātīga pamata pieļauj atšķirīgu attieksmi pret personām, kuras atrodas
vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos. Vienlīdzības
princips pieļauj un pat prasa atšķirīgu attieksmi pret personām, kas atrodas
atšķirīgos apstākļos, kā arī pieļauj atšķirīgu attieksmi pret personām, kas
atrodas vienādos apstākļos, ja tam ir objektīvs un saprātīgs pamats (sk.,
piemēram, Satversmes tiesas 2017. gada 11. oktobra sprieduma lietā
Nr. 2017-10-01 18. punktu). Atšķirīgai attieksmei nav objektīva un saprātīga
pamata, ja tai nav leģitīma mērķa vai ja nav samērīgas attiecības starp
izraudzītajiem līdzekļiem un nospraustajiem mērķiem (sk., piemēram,
Satversmes tiesas 2018. gada 29. jūnija sprieduma lietā Nr. 2017-25-01
25. punktu).
Tādēļ, lai izvērtētu, vai apstrīdētā norma atbilst Satversmes 91. panta
pirmajā teikumā ietvertajam vienlīdzības principam, Satversmes tiesai
jānoskaidro:
1) vai un kuras personas (personu grupas) atrodas vienādos un pēc
noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos;
2) vai apstrīdētā norma paredz vienādu vai atšķirīgu attieksmi pret
šīm personām (personu grupām);
3) vai šāda attieksme ir noteikta ar normatīvajos aktos paredzētā
kārtībā pieņemtu tiesību normu;
4) vai šādai attieksmei ir objektīvs un saprātīgs pamats, proti, vai tai
ir leģitīms mērķis un vai ir ievērots samērīguma princips (sk. Satversmes
tiesas 2018. gada 29. jūnija sprieduma lietā Nr. 2017-28-0306 11. punktu un
2018. gada 18. oktobra sprieduma lietā Nr. 2017-35-03 9. punktu).
14. Apstrīdētā norma ir daļa no Atlīdzības likuma 14. pantā ietvertā
regulējuma par kārtību, kādā kompensējams amatpersonu un valsts
institūciju darbinieku virsstundu darbs. "Virsstundu darbs" ir darba laika
organizācijas jēdziens, ar kuru apzīmē darbu, ko nodarbinātais veic virs
tam noteiktā normālā darba pienākumu izpildes laika.
14.1. Atlīdzības likuma 14. panta sestajā daļā amatpersonu un valsts
institūciju darbinieku virsstundu darba atlīdzināšanai paredzēti divi
alternatīvi līdzekļi: 1) samaksa atbilstoši nodarbinātajam noteiktajai stundas
algas likmei un piemaksa 100 procentu apmērā no tās (turpmāk – dubulta
darba samaksa); 2) apmaksāts atpūtas laiks atbilstoši nostrādāto virsstundu
skaitam. Savukārt virsstundu darbs, ko veic amatpersonas ar speciālajām
dienesta pakāpēm, saskaņā ar Atlīdzības likuma 14. panta septīto daļu vispār
ir kompensējams, piešķirot apmaksātu atpūtas laiku. Šo amatpersonu
virsstundu darbs var tikt kompensēts naudā tikai divos izņēmuma
gadījumos.
Pirmais izņēmums ir noteikts attiecībā uz situācijām, kad amatpersona
virs tai noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika tiek iesaistīta Atlīdzības
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likuma 14. panta desmitās daļas 1.–4. punktā noteikto dienesta pienākumu
pildīšanā. Minētās normas attiecas uz gadījumiem, kad amatpersona tiek
iesaistīta virsstundu darbā, lai nodrošinātu īpaši nozīmīgus valsts pasākumus,
novērstu katastrofu un dabas stihiju sekas, nodrošinātu sabiedrisko kārtību
un drošību vai veiktu citus ārkārtas uzdevumus; lai nodrošinātu sabiedrisko
kārtību un drošību sabiedriski nozīmīgos publiskos sporta vai kultūras
pasākumos; lai nodrošinātu Eiropas Savienības politiku instrumentu vai
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto vai līdzfinansēto projektu
īstenošanu; lai nodrošinātu nepārtrauktu vai steidzamu, iepriekš
neparedzētu uzdevumu veikšanu. Ja ir ievēroti attiecīgajā Atlīdzības likuma
14. panta desmitās daļas punktā norādītie papildu nosacījumi, šāda rakstura
virsstundu darbs amatpersonai atlīdzināms ar dubultu darba samaksu.
Otrais izņēmums ir noteikts Atlīdzības likuma 14. panta 7.1 daļā
attiecībā uz situācijām, kad amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm
veiktā virsstundu darba atlīdzināšana ar apmaksātu atpūtas laiku atbilstoši
šā panta septītajai daļai apdraudētu attiecīgās iestādes funkcionēšanu.
Šādās situācijās virsstundu darbs, kas veikts laikā, kad amatpersonai ar
speciālo dienesta pakāpi nebija iespējams piešķirt pārtraukumu, saskaņā ar
apstrīdēto normu atlīdzināms ar darba samaksu atbilstoši amatpersonai
noteiktajai stundas algas likmei bez papildu piemaksām. Savukārt jebkurā
citā laikā veikts virsstundu darbs šādās situācijās saskaņā ar Atlīdzības
likuma 14. panta 7.1 daļas 2. punktu atlīdzināms ar dubultu darba samaksu.
Regulējums, kas nosaka atlīdzību par nodarbināto veikto darbu, tai
skaitā virsstundu darbu, ir cieši saistīts ar regulējumu par nodarbināto darba
laika organizāciju. Kritērijus, kuriem jāatbilst nacionālajos normatīvajos
aktos ietvertajam darba laika organizācijas regulējumam, tai skaitā
virsstundu darba regulējumam, nosaka Darba laika direktīva. Saskaņā ar
Darba laika direktīvas 1. panta trešo daļu tās noteikumi ir piemērojami
visiem nodarbinātajiem gan publiskajā, gan privātajā sektorā neatkarīgi no
tā, vai persona ir nodarbināta kā amatpersona vai darbinieks. Tādējādi no
Darba laika direktīvas normām izriet, ka jebkuras nodarbinātās personas –
gan amatpersonas, gan darbinieka – darba vai dienesta pienākumu pildīšana
virs normālā darba vai dienesta pienākumu izpildes laika neatkarīgi no šo
pienākumu rakstura pēc būtības ir virsstundu darbs. Arī Atlīdzības likumā
jēdziens "virsstundu darbs" ir lietots šādā nozīmē, to attiecinot gan uz
amatpersonām, gan darbiniekiem.
Darba laika direktīvas 3., 4. un 5. pantā ir noteiktas minimālās prasības
attiecībā uz nodarbināto ikdienas atpūtas laiku, darba pārtraukumiem un
nedēļas atpūtas laiku. Savukārt tās 6. pantā ir noteikts maksimālais nedēļas
darba laiks, ieskaitot virsstundas. Darba laika direktīva nav piemērojama
attiecībā uz tādām valsts funkcijām, kuras pēc sava rakstura nevar pakļaut
darba laika plānojumam un kurām tādēļ nav iespējams piemērot Darba
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laika direktīvas nosacījumus, pat izmantojot šajā direktīvā paredzēto
iespēju atkāpties no atsevišķiem tās noteikumiem (sk. Eiropas Savienības
Tiesas 2018. gada 20. novembra sprieduma lietā Nr. C-147/17 68.–
76. punktu). Tas, ka veselības, drošības un sabiedriskās kārtības dienestiem
jādarbojas nepārtraukti, tomēr nav pamats nepiemērot tajos nodarbināto
personu darba laika organizācijai Darba laika direktīvas nosacījumus laikā,
kad šie dienesti darbojas normālos apstākļos. Minētajos dienestos
nodarbinātajiem var nepiemērot Darba laika direktīvas nosacījumus tikai
īpaši smagā un plaša mēroga situācijā (sk. Eiropas Savienības Tiesas
2018. gada 20. novembra sprieduma lietā Nr. C-147/17 67. punktu). Tomēr
saskaņā ar Darba laika direktīvas 17.–22. pantu dalībvalstis ir tiesīgas,
ievērojot šo normu nosacījumus, attiecībā uz Darba laika direktīvas tvērumā
esošām nodarbinātības jomām noteikt atkāpes no vairākiem direktīvas
noteikumiem, tai skaitā noteikuma par darba laika pārtraukumiem.
Tātad dalībvalstis var izņēmuma kārtā nepiemērot Darba laika
direktīvas noteikumus atsevišķās nodarbinātības jomās, kuras nav
iespējams pakļaut darba laika organizācijai un kuras tādēļ neietilpst
direktīvas tvērumā, kā arī paredzēt atkāpes no tās nosacījumiem attiecībā
uz direktīvas tvērumā ietilpstošām nodarbinātības jomām, ievērojot
direktīvas 17.–22. panta nosacījumus.
14.2. Nodarbinātības jomā Latvijas Republikai ir saistošas arī
Pārskatītās Eiropas Sociālās hartas (turpmāk – Harta) normas, kuras
ratificētas ar 2013. gada 14. februāra likumu "Par Pārskatīto Eiropas Sociālo
hartu". Ar minēto likumu Latvijas Republika atzina par sev saistošu citstarp
Hartas 4. panta 2. punktu, kas paredz ikviena nodarbinātā tiesības uz
paaugstinātu atalgojumu par virsstundu darbu ar izņēmumiem atsevišķos
gadījumos.
Darbs, kuru nodarbinātais veic virs tam noteiktā normālā darba laika,
prasa papildu piepūli, par kuru tam jāsaņem atlīdzība. Proti, šādos
gadījumos nodarbinātajam saskaņā ar Hartas 4. panta 2. punktu jāsaņem
atlīdzība ne vien par paveikto darbu, bet arī par viņam uzlikto papildu
slodzi. Tādēļ atlīdzībai par virsstundu darbu vispār ir jābūt lielākai nekā
atlīdzībai par darbu normālā darba laika ietvaros. Virsstundu darbs var tikt
atlīdzināts arī ar atpūtas laiku, taču šādā gadījumā atpūtas laikam jābūt
garākam par virsstundu darba laiku [sk. Eiropas Sociālo tiesību komitejas
2011. gada 17. oktobra lēmuma lietā "European Council of Police Trade
Unions (CESP) v. Portugal", pieteikums Nr. 60/2010, 19. un 20. punktu].
Hartas 4. panta 2. punkts, kas paredz augstāku atlīdzību par virsstundu
darbu, izņēmuma kārtā var netikt piemērots atsevišķām publiskām
amatpersonām, kā arī tādām skaitliski nelielām nodarbināto grupām, kuri
ieņem vadošus amatus vai kuru darba laiks ir organizēts brīvā formā un
tādēļ nevar tikt uzskaitīts [sk. Eiropas Sociālo tiesību komitejas 2010. gada
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23. jūnija lēmuma lietā "Confédération française de l'Encadrement CFE-CGC
v. France", pieteikums Nr. 56/2009, 75. punktu un 2013. gada 2. decembra
lēmuma lietā "Union syndicale des magistrats administratifs (USMA) v.
France", pieteikums Nr. 84/2012, 57.–70.punktu].
Tādējādi likumdevējam no Hartas 4. panta 2. punkta izriet pienākums
nodrošināt nodarbinātajam par virsstundu darbu tādu atlīdzību, kas ir
lielāka par viņam noteikto darba samaksu. Turklāt atbilstoši vienlīdzības
principam likumdevējam jānodrošina, ka tādi nodarbinātie, kas atrodas
vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos, par to
veikto virsstundu darbu saņem vienādu atlīdzību.
Līdz ar to likumdevējam, nosakot paaugstinātu atlīdzību par
virsstundu darbu, ir jāievēro vienlīdzības princips.
15. Lai izvērtētu apstrīdētās normas atbilstību Satversmes 91. panta
pirmajam teikumam, Satversmes tiesai visupirms ir jānoskaidro, vai un
kuras personas vai personu grupas atrodas vienādos un pēc noteiktiem
kritērijiem salīdzināmos apstākļos ar to personu grupu, uz kurām
attiecināma apstrīdētā norma. Šajā nolūkā ir nepieciešams noteikt galveno
attiecīgās personu grupas vienojošo pazīmi (sal. sk. Satversmes tiesas
2018. gada 15. maija sprieduma lietā Nr. 2017-15-01 18. punktu). Tāpat ir
jāizvērtē, vai nepastāv kādi būtiski apsvērumi, kas norāda uz to, ka
attiecīgās personu grupas neatrodas vienādos un savstarpēji salīdzināmos
apstākļos (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2013. gada 9. aprīļa sprieduma
lietā Nr. 2012-14-03 17.2. punktu).
Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka apstrīdētajā normā tās tvērumā
ietilpstošajām amatpersonām nepamatoti noteikta atšķirīga atlīdzība par
virsstundu darbu salīdzinājumā ar 1) amatpersonām ar speciālajām
dienesta pakāpēm, kas veic virsstundu darbu citā laikā; 2) citām
amatpersonām, kas veic virsstundu darbu; 3) publiskā un privātā sektora
darbiniekiem, kas veic virsstundu darbu. Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka
neviens normatīvais akts neparedz starpkategoriju starp darba laiku un
atpūtas laiku. Tādēļ neesot pamata laiku, kurā amatpersonai jābūt iestādes
rīcībā un tās dienesta pienākumu izpildes vietā, vērtēt atšķirīgi no cita tās
dienesta pienākumu izpildes laika.
Turpretim Saeima uzskata, ka apstrīdētās normas tvērumā ietilpstošās
amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm nav salīdzināmas ar
minētajām personu grupām. Amatpersonas ar speciālajām dienesta
pakāpēm nevarot tikt salīdzinātas ar citām amatpersonām vai publiskā vai
privātā sektora darbiniekiem, ņemot vērā amatpersonu ar speciālajām
dienesta pakāpēm dienesta pienākumu raksturu un tām paredzētās sociālās
garantijas. Savukārt forma, kādā amatpersonas ar speciālajām dienesta
pakāpēm tiek iesaistītas dienesta pienākumu izpildē laikā, kad tām nav
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iespējams piešķirt pārtraukumu, neļaujot šajā laikā veikto darbu salīdzināt
ar aktīvu dienesta pienākumu izpildi.
Kā argumentu tam, kādēļ amatpersonas ar speciālajām dienesta
pakāpēm nevar salīdzināt ar citām amatpersonām un darbiniekiem,
Saeima norāda arī to, ka amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm
ir paredzētas sevišķas sociālās garantijas. Proti, tām esot tiesības saņemt
izdienas pensiju, kas nodrošinot kompensāciju par virsstundu darba
radīto papildu slodzi. Uz šo apstākli norāda arī Iekšlietu ministrija.
Satversmes tiesa ir atzinusi, ka izdienas pensija ir noteiktu profesiju
pārstāvjiem paredzēta papildu sociālā garantija, kura tiek piešķirta, lai
atlīdzinātu viņu veicamo pienākumu un darba apstākļu radīto nelabvēlīgo
ietekmi uz viņu veselību un/vai ar attiecīgo amatu saistītos ierobežojumus,
nevis lai atlīdzinātu veikto darbu (sal. sk. Satversmes tiesas 2007. gada
4. janvāra sprieduma lietā Nr. 2006-13-0103 7.2. punktu). Proti, tiesības
saņemt izdienas pensiju nosakāmas attiecībā uz tādiem amatiem, kuriem
raksturīga sevišķi nelabvēlīga ietekme uz nodarbinātajiem vai sevišķi ar
attiecīgo amatu saistīti ierobežojumi. Tātad likumdevēja piešķirtās tiesības
saņemt izdienas pensiju ir sekas, kas izriet no tā, ka attiecīgais amats būtiski
atšķiras no citiem amatiem. Šīs tiesības nav tāda pazīme, kas raksturotu pašu
attiecīgo amatu un nodarbināto grupu. Tādēļ tās nav izmantojamas par
kritēriju, pēc kura varētu savstarpēji salīdzināt vairākas nodarbināto grupas.
Lai noskaidrotu, vai un kuras nodarbināto grupas atrodas vienādos un
pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos, ir nepieciešams izvērtēt
attiecīgos amatus raksturojošās pazīmes. Saskaņā ar Dienesta gaitas likuma
2. panta otro daļu Iekšlietu ministrijas sistēmā ietilpst Iekšlietu ministrijas
padotībā esošās iestādes – Iekšējās drošības birojs, Valsts policija, Valsts
robežsardze, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests –, kā arī šo iestāžu
padotībā esošās koledžas. No minēto iestāžu un Pārvaldes darbību
regulējošiem normatīvajiem aktiem izriet, ka šo iestāžu uzdevums ir
nodrošināt būtisku valsts funkciju izpildi sabiedrības drošības un
labklājības aizsardzības jomā. Attiecīgi Dienesta gaitas likumā šo iestāžu
amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm paredzēti īpaši darba laika
organizācijas nosacījumi, bet likumā "Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā" – arī sevišķi ar amatu saistīti ierobežojumi.
Minētās pazīmes nošķir amatpersonas ar speciālajām dienesta
pakāpēm no citām amatpersonām un publiskā un privātā sektora
darbiniekiem. Proti, tieši dienesta pienākumu raksturs, no tā izrietošais
speciālais darba laika organizācijas regulējums un ar amatu saistītie
ierobežojumi ļauj secināt, ka amatpersonas ar speciālajām dienesta
pakāpēm neatrodas salīdzināmos apstākļos ar citām amatpersonām un
valsts institūciju vai privātā sektora darbiniekiem.
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15.1. Taču apstrīdētā norma ir piemērojama tikai tām amatpersonām
ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras veikušas virsstundu darbu laikā,
kad tām nebija iespējams piešķirt pārtraukumu. Savukārt amatpersonām ar
speciālajām dienesta pakāpēm, kuras veikušas virsstundu darbu jebkurā
citā laikā, ir piemērojams Atlīdzības likuma 14. panta 7.1 daļas 2. punkts.
Satversmes 91. panta pirmajā teikumā expressis verbis noteikta cilvēku
vienlīdzība likuma un tiesas priekšā. Taču šajā Satversmes normā ietvertā
vienlīdzības principa saturs ir plašāks. No vienlīdzības principa izriet prasība
nodrošināt vienādu attieksmi pret personām, kas atrodas vienādās un pēc
noteiktiem kritērijiem salīdzināmās faktiskajās situācijās. Proti, vienāda
attieksme ir nodrošināma ne tikai pret dažādām personām, kas ietilpst
vienādās un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmās grupās. Atbilstoši
vienlīdzības principam arī vienai un tai pašai personai, nonākot vienādās un
pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmās faktiskajās situācijās, jābūt
pakļautai vienādai attieksmei. Citiem vārdiem: ja divas faktiskās situācijas no
tiesiskā viedokļa ir uzskatāmas par vienādām un pēc noteiktiem kritērijiem
salīdzināmām situācijām, tad likumdevējam atbilstoši vienlīdzības
principam attiecībā uz abām šīm situācijām jānosaka vienāds tiesiskais
regulējums. Tādēļ Satversmes tiesai jāpārbauda, vai amatpersonas ar
speciālajām dienesta pakāpēm, kas veic virsstundu darbu laikā, kad tām
nebija iespējams piešķirt pārtraukumu, atrodas vienādos un pēc noteiktiem
kritērijiem salīdzināmos apstākļos ar amatpersonām, kas veic virsstundu
darbu citā laikā. Šajā nolūkā Satversmes tiesai ir jānoskaidro amatpersonu
ar speciālajām dienesta pakāpēm darba laika organizācijas tiesiskais
regulējums.
Atbilstoši Dienesta gaitas likuma 26. pantam dienesta pienākumu
izpildes laiks šā likuma izpratnē ir laikposms, kura ietvaros amatpersona
pilda dienesta pienākumus vai atrodas iestādes rīcībā tās noteiktajā
dienesta pienākumu izpildes vietā un kuru organizē iestādes vadītājs.
Dienesta pienākumu izpildes laika sākumu, beigas, kā arī tā organizācijas
veidu nosaka iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona. Savukārt
kārtība, kādā amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi var iesaistīt
virsstundu darbā, ir ietverta Dienesta gaitas likuma 29. pantā, kura pirmajā
un otrajā daļā ir noteikts arī maksimālais virsstundu darba laiks.
Saskaņā ar Dienesta gaitas likuma 30. panta otrās daļas 1., 2.
un 3. punktu amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi atkarībā no
nepārtrauktas dienesta pienākumu izpildes laika ir tiesības uz vismaz vienu
pārtraukumu. Pārtraukums atbilstoši šā panta pirmajai daļai ir vismaz 30
minūtes garš laikposms periodā no dienesta pienākumu izpildes laika
sākuma līdz beigām, kurā amatpersona nepilda dienesta pienākumus un
kuru tā var izmantot pēc sava ieskata. Saskaņā ar šo normu pārtraukuma
laiku neieskaita dienesta pienākumu izpildes laikā. Tātad pārtraukuma
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laikā amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi tiek nodarbināta ārpus
Dienesta gaitas likumā noteiktā normālā dienesta pienākumu izpildes laika.
15.2. Saeima norāda, ka nepiešķirta pārtraukuma laikā amatpersonai
ir tikai jāuzturas dienesta pienākumu izpildes vietā un jābūt darba devēja
rīcībā. Dienesta pienākumu izpildē tā tiekot iesaistīta tikai tad, ja tas ir
nepieciešams, bet pārējā laikā tā varot atpūsties un ieturēt maltīti. Saeimas
viedoklim piekrīt Tieslietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Finanšu ministrija,
kā arī Valsts kontrole un Pārvalde. Tātad Saeima un minētās pieaicinātās
personas uzskata, ka dienesta pienākumu izpildi amatpersonai nepiešķirta
pārtraukuma laikā, kurā attiecīgā amatpersona atrodas dienesta pienākumu
izpildes vietā, nevar pēc būtības salīdzināt ar aktīvu dienesta pienākumu
pildīšanu vai darba veikšanu.
Darba laika direktīvas 2. panta 1. un 2. punktā ir ietvertas darba un
atpūtas laika definīcijas. Darba laiks 1. punktā definēts kā jebkurš laikposms,
kurā darba ņēmējs strādā darba devēja labā un veic savu darbu vai pilda
savus pienākumus saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai praksi. Savukārt
atpūtas laiks saskaņā ar minētā panta 2. punktu ir jebkurš laikposms, kas
neatbilst darba laika jēdzienam. Interpretējot Darba laika direktīvu, Eiropas
Savienības Tiesa ir atzinusi, ka "darba laiks" un "atpūtas laiks" ir autonomi
Eiropas Savienības tiesību jēdzieni, kuri interpretējami atbilstoši šīs
direktīvas sistēmai un mērķiem (sk., piemēram, Eiropas Savienības Tiesas
2005. gada 1. decembra sprieduma lietā Nr. C-14/04 44. punktu).
Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā vairākkārt vērtēts tas, vai
"aktīvais dežūrlaiks", kad nodarbinātais uzturas darba devēja norādītā vietā,
ir uzskatāms par darba laiku Eiropas Savienības tiesību izpratnē. Šajā ziņā
Eiropas Savienības Tiesa norādījusi, ka "darba laiks" un "atpūtas laiks" ir
savstarpēji izslēdzoši jēdzieni un starpkategorijas starp tiem nav iespējamas
(sk., piemēram, Eiropas Savienības Tiesas 2000. gada 3. oktobra sprieduma
lietā Nr. C-303/98 47. punktu un 2015. gada 10. septembra sprieduma lietā
Nr. C-266/14 26. punktu). No Eiropas Savienības Tiesas judikatūras izriet, ka
noteicošais darba laika klasificēšanas faktors ir tieši nodarbinātās personas
pienākums atrasties darba devēja noteiktā vietā, lai nepieciešamības
gadījumā varētu nekavējoties veikt savus profesionālos pienākumus. Tā kā
nodarbinātais šādā gadījumā nevar brīvi izvēlēties savu atrašanās vietu,
jebkurš šāds laikposms ir uzskatāms par darba laiku (sk., piemēram, Eiropas
Savienības Tiesas 2003. gada 9. septembra sprieduma lietā Nr. C-151/02
63. punktu).
Eiropas Savienības Tiesa ir atzinusi, ka šādu darba laika klasifikāciju
nevar ietekmēt attiecīgajā laikposmā veiktā darba intensitāte, ražīgums
un apjoms (sk. Eiropas Savienības Tiesas 2000. gada 3. oktobra sprieduma
lietā Nr. C-303/98 48. punktu un 2005. gada 1. decembra sprieduma lietā
Nr. C-14/04 43. punktu) vai tas, ka darba devējs nodrošina nodarbinātajam
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iespēju izmantot atpūtas istabu laikā, kamēr viņa pakalpojumi nav
nepieciešami (sk. Eiropas Savienības Tiesas 2003. gada 9. septembra
sprieduma lietā Nr. C-151/02 64. punktu). Tādējādi Eiropas Savienības Tiesa
ir atzinusi, ka "aktīvais dežūrlaiks" uzskatāms par darba laiku Eiropas
Savienības tiesību izpratnē (sk. Eiropas Savienības Tiesas 2000. gada
3. oktobra spriedumu lietā Nr. C-303/98, 2005. gada 1. decembra spriedumu
lietā Nr. C-14/04 un 2018. gada 21. februāra spriedumu lietā Nr. C-518/15).
Tātad "aktīvā dežūra" nepiešķirta pārtraukuma laikā ir uzskatāma par
virsstundu darbu.
Tādējādi konkrētajā gadījumā ir saskatāmas vairākas pazīmes, kas vieno
divas personu grupas – amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, kas
veic virsstundu darbu pārtraukuma laikā, un amatpersonas ar speciālajām
dienesta pakāpēm, kas veic virsstundu darbu citā laikā. Proti, abās grupās
ietilpst amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, kas atrodas no
tiesiskā viedokļa vienādā faktiskajā situācijā, proti, nodrošina būtisku valsts
funkciju izpildi, ir pakļautas līdzīgiem darba laika organizācijas noteikumiem
un ar amatu saistītiem ierobežojumiem un tiek nodarbinātas virs tām
noteiktā normālā dienesta pienākumu izpildes laika.
Līdz ar to norādītās personu grupas atrodas vienādos un pēc
noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos.
16. Saskaņā ar apstrīdēto normu amatpersonas ar speciālajām
dienesta pakāpēm, kas veic virsstundu darbu laikā, kad tām nebija
iespējams piešķirt pārtraukumu, saņem atlīdzību par šo virsstundu darbu
atbilstoši tām noteiktajai stundas algas likmei. Turpretim amatpersonas ar
speciālajām dienesta pakāpēm, kas veic virsstundu darbu citā laikā, saskaņā
ar Atlīdzības likuma 14. panta 7.1 daļas 2. punktu par veikto virsstundu
darbu saņem dubultu darba samaksu.
Līdz ar to apstrīdētā norma nosaka atšķirīgu attieksmi pret
personu grupām, kas atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem
salīdzināmos apstākļos.
17. Atšķirīga attieksme var tikt noteikta ar likumu. Lai izvērtētu, vai
apstrīdētajā normā paredzētā atšķirīgā attieksme ir noteikta ar likumu,
jāpārbauda, vai:
1) apstrīdētā norma ir pieņemta normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā;
2) vai tā ir izsludināta un publiski pieejama atbilstoši normatīvo aktu
prasībām;
3) vai tā ir pietiekami skaidri formulēta, lai persona varētu izprast no
tās izrietošo tiesību un pienākumu saturu un paredzēt tās piemērošanas
sekas (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2018. gada 29. jūnija sprieduma
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lietā Nr. 2017-28-0306 14. punktu un 2018. gada 18. oktobra sprieduma
lietā Nr. 2017-35-03 12. punktu).
Apstrīdētā norma tika pieņemta ar 2016. gada 23. novembra likumu
"Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likumā", kas stājās spēkā 2017. gada 1. janvārī.
Šā likuma projekts tika iekļauts likuma "Par valsts budžetu
2017. gadam" projektu pavadošo likumprojektu paketē, atzīts par steidzamu
un izskatīts Saeimā divos lasījumos. Savukārt apstrīdētā norma iekļauta šā
likuma projektā pēc iekšlietu ministra 2016. gada 2. novembrī iesniegtā
priekšlikuma otrajam lasījumam.
Satversmes tiesa ir atzinusi, ka likumdevējam ir tiesības un arī
pienākums valsts budžeta likumā un to pavadošo likumu paketē iekļaut
jautājumus, kas attiecas uz konkrēto saimniecisko gadu un ir cieši saistīti ar
valsts finanšu līdzekļu izlietojumu (sk. Satversmes tiesas 2011. gada
19. decembra sprieduma lietā Nr. 2011-03-01 18. punktu un 2019. gada
6. marta sprieduma lietā Nr. 2018-11-01 18.2. punktu).
Iekšlietu ministra priekšlikuma pamatojumā norādīts uz Augstākās
tiesas 2016. gada 16. jūnija spriedumu lietā Nr. SKA-347/2016, kurā atzīts,
ka Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes
amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma
30. pantā ietvertais regulējums interpretējams tādējādi, ka pārtraukuma
laiks ieskaitāms dienesta pienākumu izpildes laikā, ja šajā laikā
amatpersonai noteikts aizliegums atstāt dienesta pienākumu izpildes vietu.
Apstrīdētā norma ir daļa no risinājuma, kas tika piedāvāts, lai izpildītu
minēto Augstākās tiesas spriedumu. No priekšlikuma pamatojuma un tam
pievienotajiem priekšlikumiem par finansēšanas avotiem, no kuriem varētu
nodrošināt virsstundu darba samaksu Pārvaldes amatpersonām ar
speciālajām dienesta pakāpēm, secināms, ka 2017. gadā Tieslietu ministrijai
nepieciešami 2 545 085 euro, tai skaitā atalgojumam – 2 059 297 euro.
Tātad apstrīdētajā normā ietvertais regulējums attiecas uz 2017. gada
valsts budžeta izdevumiem un likumdevējs bija tiesīgs iekļaut to valsts
budžeta likumu pavadošo likumu paketē.
Iekšlietu ministra priekšlikuma pamatojumā norādīts, ka piedāvātais
risinājums izskatīts un konceptuāli atbalstīts Ministru kabineta 2016. gada
18. oktobra sēdē. Priekšlikuma pamatojumā analizēta Darba laika direktīva,
atsevišķi Eiropas Savienības Tiesas spriedumi, vērtēti Pārvaldei pieejamie
resursi, līdzekļi pārtraukuma mērķa sasniegšanai un Satversmes tiesas
judikatūra izdienas pensiju jautājumā (sk. lietas materiālu 2. sēj. 69.–72.lp.).
Likumprojekta otrajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi, tai skaitā
iekšlietu ministra iesniegtie priekšlikumi, ir izskatīti Saeimas Budžeta un
finanšu (nodokļu) komisijas 2016. gada 11. novembra un 16. novembra
sēdēs. Komisijas sēdē, pamatojot priekšlikumu pieņemt apstrīdēto normu,
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Iekšlietu ministrijas pārstāvis Vilnis Vītoliņš norādīja, ka šis priekšlikums
attiecas uz virsstundu darba atlīdzināšanu, un atzina, ka resursu trūkuma dēļ
ne vienmēr ir iespējams kompensēt amatpersonām virsstundu darbu ar
apmaksātu atpūtas laiku [sk. Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas
2016. gada 11. un 16. novembra sēžu audioierakstus lietas materiālu 2. sēj.].
Izskatāmajā lietā nav strīda un arī Satversmes tiesa secina, ka
apstrīdētā norma ir pieņemta Satversmē un Saeimas kārtības rullī noteiktajā
kārtībā, izsludināta un publiski pieejama atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
kā arī ir pietiekami skaidri formulēta, lai persona varētu izprast no tās
izrietošo tiesību un pienākumu saturu un paredzēt tās piemērošanas sekas.
Līdz ar to atšķirīgā attieksme ir noteikta ar likumu.
18. Atšķirīgajai attieksmei pret personu grupām, kuras atrodas
vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos, ir
nepieciešams leģitīms mērķis (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2006. gada
11. decembra sprieduma lietā Nr. 2006-10-03 21. punktu). Satversmes
tiesas procesā pienākums norādīt leģitīmo mērķi visupirms ir institūcijai,
kas izdevusi apstrīdēto aktu (sk. Satversmes tiesas 2011. gada 25. oktobra
sprieduma lietā Nr. 2011-01-01 13.2. punktu).
Saeima uzskata, ka Pieteikuma iesniedzējas norādītās personu grupas
neatrodas vienādos un savstarpēji salīdzināmos apstākļos, un tādēļ arī nav
savā atbildes rakstā izvērtējusi apstrīdētajā normā noteiktās atšķirīgās
attieksmes atbilstību Satversmei un nav norādījusi, kāds, pēc tās ieskata,
būtu atšķirīgās attieksmes leģitīmais mērķis. Līdz ar to Satversmes tiesai ir
pienākums ex officio objektīvi izvērtēt visus lietas apstākļus un noskaidrot
šāda mērķa esību vai – tieši pretēji – neesību (sk. Satversmes tiesas 2007. gada
8. jūnija sprieduma lietā Nr. 2007-01-01 23. punktu).
No apstrīdētās normas izstrādes materiāliem izriet, ka tās mērķis ir
nodrošināt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Pārvaldes funkciju
izpildi, līdz tiks izvērtēta iespēja pilnveidot dienesta pienākumu izpildes
organizāciju un piesaistīt papildu cilvēkresursus (sk. lietas materiālu 2. sēj.
69.–72.lp.). Taču apstrīdētā norma, nosakot amatpersonām ar speciālajām
dienesta pakāpēm par pārtraukuma laikā veiktu virsstundu darbu tādu
samaksu, kas ir vienāda ar tām noteikto stundas algas likmi, nevis dubultu
darba samaksu, kādu tās ir tiesīgas saņemt par citā laikā veiktu virsstundu
darbu, nodrošina vienīgi valsts budžeta līdzekļu ietaupījumu.
Satversmes tiesa atsevišķos gadījumos, it sevišķi vērtējot regulējumu
sociālo tiesību jomā, ir atzinusi, ka likumdevēja nolūks ietaupīt valsts budžeta
līdzekļus pats par sevi ir vērsts uz citu personu tiesību un sabiedrības
labklājības aizsardzību, un atzinusi šādu mērķi par leģitīmu (sk., piemēram,
Satversmes tiesas 2010. gada 21. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2009-86-01
12. punktu un 2014. gada 19. marta sprieduma lietā Nr. 2013-13-01
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14. punktu). Nepieciešamība taupīt valsts budžeta līdzekļus var attaisnot
valsts atteikšanos piešķirt līdzekļus mazāk svarīgu tās funkciju veikšanai vai
vispārēju taupības pasākumu ieviešanu ekonomiskās lejupslīdes apstākļos.
Taču valsts budžeta līdzekļu ietaupījums nevar kalpot par leģitīmu mērķi
atšķirīgai attieksmei pret personu grupām, kas atrodas vienādos un pēc
noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos.
Konkrētajā gadījumā nav saskatāms nekāds leģitīms mērķis, kura dēļ
vienai un tai pašai amatpersonu grupai par noteiktā laikā veiktu
virsstundu darbu būtu nosakāma zemāka atlīdzība nekā par citā laikā
veiktu virsstundu darbu.
Ja apstrīdētajā normā noteiktajai atšķirīgajai attieksmei nav leģitīma
mērķa, tās atbilstība samērīguma principam nav jāvērtē (sal. sk. Satversmes
tiesas 2018. gada 26. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2017-18-01 25.2. punktu).
Tā kā apstrīdētajā normā noteiktajai atšķirīgajai attieksmei nav
leģitīma mērķa, tā neatbilst Satversmes 91. panta pirmajam
teikumam.
19. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 32. panta trešo daļu tiesību
norma (akts), kuru Satversmes tiesa atzinusi par neatbilstošu augstāka
juridiska spēka tiesību normai, uzskatāma par spēkā neesošu no
Satversmes tiesas sprieduma publicēšanas dienas, ja Satversmes tiesa nav
noteikusi citādi. Brīdis, ar kuru apstrīdētā norma atzīstama par spēkā
neesošu, jānosaka, ņemot vērā, ka tās atzīšana par spēkā neesošu nedrīkst
radīt būtisku valsts, sabiedrības vai atsevišķu personu tiesību vai interešu
aizskārumu (sk. Satversmes tiesas 2018. gada 11. aprīļa sprieduma lietā
Nr. 2017-12-01 23. punktu). Taču, lemjot par brīdi, ar kuru apstrīdētā norma
zaudē spēku, jāņem vērā, ka Satversmes tiesas uzdevums ir pēc iespējas
novērst attiecīgās normas radītos personu pamattiesību aizskārumus (sal.
sk. Satversmes tiesas 2017. gada 15. jūnija sprieduma lietā Nr. 2016-11-01
22. punktu).
No lietas materiāliem izriet, ka administratīvo tiesu lietvedībā ir
vairākas lietas, kuru izspriešanā var būt nepieciešams piemērot apstrīdēto
normu (sk. lietas materiālu 2. sēj. 151.–157. lp.), turklāt ir iespējams,
ka apstrīdētā norma tika piemērota vai ir piemērojama arī citās
administratīvajās lietās. Tādēļ apstrīdētā norma ir atzīstama par spēkā
neesošu no personas pamattiesību aizskāruma rašanās brīža attiecībā uz
visām personām, kuras savu tiesību aizsardzībai Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā vērsušās tiesā un attiecībā uz kurām
administratīvais process tiesā vēl nav noslēdzies, kā arī tām personām,
kuras savu tiesību aizsardzībai Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā vērsušās tiesā un attiecībā uz kurām administratīvais process jau ir
noslēdzies.
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Lai aizsargātu personu pamattiesības, valsts pārvaldes iestādēm un
tiesām situācijās, kurās būtu piemērojama apstrīdētā norma, jānodrošina
vienlīdzības principam atbilstošs risinājums, izmantojot atbilstošas
juridiskās metodes un ievērojot šajā spriedumā ietvertās atziņas.
Nolēmumu daļa
tiesa

Pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 30.–32. pantu, Satversmes

nosprieda:
1. Atzīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 14. panta 7.1 daļas 1. punktu par neatbilstošu Latvijas
Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam.
2. Atzīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 14. panta 7.1 daļas 1. punktu par spēkā neesošu no
personas pamattiesību aizskāruma rašanās brīža attiecībā uz visām
personām, kuras savu tiesību aizsardzībai Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā vērsušās tiesā un attiecībā uz kurām
administratīvais process tiesā vēl nav noslēdzies, kā arī tām
personām, kuras savu tiesību aizsardzībai Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā vērsušās tiesā un attiecībā uz kurām
administratīvais process jau ir noslēdzies.
Spriedums ir galīgs un nepārsūdzams.
Spriedums stājas spēkā tā publicēšanas dienā.
Tiesas sēdes priekšsēdētāja

I. Ziemele
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SPRIEDUMS
LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ
Rīgā 2019. gada 7. jūnijā
lietā Nr. 2018-15-01
Satversmes tiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētāja Ineta
Ziemele, tiesneši Sanita Osipova, Aldis Laviņš, Gunārs Kusiņš, Daiga
Rezevska un Artūrs Kučs,
pēc Jāņa Kārkliņa pieteikuma,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 85. pantu un
Satversmes tiesas likuma 16. panta 1. punktu, 17. panta pirmās daļas
11. punktu un 28.1 pantu,
rakstveida procesā 2019. gada 9. maija tiesas sēdē izskatīja lietu
"Par Augstskolu likuma 27. panta piektās daļas un 30. panta
ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta
pirmajam teikumam".
Konstatējošā daļa
1. Saeima 1995. gada 2. novembrī pieņēma Augstskolu likumu, kas
stājās spēkā 1995. gada 1. decembrī.
1.1. Augstskolu likuma 30. panta otrā daļa, kas reglamentēja asociēto
profesoru ievēlēšanas kārtību, noteica, ka asociēto profesoru saskaņā ar šā
likuma 33. panta nosacījumiem atklātā konkursā uz sešiem gadiem ievēlē
attiecīgās nozares paplašinātā habilitācijas padome un uz tās lēmuma
pamata rektors slēdz ar viņu darba līgumu.
Ar 2000. gada 23. novembra likumu "Grozījumi Augstskolu likumā",
kas stājās spēkā 2000. gada 26. decembrī, Saeima izteica Augstskolu likuma
30. pantu jaunā redakcijā. Pēc šiem grozījumiem šā panta ceturtā daļa
noteic:
"Asociēto profesoru saskaņā ar šā likuma 33. panta noteikumiem
atklātā konkursā uz sešiem gadiem ievēlē attiecīgās nozares profesoru
padome. Pamatojoties uz nozares profesoru padomes lēmumu, rektors
noslēdz darba līgumu ar asociēto profesoru."
1.2. Ar 2006. gada 2. marta likumu "Grozījumi Augstskolu likumā", kas
stājās spēkā 2006. gada 6. aprīlī, Saeima papildināja Augstskolu likuma
27. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
"Akadēmiskajos amatos ievēlētajām personām nav piemērojams
Darba likuma 45. panta pirmajā daļā noteiktais darba līguma termiņa
ierobežojums. Darba līgumu ar akadēmiskajā amatā ievēlēto personu
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(profesoru, asociēto profesoru, docentu, lektoru, asistentu) slēdz rektors
uz ievēlēšanas laiku – sešiem gadiem."
2. Pieteikuma iesniedzējs – Jānis Kārkliņš (turpmāk – Pieteikuma
iesniedzējs) – uzskata, ka Augstskolu likuma 27. panta piektā daļa un
30. panta ceturtā daļa neatbilst Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk –
Satversme) 106. panta pirmajam teikumam.
2.1. Pieteikumā norādīts, ka saskaņā ar noslēgto darba līgumu
Pieteikuma iesniedzējs līdz 2018. gada 31. janvārim veicis asociētā profesora
amata pienākumus Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko
zinātņu katedrā. Pēc darba līguma termiņa izbeigšanās viņš vēlējies turpināt
darbu šajā amatā, tāpēc piedalījies Latvijas Universitātes izsludinātajā
konkursā uz asociētā profesora amatu. Ar profesoru padomes 2018. gada
22. janvāra lēmumu Pieteikuma iesniedzējs atkārtoti ievēlēts uz sešiem
gadiem asociētā profesora amatā juridiskās zinātnes nozarē civiltiesību
apakšnozarē. Saskaņā ar Augstskolu likuma 27. panta piekto daļu un
30. panta ceturto daļu starp Pieteikuma iesniedzēju un Latvijas Universitāti
noslēgts darba līgums par asociētā profesora amata pienākumu pildīšanu uz
sešiem gadiem.
2.2. Pirms Pieteikuma iesniedzēja atkārtotas ievēlēšanas asociētā
profesora amatā un darba līguma noslēgšanas profesoru padome esot
vērtējusi Pieteikuma iesniedzēja zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju.
Proti, divi eksperti, profesoru padomes locekļi, izskatījuši Pieteikuma
iesniedzēja iesniegtos dokumentus un snieguši atzinumu par viņa
kvalifikāciju un tās atbilstību asociētā profesora amata prasībām. Pēc
Ministru kabineta 2001. gada 4. septembra noteikumos Nr. 391 "Profesora
un asociētā profesora amata pretendenta zinātniskās un pedagoģiskās
kvalifikācijas novērtēšanas kārtība" (turpmāk – Noteikumi Nr. 391)
ietvertajiem kritērijiem Pieteikuma iesniedzēja atbilstību amatam vērtējis
arī katrs profesoru padomes loceklis atsevišķi, veicot ierakstus individuālā
vērtējuma lapā. Tāpat vērtēšanas procedūras ietvaros Pieteikuma
iesniedzējs lasījis atklātu lekciju un eksperti vērtējuši to, kā arī viņa spējas
vadīt seminārus. Saskaņā ar Noteikumu Nr. 391 9. punktu profesoru
padomes kopīgais lēmums par Pieteikuma iesniedzēja kvalifikāciju esot
pieņemts, pamatojoties uz protokolā ierakstītajiem katra padomes locekļa
individuālajiem vērtējumiem. Savukārt asociētā profesora amatā Pieteikuma
iesniedzēju profesoru padome ievēlējusi aizklātā balsojumā.
Jauna līguma slēgšana, pamatojoties uz atbilstību kvalifikācijas
prasībām un nozares profesoru padomes apstiprinošu balsojumu, esot
nepieciešama katru reizi, kad izbeidzas iepriekšējā līguma termiņš. Šāda
terminēta nodarbinātība apstākļos, kad Pieteikuma iesniedzējs pēc būtības
veic pastāvīgu un ilgstošu darbu, aizskarot viņam Satversmes 106. panta
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pirmajā teikumā noteiktās tiesības uz darbu. Pieteikuma iesniedzējs,
atsaucoties uz Satversmes tiesas praksi, norāda, ka Satversmes 106. panta
pirmais teikums aizsargā darbinieka tiesības saglabāt darba tiesiskās
attiecības tik ilgi, kamēr viņš pilda savu darbu atbilstoši amatam
nepieciešamajām spējām un kvalifikācijai. Tas apstāklis, ka darba devējam
piešķirtas tiesības ik pēc sešiem gadiem pārslēgt darba līgumu, radot risku,
ka darba devējs var darba līgumā ietvert darbiniekam nelabvēlīgus
noteikumus. Turklāt tādā gadījumā, ja persona netiek atkārtoti ievēlēta
amatā, tā nesaņemot atlaišanas pabalstu, jo šāds pabalsts saskaņā ar Darba
likuma 112. pantu tiekot izmaksāts tikai tad, ja darbinieks bijis nodarbināts
uz nenoteiktu laiku. Darba līguma noslēgšana uz noteiktu laiku ierobežojot
arī personas iespējas doties grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā, kā arī
bērna kopšanas atvaļinājumā.
2.3. Augstskolu likuma 27. panta piektajā daļā un 30. panta ceturtajā
daļā ietvertais pamattiesību ierobežojums esot noteikts ar likumu, un tam
varot būt leģitīms mērķis – citu cilvēku tiesību aizsardzība. Proti, ar
Augstskolu likuma 27. panta piekto daļu un 30. panta ceturto daļu esot
nodrošināts tas, ka regulāri tiek pārbaudītas akadēmiskā personāla
spējas, kvalifikācija un atbilstība ieņemamam amatam, kā arī izvērtēts,
kādus zinātniskos pētījumus veic akadēmiskais personāls un cik
kvalitatīvi tiek izglītoti studējošie. Šīs normas esot vērstas uz to, lai valsts
augstākās izglītības iestādēs studējošajiem izglītību sniegtu profesionāls
akadēmiskais personāls, kas vienlaikus veic arī kvalitatīvu pētniecisko un
zinātnisko darbību. Tomēr Augstskolu likuma 27. panta piektajā daļā un
30. panta ceturtajā daļā ietvertais pamattiesību ierobežojums neesot
piemērots leģitīmā mērķa sasniegšanai. Leģitīmo mērķi esot iespējams
sasniegt ar citiem, personas tiesības mazāk ierobežojošiem līdzekļiem.
Labums, ko sabiedrība iegūst, ierobežojot Pieteikuma iesniedzēja tiesības
uz darbu, neesot lielāks par viņa tiesībām un likumiskajām interesēm
nodarīto kaitējumu. Līdz ar to neesot ievērots samērīguma princips.
Augstskolu likuma 27. panta piektā daļa un 30. panta ceturtā daļa
pieļaujot to, ka profesora vai asociētā profesora kvalifikācija un spējas tiek
izvērtētas neregulāri, proti, tikai reizi sešos gados, pirms izbeidzas
attiecīgās personas ievēlēšanas un darba līguma termiņš. Turklāt pat tad,
ja profesora vai asociētā profesora amata pretendenta kvalifikācija tiek
novērtēta kā izcila, tas negarantējot to, ka šī persona tiks ievēlēta
profesora vai asociētā profesora amatā. Tas, vai profesors vai asociētais
profesors saglabās savu amatu, esot atkarīgs no Augstskolu likuma
33. pantā noteiktā nozares profesoru aizklātā balsojuma, kurā katrs
nozares profesors vadoties pēc savas iekšējās pārliecības un varot
pieņemt lēmumu, balstoties uz tādiem apstākļiem, kas vispār nav saistīti
ar pretendenta kvalifikāciju vai spējām.
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Noskaidrojot nacionālo normatīvo aktu saturu un tos piemērojot, esot
jāņem vērā Eiropas Savienības tiesību akti un Eiropas Savienības Tiesas
judikatūrā nostiprinātā to interpretācija. Ar Eiropas Savienības Padomes
1999. gada 28. jūnija direktīvu 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK
noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku (turpmāk – Direktīva)
esot ieviests tās pielikumā pievienotais EAK – UNICE – CEEP pamatnolīgums
par darbu uz noteiktu laiku (turpmāk – Pamatnolīgums). No šā Eiropas
Savienības tiesību akta un Eiropas Savienības Tiesas judikatūras izrietot, ka
darba līguma slēgšana uz noteiktu laiku ir attaisnojama ar "objektīviem
iemesliem". Proti, darba līgumu uz noteiktu laiku esot iespējams slēgt, ja to
pieļauj konkrētā darba raksturs, veikšanas apstākļi un šāda līguma slēgšana
atzīstama par samērīgu. Konkrētajā gadījumā šādi objektīvi apstākļi
nepastāvot. Tāpat uz akadēmiskajos amatos ievēlētām personām netiekot
attiecināti Pamatnolīguma 5. klauzulā noteiktie pasākumi, kuru mērķis ir
novērst secīgu darba līgumu vai uz noteiktu laiku nodibinātu darba
attiecību ļaunprātīgu izmantošanu. Darba līgumi uz noteiktu laiku tiekot
slēgti par īslaicīga vai pagaidu darba veikšanu. Ar akadēmiskajos amatos
nodarbinātajiem nebūtu slēdzams noteikta laika darba līgums, jo akadēmiskā
darbība gandrīz vienmēr nozīmējot ilgtermiņa nodošanos zinātnei.
Likumdevējs, pieņemot Augstskolu likuma 27. panta piekto daļu un
30. panta ceturto daļu, neesot izvērtējis, vai nepastāv citi, personas tiesības
un likumiskās intereses mazāk ierobežojoši līdzekļi. Likumdevējs varējis
izveidot tādu sistēmu, ka akadēmiskajam personālam nav nepieciešams iziet
atkārtotu ievēlēšanas procedūru, bet atbilstība amatam tiek nodrošināta ar
regulāru pārbaužu palīdzību vai arī tādējādi, ka kontrole pār akadēmisko
personālu tiek veikta tikai tādā gadījumā, ja saņemtas sūdzības par tā
darbību. Ar personu, kurai nav attiecīgajam amatam nepieciešamo spēju un
kvalifikācijas, darba tiesiskās attiecības varētu tikt izbeigtas atbilstoši Darba
likumam.
3. Institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeima – uzskata, ka
Augstskolu likuma 27. panta piektā daļa un 30. panta ceturtā daļa atbilst
Satversmes 106. panta pirmajam teikumam.
3.1. Viena no apstrīdētajām normām, proti, Augstskolu likuma
27. panta piektā daļa, attiecoties ne tikai uz asociēto profesoru, bet arī uz
citiem akadēmiskajiem amatiem – profesoru, docentu, lektoru un asistentu.
Pieteikuma iesniedzējs esot uz sešiem gadiem ievēlēts asociētā profesora
amatā, un ar viņu noslēgts darba līgums par asociētā profesora darba
pienākumu veikšanu. Tādēļ izskatāmajā lietā Augstskolu likuma 27. panta
piektās daļas un 30. panta ceturtās daļas atbilstība Satversmei esot
vērtējama tikai saistībā ar to akadēmisko amatu, kurā ievēlēts Pieteikuma
iesniedzējs.
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Latvijā asociētā profesora amats esot viena no reglamentētajām
profesijām. No Augstskolu likuma izrietot, ka asociētais profesors citstarp ir
arī pedagogs. Tā esot īpaši sabiedriski nozīmīga profesija, tādēļ izglītības
mērķu sasniegšanai būtiska esot pedagoga kvalifikācija, spējas un personība.
Attiecībā uz augstāko izglītību, kuras iegūšana ir priekšnoteikums daudzu
amatu veikšanai, prasība pēc visaugstāk kvalificēta akadēmiskā personāla
esot īpaši būtiska.
3.2. Augstskolu likuma 27. panta piektā daļa un 30. panta ceturtā daļa
pēc būtības paredzot to, ka personu asociētā profesora amatā atklāta
konkursa rezultātā ievēlē uz sešiem gadiem. Darba līgumu uz šo pašu
termiņu ar asociēto profesoru slēdzot augstākās izglītības iestādes rektors.
Asociēto profesoru no šā amata pretendentu vidus pēc iepazīšanās ar
dokumentiem un pārrunām ar amata pretendentiem ievēlot attiecīgās
nozares profesoru padome.
Lai persona varētu pretendēt uz asociētā profesora amatu, tai esot
jāsaņem atbilstošs zinātniskā un pedagoģiskā darba novērtējums.
Attiecīgās novērtēšanas kārtību daļēji, proti, attiecībā uz pretendenta
zinātnisko kvalifikāciju, reglamentējot Noteikumi Nr. 391. Atbilstoši šai
kārtībai asociētā profesora amata pretendenta zinātnisko un pedagoģisko
kvalifikāciju, kā arī organizatorisko kompetenci vērtējot vismaz pēc
septiņiem (profesionālo studiju programmu gadījumā – vismaz pieciem)
kritērijiem, un katrs vērtētājs izvēloties vienu no pieciem iespējamiem
vērtējumiem – "izcili", "ļoti labi", "labi", "apmierinoši" vai "neapmierinoši".
Nozares profesoru padome, pamatojoties uz individuālajiem vērtējumiem,
pieņemot kopīgo profesora zinātniskās un profesionālās kvalifikācijas
vērtējumu. Ņemot vērā šo vērtējumu, pēc pārrunām ar katru asociētā
profesora amata pretendentu nozares profesoru padome balsojot pieņemot
lēmumu par to, kurš pretendents vislabāk atbilst attiecīgajam amatam.
Profesoru padomes sastāvā esot vismaz pieci attiecīgās nozares
profesori. Saskaņā ar Augstskolu likuma 35. panta pirmo daļu vienai
trešdaļai augstskolas nozares profesoru padomes locekļu vajagot būt
nodarbinātiem citā augstskolā. Nedz apstrīdētā Augstskolu likuma 27. panta
piektā daļa un 30. panta ceturtā daļa, nedz arī citi ārējie normatīvie akti
nenosakot, kādām – atklātām vai aizklātām – jābūt asociētā profesora
vēlēšanām. To, ka vēlēšanas ir aizklātas, nosakot Augstākās izglītības
padomes izstrādātās vadlīnijas.
3.3. Termiņš, uz kādu persona tiek ievēlēta asociētā profesora amatā,
ierobežojot šīs personas iespējas konkrēto amatu saglabāt. Tomēr tas
neliedzot personai strādāt pašas izraudzītajā nozarē, piemēram,
jurisprudencē. Tādējādi ar Augstskolu likuma 27. panta piekto daļu un
30. panta ceturto daļu esot ierobežotas personai Satversmes 106. panta
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pirmajā teikumā paredzētās pamattiesības saglabāt asociētā profesora
amatu konkrētā augstākās izglītības iestādē.
Augstskolu likuma 27. panta piektajā daļā un 30. panta ceturtajā daļā
ietvertais pamattiesību ierobežojums esot noteikts ar pienācīgā kārtā
pieņemtu likumu, un tam esot leģitīms mērķis – citu cilvēku tiesību un
sabiedrības labklājības aizsardzība. Proti, pamattiesību ierobežojuma
mērķis esot nodrošināt akadēmiskā personāla atjaunošanos, kā arī attīstīt
mūsdienu līmenim atbilstošu zinātnisko pētniecību vai māksliniecisko
jaunradi. Augstākās izglītības iestāžu funkcijas esot zināšanu uzkrāšana un
nodošana nākamajām paaudzēm (pedagoģiskais darbs), jaunu zināšanu
radīšana (pētniecība), citstarp arī tādēļ, lai dotu ieguldījumu sociālo un
ekonomisko problēmu risināšanā. Asociētie profesori ne tikai piedaloties
personu tiesību uz kvalitatīvu augstāko izglītību nodrošināšanā, bet arī
sagatavojot jaunos zinātniekus, palīdzot studentiem iekļauties pasaules
akadēmiskajos procesos un dodot pienesumu attiecīgās nozares attīstībā,
kas esot visas sabiedrības labklājības pamatā.
Periodisks atklāts konkurss uz akadēmiskajiem amatiem nodrošinot šo
mērķu sasniegšanai nepieciešamo konkurenci, novēršot stagnāciju un dodot
zinātniekiem un pedagogiem ar visaugstākajiem sasniegumiem, tostarp
jaunajiem zinātniekiem, iespēju pretendēt uz asociētā profesora amatu
augstākās izglītības iestādē. Atbilstošākā kandidāta izvēli nodrošinot
asociētā profesora ievēlēšanas kārtība un nosacījumi. Tā kā nozares
profesoru padomes lēmumam jābūt pieņemtam ar balsu vairākumu,
balsojums var būt atklāts un vismaz trešdaļai padomes locekļu jābūt citas
augstskolas pārstāvjiem, esot maksimāli novērsts risks, ka balsojums par
personas apstiprināšanu asociētā profesora amatā varētu būt subjektīvs.
Pieteikuma iesniedzēja norādītie alternatīvie līdzekļi neesot tādi, ar kuriem
būtu pilnībā sasniedzami pamattiesību ierobežojuma leģitīmie mērķi,
turklāt sasniedzami tādā pašā kvalitātē, kādu šobrīd nodrošinot apstrīdētajā
Augstskolu likuma 27. panta piektajā daļā un 30. panta ceturtajā daļā
paredzētās periodiskās vēlēšanas. Periodiskas vēlēšanas neizslēdzot darba
devēja pienākumu sekot līdzi tam, kā asociētais profesors pilda savus
pienākumus, un būtisku pārkāpumu gadījumā pieļaujot iespēju izbeigt darba
līgumu ātrāk. Tomēr Darba likuma 101. pantā noteiktie darba līguma
izbeigšanas pamati paši par sevi nevarot nodrošināt to, ka akadēmiskos
amatus ieņem izcilākie savas jomas speciālisti un zinātnieki. Labums, ko no
periodiska atklāta konkursa uz akadēmiskajiem amatiem iegūst sabiedrība,
esot lielāks nekā atsevišķai personai nodarītais kaitējums.
3.4. Augstskolu likuma 27. panta piektā daļa un 30. panta ceturtā daļa
neesot pretrunā ar Pamatnolīgumu. Darba līgumu slēgšanu uz noteiktu
laiku likumdevējs esot paredzējis arī citām personām, kuras ieņem
sabiedriski nozīmīgus amatus, piemēram, publisko iestāžu vadītājiem,
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tiesībaizsardzības un ārstniecības iestāžu vadītājiem. Tāpat esot profesijas,
kurās paredzēta periodiska personas kvalifikācijas pārvērtēšana jeb
sertifikācija. Turklāt arī citās Eiropas Savienības valstīs darba līgumi par
akadēmisko amatu pildīšanu tiekot slēgti uz noteiktu laiku. Darba līgumi uz
nenoteiktu laiku parasti tiekot slēgti vēlākā akadēmiskās karjeras posmā.
Tomēr, salīdzinot dažādu valstu praksi, esot jāņem vērā arī augstākās
izglītības iestāžu finansēšanas avoti, to stabilitāte, akadēmiskā personāla
statuss un demogrāfiskā struktūra, studējošo skaits, kā arī citi
nodarbinātības regulējuma aspekti. Augstskolu likuma 27. panta piektās
daļas un 30. panta ceturtās daļas atcelšana varētu radīt dažādus riskus, kas
apdraudētu pamattiesību ierobežojuma leģitīmā mērķa sasniegšanu.
4. Pieaicinātā persona – Izglītības un zinātnes ministrija –
uzskata, ka Augstskolu likuma 27. panta piektā daļa un 30. panta ceturtā
daļa atbilst Satversmes 106. panta pirmajam teikumam.
4.1. Asociētā profesora amats esot uzskatāms par sabiedriski
nozīmīgu profesiju – tas saistīts ar nepieciešamību nodrošināt ikvienai
personai Satversmes 112. pantā noteiktās tiesības uz izglītību. Likumdevējs
esot tiesīgs noteikt personām, kuras vēlas strādāt par asociēto profesoru,
stingras prasības, kas attiecas ne tikai uz profesionālo kvalifikāciju un
prasmēm, bet arī uz personību un iepriekšējo pieredzi. Tāpat, lai
nodrošinātu uz zināšanām balstītas valsts sekmīgu attīstību, likumdevējam
profesionāla akadēmiskā personāla veidošanas labad vajagot noteikt arī
kārtību un procedūru, kādā persona var tikt ievēlēta akadēmiskajā amatā.
4.2. No Augstskolu likuma 27. panta piektās daļas un 30. panta
ceturtās daļas izrietošais pamattiesību ierobežojums esot noteikts ar
likumu. Turklāt šis regulējums esot spēkā jau vairāk nekā 20 gadus, un tas
liecinot par tiesisko noteiktību šajā jomā.
Augstskolu likuma 27. panta piektā daļa un 30. panta ceturtā daļa esot
pieņemtas, lai aizsargātu izglītojamo tiesības un intereses. Vienlaikus šīs
normas sekmējot uz zināšanām balstītas valsts sekmīgu attīstību. Tātad
pamattiesību ierobežojuma leģitīmais mērķis esot citu cilvēku tiesību un
sabiedrības labklājības aizsardzība. Pastāvošā asociēto profesoru
ievēlēšanas kārtība nodrošinot to, ka katru reizi nozares profesoru padome
vērtē kandidāta spējas un kvalifikāciju atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem.
Tādā veidā tiekot nodrošināts tas, ka asociētā profesora amata pienākumus
veic augsti kvalificēti un atbilstoši speciālisti. Augstskolu likuma 27. panta
piektā daļa un 30. panta ceturtā daļa neliedzot Pieteikuma iesniedzējam
atkārtoti kandidēt uz asociētā profesora amatu un tikt tajā ievēlētam, ja tiek
izpildītas Noteikumos Nr. 391 izvirzītās prasības un nozares profesoru
padome viņu atzīst par atbilstošāko kandidātu. Personai no Satversmes
106. panta pirmā teikuma neizrietot tiesības uz noteiktu amatu.
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4.3. Izšķiršanās par to, vai ar asociēto profesoru slēdzams darba
līgums uz noteiktu ievēlēšanas termiņu, t. i., sešiem gadiem, esot
likumdevēja kompetences jautājums, un valstī noteiktā asociēto profesoru
ievēlēšanas kārtība, kā arī darba līguma noslēgšana ar viņiem uz noteiktu
termiņu pati par sevi vēl nenozīmējot neatbilstību Satversmei. Šādi
terminētus darba līgumus likumdevējs esot noteicis arī citās sabiedriski
nozīmīgās jomās. Piemēram, darba līgumi uz noteiktu laiku tiekot slēgti ar
publisko aģentūru (valsts un pašvaldību aģentūru) vadītājiem, kultūras un
mākslas iestāžu vadītājiem, tiesībaizsardzības institūciju un ārstniecības
iestāžu vadītājiem.
Izskatāmajā gadījumā darba līguma termiņš – seši gadi – esot noteikts,
lai piesaistītu augstskolai visatbilstošākos speciālistus, nodrošinātu iespēju
periodiski vērtēt viņu spējas, paveikto darbu un sasniegtos rezultātus.
Nepastāvot citi līdzekļi, kuri būtu tikpat iedarbīgi un kurus izvēloties
personu pamattiesības tiktu ierobežotas mazāk. Turklāt Augstskolu likuma
27. panta piektajā daļā un 30. panta ceturtajā daļā ietvertais pamattiesību
ierobežojums esot nepieciešams arī tādēļ, lai nodrošinātu jaunākās
paaudzes speciālistiem iespēju pretendēt uz vadošajiem administratīvajiem
un akadēmiskajiem amatiem, kuru skaits augstskolās esot ierobežots.
Vajagot ņemt vērā arī to, ka Latvijā akadēmiskajam personālam nav
noteikts obligātās pensionēšanās vecums.
5. Pieaicinātā persona – Labklājības ministrija – norāda, ka Darba
likumā ir ietverts vispārīgs princips, ka darba līgums slēdzams uz nenoteiktu
laiku. Tomēr izņēmuma gadījumā, lai tiktu paveikts īslaicīgs darbs, darba
līgums varot tikt noslēgts arī uz noteiktu laiku, kas nav īsāks par pieciem
gadiem. Darba likumā ietvertais regulējums nodrošinot Pamatnolīgumā
noteikto mērķu sasniegšanu. Pastāvot arī iespēja paredzēt izņēmumus no
Darba likumā noteiktā, ja tam ir objektīvs pamats un tas nav pretrunā ar
normatīvajiem aktiem. Proti, varot tikt noteikts tāds regulējums, kas, ņemot
vērā nozares specifiku, paredzētu atšķirīgu tiesisko risinājumu.
6. Pieaicinātā persona – tiesībsargs – uzskata, ka Augstskolu likuma
27. panta piektā daļa un 30. panta ceturtā daļa atbilst Satversmes
106. pantam. Tomēr tiesībsargs norāda, ka Latvija ir viena no tikai divām
Eiropas valstīm, kurās darba līgumi ar akadēmisko personālu netiek slēgti uz
nenoteiktu laiku. Daudzās citās valstīs darba līgumi uz noteiktu laiku tiekot
slēgti tikai akadēmiskās karjeras sākumposmā. Tādējādi, iespējams,
pastāvot citi, personas tiesības mazāk ierobežojoši līdzekļi.
Augstskolu likuma 27. panta piektā daļa un 30. panta ceturtā daļa
ierobežojot personai Satversmes 106. panta pirmajā teikumā noteiktās
tiesības saglabāt esošo darbavietu – asociētā profesora amatu konkrētajā
mācību iestādē. Tomēr tiesībsargs piekrīt Saeimas atbildes rakstā
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norādītajam, ka pamattiesību ierobežojums ir noteikts ar likumu, tam ir
leģitīms mērķis un tas ir samērīgs ar leģitīmo mērķi. Augstskolu likuma
27. panta piektās daļas un 30. panta ceturtās daļas mērķis esot nodrošināt
ne tikai kvalificētu akadēmisko personālu, bet arī tā atjaunošanos.
Periodisks, atklāts konkurss uz asociētā profesora amatu nodrošinot šā
mērķa sasniegšanu, novēršot stagnāciju un dodot iespēju akadēmisko
amatu iegūt zinātniekiem un pedagogiem ar visaugstākajiem standartiem.
Biežāka asociēto profesoru kvalifikācijas novērtēšana varētu būt
nepiemērots un atsevišķos gadījumos pārmērīgs līdzeklis. Labums, ko
sabiedrība iegūst no Augstskolu likuma 27. panta piektās daļas un 30. panta
ceturtās daļas, esot lielāks nekā indivīdam nodarītais kaitējums.
7. Pieaicinātā persona – Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās
fakultātes docētāja Dr. iur. Kitija Bite – piekrīt Saeimas atbildes rakstā
norādītajam, ka Augstskolu likuma 27. panta piektā daļa un 30. panta
ceturtā daļa atbilst Satversmes 106. panta pirmajam teikumam.
Pamatnolīguma mērķis esot veicināt darba līgumu slēgšanu uz
nenoteiktu laiku, bet tiekot respektēti arī uz noteiktu laiku slēgti darba līgumi.
Šādi līgumi esot pieļaujami, ja tie atbilst darba devēja un darba ņēmēja
vajadzībām, ja uz noteiktu laiku slēgts darba līgums ir nodarbinātības iezīme
un ja uz noteiktu laiku slēgti darba līgumi var būt noderīgi darba devējiem un
darba ņēmējiem.
Latvija, ieviešot Pamatnolīgumu, esot par pamatprincipu atzinusi
darba līgumu slēgšanu uz nenoteiktu laiku. Tomēr Darba likuma 44. pantā
esot paredzēti gadījumi, kad darba līgums var tikt slēgts uz noteiktu laiku.
Augstskolu likumā noteiktais akadēmiskais personāls neietilpstot
uzskaitījumā, kas dots Darba likuma 44. pantā un Ministru kabineta
2002. gada 6. augusta noteikumos Nr. 353 "Noteikumi par darbiem jomās,
kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku". Taču Latvijai
esot tiesības izmantot Pamatnolīgumā ietvertās atrunas par izņēmuma
situācijām. Profesionāls un kvalificēts augstāko izglītības iestāžu
akadēmiskais personāls esot visas sabiedrības ieguvums. Augstskolu
likumā kā speciālajā tiesību normā ietvertā atruna, ka, slēdzot darba
līgumu ar asociētā profesora vai profesora amatā ievēlētu personu, netiek
piemērots Darba likuma 45. panta pirmajā daļā noteiktais darba līguma
termiņa ierobežojums un to slēdz uz sešiem gadiem, atbilstot
Pamatnolīguma mērķim.
8. Pieaicinātā persona – zvērināta advokāte LL. M. Jūlija Jerņeva –
norāda, ka Pamatnolīgums balstīts uz pieņēmumu, ka darba līgums uz
nenoteiktu laiku ir vispārējs darba tiesisko attiecību veids. Savukārt darba
līgums uz noteiktu laiku varot tikt izmantots izņēmuma kārtā. Turklāt
Pamatnolīgums nevis aizliedzot slēgt līgumu ar darbinieku uz noteiktu laiku,
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bet ierobežojot šādu līgumu slēgšanu, ja tie tiek izmantoti ļaunprātīgi,
pasliktinot darbinieka tiesisko stāvokli.
Pamatnolīguma mērķis esot novērst secīgu darba līgumu uz noteiktu
laiku slēgšanu. Proti, Pamatnolīguma 5. klauzulas 1. punktā esot īpaši
paredzēts novērst darba devēja varas ļaunprātīgas izmantošanas iespēju,
kas varot rasties, slēdzot secīgus darba līgumus uz noteiktu laiku.
Dalībvalstīm esot pienākums savā tiesību sistēmā ieviest vienu vai vairākus
pasākumus šādu līgumu ļaunprātīgas izmantošanas risku novēršanai. Viens
no šādiem pasākumiem esot pienākums norādīt objektīvus iemeslus, kas
attaisno šādu līgumu vai darba attiecību atjaunošanu. Atbilstoši Eiropas
Savienības Tiesas praksei par objektīviem apstākļiem Pamatnolīguma
5. klauzulas 1. punkta "a" apakšpunkta izpratnē esot uzskatāmi precīzie un
konkrētie apstākļi, kas raksturo noteiktu darbību un līdz ar to konkrētajā
kontekstā var attaisnot secīgu noteikta laika darba līgumu slēgšanu. Šie
apstākļi citstarp varot izrietēt no to uzdevumu īpašā rakstura, kuru izpildei
šādi līgumi tiek slēgti, no tiem raksturīgām iezīmēm vai – attiecīgos
gadījumos – no likumīgā mērķa, ko dalībvalsts tiecas sasniegt sociālās
politikas jomā. Tādējādi secīgi uz noteiktu laiku noslēgti darba līgumi esot
attaisnojami, ja tie atbilst patiesai vajadzībai un ir piemērots un
nepieciešams līdzeklis mērķa sasniegšanai.
Eiropas Savienības Tiesas praksē Pamatnolīguma 5. klauzula tiekot
interpretēta tādējādi, ka ar to nav pretrunā apstrīdētajai Augstskolu likuma
27. panta piektajai daļai un 30. panta ceturtajai daļai līdzīgs regulējums, ar
kuru universitātēm atļauts atjaunot secīgus darba līgumus, kas uz noteiktu
laiku noslēgti ar akadēmisko personālu, turklāt neparedzot nekādus
ierobežojumus attiecībā uz šo līgumu maksimālo termiņu un atjaunojumu
skaitu. Tomēr dalībvalsts tiesai esot jāpārbauda, vai attiecīgus uz noteiktu
laiku slēgtus darba līgumus attaisno objektīvs iemesls Pamatnolīguma
5. klauzulas 1. punkta "a" apakšpunkta izpratnē. Tāpat tiesai esot
jāpārliecinās par to, vai Augstskolu likuma 27. panta piektā daļa un 30.
panta ceturtā daļa netiek izmantotas, lai faktiski apmierinātu pastāvīgas un
ilgstošas vajadzības saistībā ar akadēmiskā personāla, tostarp asociēto
profesoru, pieņemšanu darbā.
9. Pieaicinātā persona – Latvijas Universitātes Juridiskās
fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedras
asociētais viesprofesors Dr. iur. Kristofs Johans Ulrihs Šēve (Christoph
Johann Ulrich Schewe) – sniedza viedokli par Augstskolu likuma 27. panta
piektās daļas un 30. panta ceturtās daļas atbilstību Eiropas Savienības
tiesībām.
K. Šēve norāda, ka Līgums par Eiropas Savienības darbību uzliek
Latvijai pienākumu transponēt Pamatnolīgumu nacionālajās tiesībās.
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Pieņemot Darba likuma 45. pantu, kas reglamentē uz noteiktu laiku
noslēgta darba līguma termiņu, Latvija šo pienākumu esot izpildījusi.
Lai arī Pamatnolīgums dalībvalstīm piešķirot plašu rīcības brīvību
attiecībā uz to, kā un cik lielā mērā Pamatnolīgums transponējams,
tomēr Latvija esot nepamatoti paredzējusi, ka Pamatnolīgumu nepiemēro
akadēmiskajiem amatiem, proti, uzskatījusi, ka profesoru, asociēto
profesoru un lektoru amati neietilpst Pamatnolīguma 2. klauzulā noteiktajos
izņēmumos, kas ļauj to nepiemērot. Izskatāmā lieta neesot saistīta ar īpašiem
vai izņēmuma apstākļiem, kas pamatotu darba līguma slēgšanu uz noteiktu
laiku. Turklāt akadēmiskie amati neesot sektorāli vai sezonāli. Tādējādi
Latvija neesot transponējusi Pamatnolīguma 5. klauzulu, kas dalībvalstīm
uzliek pienākumu ieviest kādu no tajā norādītajiem pasākumiem, kuru
mērķis ir novērst secīgu uz noteiktu laiku slēgtu darba līgumu ļaunprātīgu
izmantošanu.
Latvija esot nepareizi transponējusi Pamatnolīgumu, tomēr vajagot
ņemt vērā to, ka šā Eiropas Savienības tiesību akta 1. klauzula, kā arī
5. klauzula atstāj dalībvalstīm plašu rīcības brīvību tās transponēšanai
nacionālajās tiesībās. Eiropas Savienības Tiesa esot atzinusi, ka
Pamatnolīguma 1. klauzula un 5. klauzula nav pietiekami skaidras un
precīzas, lai tām būtu tieša iedarbība, proti, lai tās personai piešķirtu
konkrētas tiesības. Tādēļ Pieteikuma iesniedzējs nevarot tieši atsaukties uz
Pamatnolīguma 5. klauzulu. Tomēr attiecīgais Eiropas Savienības tiesību
akts esot izmantojams, noskaidrojot nacionālo normatīvo aktu saturu un tos
piemērojot. Tāpat esot iespējams uzdot likumdevējam saskaņot nacionālās
tiesību normas ar Pamatnolīgumu.
Gadījumos, kad secīgu uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu
ļaunprātīga izmantošana ir notikusi, vajagot būt iespējai piemērot
pasākumus, kas nodrošina darbiniekam nepieciešamo aizsardzību, tādējādi
novēršot Eiropas Savienības tiesību pārkāpumu.
Secinājumu daļa
10. Pieteikuma iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu izvērtēt vairāku
Augstskolu likuma normu atbilstību Satversmes 106. panta pirmajam
teikumam. Pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums par Augstskolu
likuma 27. panta piektās daļas un 30. panta ceturtās daļas neatbilstību
augstāka juridiska spēka tiesību normai attiecas gan uz asociētā profesora
amatu, gan profesora amatu.
Taču Saeima atbildes rakstā norāda, ka izskatāmajā lietā Augstskolu
likuma 27. panta piektās daļas un 30. panta ceturtās daļas atbilstība
Satversmes 106. panta pirmajam teikumam vērtējama vienīgi tiktāl, ciktāl
tās attiecas uz asociētā profesora amatu, jo Pieteikuma iesniedzējs uz
278

Lieta Nr. 2018-15-01

sešiem gadiem ievēlēts asociētā profesora amatā un ar viņu noslēgts
darba līgums par asociētā profesora pienākumu veikšanu.
10.1. Augstskolu likuma 30. panta ceturtā daļa noteic kārtību, kādā
persona var tikt ievēlēta par asociēto profesoru. Proti, asociēto profesoru
saskaņā ar šā likuma 33. panta noteikumiem atklātā konkursā uz sešiem
gadiem ievēlē attiecīgās nozares profesoru padome. Pamatojoties uz nozares
profesoru padomes lēmumu, rektors noslēdz darba līgumu ar asociēto
profesoru. Savukārt Augstskolu likuma 27. panta piektā daļa noteic, ka
akadēmiskajos amatos ievēlētajām personām nav piemērojams Darba
likuma 45. panta pirmajā daļā noteiktais darba līguma termiņa ierobežojums
un ka darba līgumu ar akadēmiskajā amatā ievēlēto personu, citstarp
asociēto profesoru, rektors slēdz uz ievēlēšanas laiku – sešiem gadiem.
Tātad viena no apstrīdētajām normām, proti, Augstskolu likuma
27. panta piektā daļa, attiecas uz vairākām akadēmiskajos amatos ievēlētām
personām – profesoru, asociēto profesoru, docentu, lektoru, asistentu.
Satversmes tiesa vairākkārt norādījusi: ja apstrīdētā norma attiecas
uz plašu atšķirīgu situāciju kopumu, tad nepieciešams precizēt, ciktāl tā šo
normu izvērtēs (sk. Satversmes tiesas 2009. gada 28. maija sprieduma lietā
Nr. 2008-47-01 6. punktu un 2011. gada 19. decembra sprieduma lietā
Nr. 2011-03-01 13. punktu).
Arī izskatāmajā lietā nepieciešams precizēt, attiecībā uz kurām
personām izvērtējama Augstskolu likuma 27. panta piektās daļas atbilstība
Satversmei.
Saskaņā ar Augstskolu likuma 27. panta pirmo daļu augstskolas
akadēmisko personālu veido profesori un asociētie profesori, kā arī docenti,
lektori un asistenti. Tāpat kā asociēto profesoru, arī profesoru, docentu,
lektoru un asistentu amatā ievēlē uz sešiem gadiem (sk. Augstskolu likuma
28. panta otro daļu, 32. panta trešo daļu, 36. panta pirmo daļu un 37. panta
pirmo daļu). Tomēr asociētā profesora un profesora ievēlēšanas procedūra
atšķiras no docenta, lektora un asistenta ievēlēšanas procedūras. Saskaņā
ar Augstskolu likuma 33. pantu pretendentus uz profesoru un asociēto
profesoru amatiem ievēlē attiecīgās nozares profesoru padome. Turpretim
docentus, lektorus un asistentus amatā ievēlē fakultātes dome vai institūta
padome (sk. Augstskolu likuma 32. panta trešo daļu, 36. panta pirmo daļu un
37. panta pirmo daļu). Satversmes tiesa ņem vērā to, ka Pieteikuma
iesniedzēja argumenti par Augstskolu likuma 27. panta piektās daļas un
30. panta ceturtās daļas neatbilstību Satversmes 106. panta pirmajam
teikumam ir saistīti arī ar apsvērumiem par procedūru, kādā pretendentus
akadēmiskajā amatā ievēlē attiecīgās nozares profesoru padome.
Profesora un asociētā profesora ievēlēšanas procedūra ir analoga, un
to reglamentē Augstskolu likuma 33. pants. Asociētie profesori un profesori
ir augstākā akadēmiskā personāla grupa Latvijas augstākās izglītības
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sistēmā. Saskaņā ar Augstskolu likuma 28. panta pirmo daļu profesors ir
savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim
atbilstošu zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades darbu un
nodrošina augstas kvalitātes studijas attiecīgajā zinātnes vai mākslas
apakšnozarē. Profesora amatā var ievēlēt personu, kurai ir doktora grāds
un ne mazāk kā triju gadu darba pieredze asociētā profesora vai profesora
amatā augstākās izglītības institūcijā. Arī pretendēšanai uz asociētā
profesora amatu obligāta prasība ir doktora grāds (sk. Augstskolu likuma
30. panta pirmo daļu). Tātad, izvērtējot Augstskolu likuma 27. panta piektās
daļas satversmību attiecībā uz asociētajiem profesoriem, vēl jo vairāk ir
nepieciešams to pārbaudīt arī attiecībā uz profesoriem.
Līdz ar to Satversmes tiesa vērtēs Augstskolu likuma 27. panta piektās
daļas atbilstību Satversmes 106. panta pirmajam teikumam, ciktāl tā
attiecas uz asociētajiem profesoriem un profesoriem.
10.2. Otra apstrīdētā norma, proti, Augstskolu likuma 30. panta
ceturtā daļa, attiecas tikai uz asociētajiem profesoriem. Tā noteic kārtību,
kādā un termiņu, uz kādu persona var tikt ievēlēta šajā akadēmiskajā amatā.
Augstskolu likuma 28. panta otro daļu, kas reglamentē kārtību, kādā un
termiņu, uz kādu persona var tikt ievēlēta profesora amatā, Pieteikuma
iesniedzējs Satversmes tiesā nav apstrīdējis.
Tādējādi Satversmes tiesai jāvērtē, vai izskatāmajā lietā ir
nepieciešams un pieļaujams paplašināt prasījuma robežas un izvērtēt arī
Augstskolu likuma 28. panta otrās daļas atbilstību Satversmes 106. panta
pirmajam teikumam.
Satversmes tiesa vairākkārt secinājusi, ka noteiktos gadījumos var tikt
paplašinātas prasījuma robežas jau ierosinātās lietās. Satversmes tiesa
prasījuma robežas var paplašināt, ievērojot visupirms "ciešās saistības
koncepciju". Lai secinātu, vai kādā konkrētā gadījumā prasījuma robežas ir
iespējams un nepieciešams paplašināt, jānoskaidro, pirmkārt, vai tā norma,
attiecībā uz kuru prasījums tiek paplašināts, ir tik cieši saistīta ar lietā
apstrīdēto normu, ka tās izvērtēšana iespējama tā paša pamatojuma
ietvaros vai nepieciešama konkrētās lietas izlemšanai, un, otrkārt, vai
prasījuma robežu paplašināšana ir nepieciešama Satversmes tiesas procesa
principu ievērošanai (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2008. gada 3. aprīļa
sprieduma lietā Nr. 2007-23-01 17. punktu un 2014. gada 29. decembra
sprieduma lietā Nr. 2014-06-03 17. punktu).
Lietā izskatāmā jautājuma kontekstā Augstskolu likuma 28. panta otrā
daļa ir cieši saistīta ar apstrīdēto Augstskolu likuma 27. panta piekto daļu,
jo, tikai aplūkojot abas šīs normas, var secināt, vai profesoru nodarbināšana
uz noteiktu laiku atbilst Satversmes 106. panta pirmajam teikumam.
Turklāt lietā apstrīdētā Augstskolu likuma 30. panta ceturtā daļa, kas
nosaka kārtību, kādā un termiņu, uz kādu persona var tikt ievēlēta asociētā
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profesora amatā, pēc būtības ir analoga Augstskolu likuma 28. panta otrajai
daļai un tāpēc ir iespējama tās izvērtēšana tā paša pamatojuma ietvaros.
Tādējādi, lai tiktu sekmēta lietas vispusīga un objektīva izskatīšana, kā
arī procesuālā ekonomija un tādas tiesību sistēmas pastāvēšana, kurā pēc
iespējas pilnīgāk un aptverošāk tiek novērsts regulējums, kas neatbilst
Satversmei, izskatāmajā lietā ir iespējams un nepieciešams paplašināt
prasījumu.
Līdz ar to Satversmes tiesa vērtēs arī Augstskolu likuma 28. panta
otrās daļas atbilstību Satversmes 106. panta pirmajam teikumam.
10.3. Augstskolu likuma 27. panta piektā daļa, 28. panta otrā daļa un
30. panta ceturtā daļa ir savstarpēji saistītas kā daļa no tiesiskā regulējuma,
kas reglamentē termiņu, uz kādu persona var tikt nodarbināta asociētā
profesora vai profesora amatā. Proti, no šīm normām izriet, ka persona
asociētā profesora vai profesora amatā tiek ievēlēta uz sešiem gadiem un uz
šo pašu laiku rektors ar to slēdz darba līgumu.
Līdz ar to Satversmes tiesa, vērtējot Augstskolu likuma 27. panta
piektās daļas, ciktāl tā attiecas uz asociētajiem profesoriem un profesoriem,
28. panta otrās daļas un 30. panta ceturtās daļas (turpmāk arī – apstrīdētās
normas) atbilstību Satversmes 106. panta pirmajam teikumam, tās aplūkos
kā vienotu regulējumu.
11. Satversmes 106. panta pirmais teikums nosaka: "Ikvienam ir
tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām
spējām un kvalifikācijai."
11.1. Satversmes tiesa vairākkārt atzinusi, ka Satversmes 106. panta
pirmais teikums tieši negarantē tiesības uz darbu, bet gan tiesības brīvi
izvēlēties nodarbošanos un darbavietu, tostarp arī tiesības saglabāt esošo
nodarbošanos un darbavietu. Tātad tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos
ietver tādu būtisku elementu kā tiesības saglabāt esošo nodarbošanos, kas
savukārt ietver tiesības turpināt šo nodarbošanos arī nākotnē (sk.
Satversmes tiesas 2003. gada 23. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2002-20-0103
secinājumu daļas 3. punktu un 2015. gada 21. decembra sprieduma lietā
Nr. 2015-03-01 14.2. punktu).
Satversmes 106. panta pirmajā teikumā ietvertās tiesības "brīvi
izvēlēties" prasa, lai indivīdam tiktu nodrošināta iespēja izvēlēties, taču
neprasa, lai katram tiktu nodrošināta iespēja strādāt, turklāt strādāt tieši to
darbu, ko viņš vēlas (sk. Satversmes tiesas 2002. gada 4. jūnija sprieduma lietā
Nr. 2001-16-01 secinājumu daļas 2. punktu). Kā norādījusi Satversmes tiesa,
Satversmes 106. panta pirmā teikuma izpratnē tiesības brīvi izvēlēties
nodarbošanos un darbavietu nozīmē, pirmkārt, visām personām vienlīdzīgu
pieeju darba tirgum un, otrkārt, to, ka valsts nedrīkst izvirzīt personām citus
ierobežojošus kritērijus kā vien noteiktas spēju un kvalifikācijas prasības,
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kurām neatbilstoša persona nevarētu pildīt attiecīgā amata pienākumus.
Valstij ir pienākums atturēties no tādu tiešu vai netiešu apstākļu radīšanas,
kuri traucētu personai īstenot tās tiesības "brīvi izvēlēties" nodarbošanos
(sk., piemēram, Satversmes tiesas 2015. gada 21. decembra sprieduma lietā
Nr. 2015-03-01 14.1. punktu).
Satversmes 106. panta pirmajā teikumā nostiprinātās pamattiesības
aizsargā personu pret visām valsts darbībām, kas ierobežo personas brīvību
izvēlēties nodarbošanos. Tomēr šī norma neliedz valstij noteikt prasības,
kas personai jāizpilda, lai tā konkrētu nodarbošanos varētu īstenot (sk.
Satversmes tiesas 2003. gada 23. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2002-20-0103
secinājumu daļas 3. punktu un 2015. gada 21. decembra sprieduma lietā
Nr. 2015-03-01 14.2. punktu). Likumdevējam ir rīcības brīvība izvirzīt
prasības attiecībā uz konkrētu profesionālo darbību, ciktāl tas nepieciešams
sabiedrības interesēs (sal. sk. Satversmes tiesas 2010. gada 18. februāra
sprieduma lietā Nr. 2009-74-01 14. punktu). Ja likumdevējs ir paredzējis
šādas prasības, tad tās citstarp vērtējamas kā Satversmes 106. panta
pirmajā teikumā noteikto pamattiesību ierobežojumi (sk. Satversmes tiesas
2017. gada 24. novembra sprieduma lietā Nr. 2017-07-01 13.1. punktu).
11.2. Latvijai pēc iestāšanās Eiropas Savienībā ir pienākums pildīt
saistības, kas tai izriet no līguma par pievienošanos Eiropas Savienībai.
Proti, līdz ar līguma par Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai
ratifikāciju Eiropas Savienības tiesības ir kļuvušas par neatņemamu Latvijas
tiesību sastāvdaļu. Saskaņā ar šo līgumu Latvijai ir saistoši arī Eiropas
Savienības institūciju pieņemtie demokrātiju stiprinošie normatīvie akti.
Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā nostiprinātā šo aktu interpretācija ir
saistoša, piemērojot nacionālos normatīvos aktus, lai novērstu iespējamās
pretrunas starp Latvijas un Eiropas Savienības tiesību normām. Attiecīgi
likumdevējam, pieņemot tiesību normas, it īpaši tādas normas, ar kurām
nacionālajā tiesību sistēmā tiek ieviestas Eiropas Savienības direktīvu
prasības, ir jāievēro vispārējie tiesību principi un citas Satversmes normas,
kā arī Eiropas Savienības tiesību principi (sk. Satversmes tiesas 2008. gada
17. janvāra sprieduma lietā Nr. 2007-11-03 24.2. punktu un 2018. gada
11. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2017-12-01 13. punktu).
Kritērijus, kuriem jāatbilst nacionālajos normatīvajos aktos ietvertajam
regulējumam attiecībā uz darba līgumiem, kurus slēdz uz noteiktu laiku,
nosaka arī Pamatnolīgums, kas ieviests ar Direktīvu. Pamatnolīguma
preambulā norādīts, ka uz nenoteiktu laiku slēgti darba līgumi ir
vispārpieņemta darba attiecību forma. Tomēr noteiktos sektoros,
specialitātēs un darbības sfērās uz noteiktu laiku slēgti darba līgumi ir
nodarbinātības iezīme, kas var būt noderīga gan darba devējam, gan darba
ņēmējam. Viens no Pamatlīguma mērķiem ir novērst secīgu uz noteiktu laiku
noslēgtu darba līgumu ļaunprātīgu izmantošanu (sk. Pamatnolīguma
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1. klauzulu). Proti, atbilstoši Pamatnolīguma 5. klauzulai tādas dalībvalsts
normatīvajos aktos, kurā šādu darba līgumu slēgšana tiek pieļauta, jābūt
noteiktiem pasākumiem, kas novērstu šādu līgumu ļaunprātīgas
izmantošanas risku.
Tādējādi, izvērtējot apstrīdēto normu atbilstību Satversmes 106. panta
pirmajam teikumam, jāņem vērā arī attiecīgās jomas Eiropas Savienības
tiesību akti un to piemērošanas prakse.
11.3. Latvijā asociētā profesora un profesora amati pieder pie
reglamentētajām profesijām. Tāpēc arī asociētā profesora un profesora
profesionālās darbības uzsākšanai un veikšanai normatīvajos aktos, tostarp
Augstskolu likumā, ir izvirzītas profesionālās kvalifikācijas prasības.
Atbilstoši Augstskolu likuma 27. panta otrajai daļai, 28. panta ceturtajai
daļai un 30. panta piektajai daļai asociētā profesora un profesora galvenie
uzdevumi ir veikt zinātniskos pētījumus konkrētajā zinātnes apakšnozarē vai
mākslinieciskās jaunrades nozarē, kā arī piedalīties studējošo izglītošanā –
nodrošināt un vadīt studiju darbu, vadīt pētniecības darbu doktora un
maģistra grāda iegūšanai, gatavot jauno zinātnieku, mākslinieku un docētāju
paaudzi.
Satversmes tiesa ir atzinusi: lai pilnīgāk un objektīvāk varētu
noskaidrot atsevišķu Satversmes normu saturu, tās citstarp konkretizējamas
kopsakarā ar citām Satversmes normām. Satversmes vienotības principa
piemērošana balstās uz pieņēmumu, ka Satversme ir vienots veselums un
tajā ietvertās normas ir interpretējamas sistēmiski (sk. Satversmes tiesas
2010. gada 7. oktobra sprieduma lietā Nr. 2010-01-01 12. punktu un
2018. gada 29. jūnija sprieduma lietā Nr. 2017-25-01 17. punktu).
No Augstskolu likuma izriet, ka profesūras, proti, asociēto profesoru
un profesoru kopuma, darbs ir saistīts ar nacionālās un starptautiskās
zinātnes veidošanu, kā arī jaunās zinātnieku paaudzes sagatavošanu.
Tādēļ izskatāmajā lietā Satversmes tiesai jāņem vērā arī citās Satversmes
normās garantētās tiesības, tostarp Satversmes 113. pants, kas nosaka
valsts pienākumu atzīt zinātniskās, mākslinieciskās un citādas jaunrades
brīvību. Tas nozīmē, ka valstij, izvirzot prasības attiecībā uz asociētā
profesora un profesora profesionālo darbību, ir pienākums gan ievērot un
aizsargāt, gan arī nodrošināt attiecīgo personu tiesības uz zinātnisko,
māksliniecisko un citādu jaunrades brīvību.
Satversmes 113. pantā ietvertās tiesības pilnībā iespējams īstenot tikai
akadēmiskās brīvības apstākļos, kas ir būtisks sabiedrības ilgtspējīgas
attīstības priekšnoteikums. Augstskolu likuma 6. pantā ir noteikts, ka
augstskolās tiek nodrošināta pētniecības darba un mākslinieciskās
jaunrades brīvība. Latvijai pēc iestāšanās Eiropas Savienībā ir saistoša arī
Eiropas Savienības Pamattiesību harta. Šā Eiropas Savienības tiesību akta
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13. pantā noteikts, ka pētījumu veikšana humanitārajās un eksaktajās
zinātnēs ir brīva, proti, tiek respektēta pētnieka akadēmiskā brīvība.
Arī Vācijas Federālā konstitucionālā tiesa norādījusi, ka zinātniskā
brīvība visupirms ietver zinātnisko pašnoteikšanos, kā arī zināšanu ieguvi
un tālāknodošanu. Ikvienam, kurš nodarbojas ar zinātni, pētniecību vai
mācīšanu, ir tiesības tikt pasargātam no jebkādiem valsts mēģinājumiem
ietekmēt zināšanu iegūšanu un tālāknodošanu. Tā kā pētniecības un
mācīšanas procesā ir jātiecas pēc patiesības kā pēc kaut kā "ne pilnībā
apzināta un nekad pilnībā neapzināma" (Vilhelms fon Humbolts), zinātnei
jābūt brīvai no valsts iejaukšanās un balstītai uz zinātnieka personisko un
autonomo atbildību (sk. Vācijas Federālās konstitucionālās tiesas 1973. gada
29. maija sprieduma lietā 1 BvR 424/71 un 325/72 128. rindkopu).
No Satversmes 113. panta citstarp izriet valsts pienākums ievērot un
aizsargāt, kā arī nodrošināt profesūras akadēmisko brīvību. Pasaules
universitāšu dienesta 1988. gada septembrī pieņemtās Limas deklarācijas
par akadēmisko brīvību un augstākās izglītības iestāžu autonomiju 1. pantā
skaidrots, ka akadēmiskā brīvība ir personas brīvība individuāli vai kopīgi ar
citiem iegūt, pilnveidot un nodot zināšanas, veicot pētniecību, studējot,
piedaloties diskusijās, dokumentējot, veicot izstrādi, īstenojot jaunradi,
mācot, lasot lekcijas un rakstot. Savukārt Apvienoto Nāciju Izglītības,
zinātnes un kultūras organizācijas (turpmāk – UNESCO) rekomendācijā par
augstākās izglītības iestāžu mācībspēku statusu norādīts, ka akadēmiskā
brīvība ietver brīvību veikt pasniedzēja darbu un piedalīties diskusijās,
nepakļaujoties noteiktu doktrīnu spiedienam, brīvību veikt pētījumus,
izplatīt un publicēt tajos gūtos rezultātus, brīvību paust savu viedokli par
iestādi vai sistēmu, kurā viņi strādā, brīvību no institucionālās cenzūras, kā
arī brīvību piedalīties profesionālajās vai reprezentējošās akadēmiskajās
organizācijās [sk.: United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organisation, Recommendation concerning the Status of Higher-Education
Teaching Personnel, 1997 (turpmāk – UNESCO Rekomendācija)]. Lai gan
minētajiem dokumentiem nav juridiski saistošs raksturs, Satversmes tiesa
atzīst, ka tie atklāj būtiskus akadēmiskās brīvības jēdziena satura elementus.
Darbavieta profesūrai ir viena no galvenajām akadēmiskās brīvības
īstenošanas procesuālajām garantijām (sk. UNESCO Rekomendācijas
45. punktu). Tādēļ Satversmes tiesa, izvērtējot apstrīdēto normu atbilstību
Satversmes 106. panta pirmajam teikumam, ņems vērā to, ka asociētā
profesora un profesora amatus, atšķirībā no citām profesijām, raksturo
akadēmiskā brīvība.
11.4. No apstrīdētajām normām izriet, ka asociētos profesorus un
profesorus amatā ievēlē uz noteiktu laiku, tas ir, uz sešiem gadiem, un uz šo
pašu termiņu augstākās izglītības iestādes rektors slēdz darba līgumu. Pat
tad, ja personai ir attiecīgā darba veikšanai atbilstošas spējas un
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kvalifikācija, izbeidzoties šim termiņam, darba līgums tiek izbeigts. Lai
persona varētu atkārtoti pretendēt uz asociētā profesora vai profesora
amatu, tai jāsaņem atbilstošs zinātniskā un pedagoģiskā darba novērtējums
un atkārtoti jāpiedalās konkursā uz asociētā profesora vai profesora amatu.
Asociētā profesora vai profesora amata pretendenta darbības atbilstību
nozares profesoru padome vērtē pēc Noteikumos Nr. 391 ietvertajiem
zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vērtēšanas kritērijiem. Arī
atkārtotas ievēlēšanas gadījumā darba līgums ar asociēto profesoru vai
profesoru tiek slēgts uz noteiktu laiku, proti, sešiem gadiem.
Pieteikuma iesniedzējs atkārtoti pretendējis uz asociētā profesora
amatu. Profesoru padome atzinusi, ka viņa zinātniskā un pedagoģiskā
kvalifikācija ir atbilstoša asociētā profesora amata pienākumu veikšanai.
Atbilstoši apstrīdētajai Augstskolu likuma 27. panta piektajai daļai un
30. panta ceturtajai daļai Pieteikuma iesniedzējs asociētā profesora amatā
ievēlēts uz sešiem gadiem un arī darba līgums ar viņu noslēgts uz šo laiku
(sk. lietas materiālu 1. sēj. 29.–39. lp.)
Tādējādi ar apstrīdētajām normām tiek ierobežotas Pieteikuma
iesniedzējam Satversmes 106. panta pirmajā teikumā ietvertās
tiesības saglabāt nodarbošanos, kuru raksturo akadēmiskā brīvība.
12. Satversmes 106. panta pirmajā teikumā ietvertās tiesības brīvi
izvēlēties nodarbošanos var tikt ierobežotas, taču Satversmes tiesai ir
jāizvērtē, vai ierobežojums ir attaisnojams, proti, vai: 1) tas ir noteikts ar
likumu; 2) tam ir leģitīms mērķis; 3) tas ir samērīgs (sk., piemēram,
Satversmes tiesas 2003. gada 20. maija sprieduma lietā Nr. 2002-21-01
secinājumu daļas 2. punktu un 2017. gada 10. februāra sprieduma lietā
Nr. 2016-06-01 21. punktu).
13. Lai izvērtētu, vai pamattiesību ierobežojums ir noteikts ar
likumu, jāpārbauda:
1) vai likums ir pieņemts, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto
kārtību;
2) vai likums ir izsludināts un publiski pieejams atbilstoši normatīvo
aktu prasībām;
3) vai likums ir pietiekami skaidri formulēts, lai persona varētu
izprast no tā izrietošo tiesību un pienākumu saturu un paredzēt tā
piemērošanas sekas (sk. Satversmes tiesas 2015. gada 8. aprīļa sprieduma
lietā Nr. 2014-34-01 14. punktu un 2015. gada 21. decembra sprieduma
lietā Nr. 2015-03-01 23. punktu).
13.1. Lai gan apstrīdētās normas vērtējamas kā vienots regulējums,
tomēr Satversmes tiesai jāpārbauda, vai katra no tām ir pieņemta
pienācīgā kārtībā, ir izsludināta un publiski pieejama atbilstoši normatīvo
aktu prasībām, kā arī ir pietiekami skaidri formulēta.
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Apstrīdētā Augstskolu likuma 30. panta ceturtā daļa pašreizējā
redakcijā tika izteikta ar Saeimā 2000. gada 23. novembrī pieņemto likumu
"Grozījumi Augstskolu likumā", kas 2000. gada 12. decembrī izsludināts
oficiālajā preses izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Nr. 448/449 (2359/2360).
Tomēr identisks pamattiesību ierobežojums jau kopš 1995. gada
2. novembra, kad Saeima pieņēma Augstskolu likumu, bija ietverts tā
30. panta otrajā daļā. Arī Augstskolu likuma 28. panta otrajā daļā paredzētais
termiņš, uz kādu personu ievēlē profesora amatā, ir noteikts ar Saeimā
1995. gada 2. novembrī pieņemto Augstskolu likumu.
Savukārt apstrīdētajā Augstskolu likuma 27. panta piektajā daļā
ietvertais pamattiesību ierobežojums ir noteikts ar 2006. gada 2. marta
likumu "Grozījumi Augstskolu likumā". Minētā norma pieņemta Satversmes
81. panta kārtībā. Proti, Ministru kabinets 2005. gada 23. augustā pieņēma
noteikumus Nr. 635 "Grozījumi Augstskolu likumā", kas 2005. gada
26. augustā iesniegti apstiprināšanai Saeimai. Attiecīgais likumprojekts
Saeimā izskatīts trijos lasījumos. Likums 2006. gada 23. martā izsludināts
oficiālajā preses izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Nr. 48 (3416).
Lietas dalībnieki un pieaicinātās personas ir vienisprātis, ka
apstrīdētās normas ir pieņemtas Satversmē un Saeimas kārtības rullī
noteiktajā kārtībā, kā arī ir izsludinātas un publiski pieejamas atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
Attiecīgajās apstrīdētajās normās ietvertā pamattiesību ierobežojuma
formulējums ir pietiekami skaidrs. Persona var izprast šā ierobežojuma
saturu un paredzēt tā piemērošanas sekas.
13.2. Vienlaikus, noskaidrojot to, vai likums ir pieņemts, ievērojot
normatīvajos aktos paredzēto kārtību, jāņem vērā, ka atbilstoši labas
likumdošanas principam likumdevējam ir pienākums izvērtēt
likumprojektā paredzēto tiesību normu atbilstību augstāka juridiska
spēka tiesību normām, tostarp Eiropas Savienības tiesību normām, un
saskaņot likumprojektā paredzētās tiesību normas un tiesību sistēmā jau
pastāvošās tiesību normas atbilstoši racionāla likumdevēja principam.
Labas likumdošanas principa tvērumā ietilpst demokrātiju stiprinošu
Eiropas Savienības tiesību ievērošana, tādējādi veicinot ilgtspējīga
tiesiskā regulējuma pieņemšanu (sk. Satversmes tiesas 2019. gada 6. marta
sprieduma lietā Nr. 2018-11-01 18.4. un 18.4.1. punktu).
Izskatāmajā gadījumā apstrīdētā Augstskolu likuma 28. panta otrā
daļa un 30. panta ceturtā daļa pieņemta pirms Latvijas iestāšanās Eiropas
Savienībā. Savukārt apstrīdētā Augstskolu likuma 27. panta piektā daļa
pieņemta jau pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, 2006. gada 2. martā.
Tomēr attiecīgā Ministru kabineta noteikumu projekta anotācijā norādīts,
ka tam nav saistības ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Arī no
likumprojektam iesniegto priekšlikumu tabulām un Saeimas sēžu
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stenogrammām Satversmes tiesa nav guvusi apstiprinājumu tam, ka
likumdevējs Augstskolu likuma 27. panta piektās daļas pieņemšanas
procesā būtu vērtējis tās atbilstību Pamatnolīgumā ietvertajiem principiem
(sk. Saeimai 2005. gada 26. augustā iesniegtā Ministru kabineta noteikumu
projekta Nr. 635 "Grozījumi Augstskolu likumā" anotāciju, priekšlikumu
tabulas likumprojekta Nr. 1324 2. un 3. lasījumam, Saeimas 2005. gada
8. septembra, 2006. gada 9. februāra un 2006. gada 2. marta sēžu
stenogrammas). Latvija Pamatnolīgumā ietvertās prasības ir ieviesusi Darba
likumā, tā 44. pantā nosakot, kādos gadījumos var tikt noslēgti darba līgumi
uz noteiktu laiku, kā arī paredzot ierobežojumus šādu līgumu kopējam
termiņam (sk. Darba likuma 45. pantu). Tomēr lietā nav materiālu, kas
norādītu uz to, ka likumdevējs, ar apstrīdētajām normām nosakot no Darba
likuma atšķirīgu regulējumu, būtu vērtējis to atbilstību Eiropas Savienības
tiesībām.
Satversmes tiesa ir atzinusi, ka ne katrs parlamentārās procedūras
pārkāpums ir pietiekams pamats tam, lai uzskatītu, ka pieņemtajam aktam
nav juridiska spēka. Lai parlamentārās procedūras pārkāpuma dēļ kādu
aktu atzītu par spēkā neesošu, jābūt pamatotām šaubām par to, ka
gadījumā, ja procedūra tiktu ievērota, Saeima būtu pieņēmusi tādu pašu
lēmumu [sk. Satversmes tiesas 1998. gada 13. jūlija sprieduma lietā
Nr. 03-04(98) secinājumu daļas 3. punktu]. Proti, tikai būtisku procesuālo
pārkāpumu dēļ tiesību norma var tikt uzskatīta par prettiesisku.
Satversmes tiesa 2019. gada 6. marta spriedumā lietā Nr. 2018-11-01
atzina labas likumdošanas principa pārkāpumu, jo apstrīdētās normas
pieņemšanas procedūrā konstatēja vairākus procesuālus pārkāpumus, kas,
it īpaši to kopsakarā, bija būtiski. Viens no pārkāpumiem bija tas, ka
likumdevējs nebija vērtējis apstrīdēto normu atbilstību Eiropas Savienības
tiesību normām (sk. Satversmes tiesas 2019. gada 6. marta sprieduma lietā
Nr. 2018-11-01 18.5. punktu). Izskatāmajā lietā Satversmes tiesa nav
konstatējusi citus pārkāpumus apstrīdēto normu pieņemšanas procedūrā.
Satversmes tiesa ņem vērā arī to, ka divas no apstrīdētajām normām ir
pieņemtas pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Tādēļ tas vien, ka
likumdevējs nav vērtējis apstrīdēto normu atbilstību Pamatnolīgumā
ietvertajiem principiem, nav pamats atzīt tās par neatbilstošām labas
likumdošanas principam un Satversmes tiesai ir jānoskaidro, vai
apstrīdētajās normās ietvertajam pamattiesību ierobežojumam ir leģitīms
mērķis un vai ir ievērots samērīguma princips.
Tātad no apstrīdētajām normām izrietošais pamattiesību
ierobežojums ir noteikts ar likumu.
14. Ikviena pamattiesību ierobežojuma pamatā ir jābūt apstākļiem
un argumentiem, kādēļ tas vajadzīgs, proti, ierobežojums tiek noteikts
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svarīgu interešu – leģitīma mērķa – labad (sk., piemēram, Satversmes
tiesas 2005. gada 22. decembra sprieduma lietā Nr. 2005-19-01 9. punktu).
Satversmes 116. pants noteic, ka Satversmes 106. pantā paredzētās tiesības
"var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku
tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un
tikumību".
Ja ir noteikti tiesību ierobežojumi, tad pienākums uzrādīt un pamatot
šādu ierobežojumu leģitīmo mērķi Satversmes tiesas procesā visupirms ir
institūcijai, kas izdevusi apstrīdēto aktu, konkrētajā gadījumā – Saeimai
(sk., piemēram, Satversmes tiesas 2012. gada 1. novembra sprieduma lietā
Nr. 2012-06-01 12. punktu un 2014. gada 11. decembra sprieduma lietā
Nr. 2014-05-01 18. punktu).
Saeima norāda, ka apstrīdētās normas pieņemtas, lai nodrošinātu
akadēmiskā personāla atjaunošanos, kā arī veicinātu mūsdienu līmenim
atbilstošu zinātnisko pētniecību vai māksliniecisko jaunradi. Asociētie
profesori ne tikai piedaloties personu tiesību uz kvalitatīvu augstāko
izglītību īstenošanā, bet arī sagatavojot jaunos zinātniekus, palīdzot
studentiem iekļauties pasaules akadēmiskajos procesos un dodot
pienesumu attiecīgās nozares attīstībā, kas ir visas sabiedrības labklājības
pamatā. Proti, pamattiesību ierobežojuma leģitīmais mērķis esot citu
cilvēku tiesību un sabiedrības labklājības aizsardzība.
14.1. Apstrīdētajās normās paredzētais termiņš, uz kādu persona tiek
ievēlēta asociētā profesora vai profesora amatā un ar šo personu tiek slēgts
darba līgums, ir vērsts uz to, lai nodrošinātu periodisku akadēmiskā
personāla atjaunošanos, tādējādi sekmējot zinātniskās pētniecības un
mākslinieciskās jaunrades attīstību. Atklāta konkursa uz profesūras amatu
mērķis ir izraudzīties visatbilstošāko pretendentu, dodot iespēju arī
jaunajiem zinātniekiem pretendēt uz asociētā profesora vai profesora
amatu. Noteikumi Nr. 391 paredz nepieciešamās zinātniskās un
pedagoģiskās kvalifikācijas kritērijus asociētā profesora un profesora amata
pretendentiem. Piemēram, vērtējot zinātnisko kvalifikāciju, tiek ņemtas vērā
zinātniskās publikācijas izdevumos, kuri iekļauti Latvijas Zinātnes padomes
apstiprinātajā vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā, kā
arī piedalīšanās starptautiskās zinātniskajās konferencēs Latvijā un
ārvalstīs. Turklāt profesūra, veicot pedagoģisko darbu, sagatavo arī jaunos
zinātniekus un nodrošina viņiem iespēju iekļauties pasaules akadēmiskajos
procesos (sk. Augstskolu likuma 5. panta piekto daļu).
Augstākajai izglītībai un zinātnei ne tikai ir būtiska nozīme personības
attīstībā un veidošanā, kā arī personiskās labklājības nodrošināšanā, bet tā
ir arī neatņemams valsts un visas sabiedrības sekmīgas attīstības
priekšnoteikums. Izglītības nozīme valsts un sabiedrības sociālajā attīstībā
ir neatsverama, un izglītība ir atzīta par labāko ieguldījumu, kādu vien valsts
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var veikt [sk.: Committee on economic, social and cultural rights, General
Comment No. 13. Right to Education (Article 13 of the Convenant), para. 1].
Augstākā izglītība un zinātne ir būtiska indivīda un visas sabiedrības
kultūras, ekonomikas un vides ilgtspējīgas attīstības sastāvdaļa (sk.: World
Conference on Higher Education. Higher Education in the Twenty-first
Century Vision and Action, UNESCO, Paris, 5–9 October, 1998). Virzībā uz
sabiedrības ilgtspējīgu attīstību būtiska nozīme ir akadēmiskajai brīvībai.
Tikai akadēmiskās brīvības apstākļos personai ir iespējams pilnībā
izmantot augstākās izglītības un zinātnes sniegtās iespējas (sk. UNESCO
Rekomendācijas preambulu).
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030. gadam uzsvērts, ka
izglītības kvalitāte, pieejamība un saturs visos izglītības līmeņos un vecuma
grupās ir Latvijas attīstības iespēja un cilvēkkapitāla vērtības palielināšanās
priekšnosacījums (sk.: Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz
2030. gadam, 2010. gada 10. jūnijs, 131. punkts). Zinātnes, tehnoloģijas un
inovācijas ir vērstas uz to, lai veicinātu vispārēju labklājību, dzīves kvalitāti
un ekonomikas ilgtspēju (sk.: Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas
pamatnostādnes 2014.–2020. gadam, 2013. gada 28. decembris, 6. punkts).
Tādējādi valsts labklājības līmenis ir cieši saistīts ar tās ieguldījumiem
izglītībā un zinātnē. Satversmes tiesa jau atzinusi, ka pienācīgs izglītības un
zinātnes līmenis ir neatņemams katras valsts sekmīgas attīstības
priekšnoteikums (sk. Satversmes tiesas 2003. gada 20. maija sprieduma lietā
Nr. 2002-21-01 secinājumu daļas 3.2. punktu).
Tātad, ņemot vērā minēto, atzīstams, ka apstrīdētajās normās
ietvertajam pamattiesību ierobežojumam ir leģitīms mērķis – sabiedrības
labklājības aizsardzība.
14.2. Izglītības likuma 2. pantā noteikts, ka šā likuma mērķis ir
nodrošināt katram Latvijas iedzīvotājam iespēju attīstīt savu garīgo un
fizisko potenciālu, lai veidotos par patstāvīgu un attīstītu personību,
demokrātiskas Latvijas valsts un sabiedrības locekli.
Augstākā izglītība ir daļa no izglītības sistēmas. Tā ir izglītības pakāpe,
kurā pēc vidējās izglītības iegūšanas notiek zinātnē vai mākslā, vai arī
zinātnē un mākslā sakņota personības attīstība izraudzītajā akadēmisko vai
profesionālo, vai arī akadēmisko un profesionālo studiju virzienā,
sagatavošanās zinātniskai vai profesionālai darbībai (sk. Izglītības likuma
1. panta 2. punktu). Asociētie profesori un profesori ir arī pedagogi. Pedagoga
profesija ir uzskatāma par sabiedriski nozīmīgu profesiju – tā saistīta arī ar
nepieciešamību nodrošināt ikvienai personai Satversmes 112. pantā
noteiktās tiesības uz izglītību. Augstākās izglītības īstenošanā būtiska
nozīme ir kvalificētam akadēmiskajam personālam, visupirms profesūrai.
Satversmes tiesa jau ir atzinusi, ka Satversmes 112. pantā noteiktās
ikvienas personas tiesības uz izglītību būtībā nozīmē tiesības uz tādu
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izglītību, kas nodrošina Izglītības likuma mērķu sasniegšanu (sal. sk.
Satversmes tiesas 2017. gada 24. novembra sprieduma lietā Nr. 2017-07-01
13.1. un 16.2. punktu).
Periodiska akadēmiskā personāla atjaunošanās varētu sekmēt arī uz
attīstību vērstu studējošo izglītošanu. Līdz ar jaunu zinātnieku ienākšanu
profesūrā augstākās izglītības iestādēs ienāk jaunas zinātniskās atziņas un
vērtējumi, kas nepieciešami studentiem.
Tādējādi apstrīdētajās normās ietvertais pamattiesību ierobežojums
ir vērsts arī uz to, lai aizsargātu studējošo tiesības, nodrošinot tādu
personu piedalīšanos izglītošanas procesā, kurām piemīt atbilstoša
zinātniskā un pedagoģiskā kvalifikācija, kā arī spējas. Līdz ar to par
apstrīdētajās normās ietvertā pamattiesību ierobežojuma leģitīmo mērķi
ir atzīstama arī citu cilvēku tiesību aizsardzība.
Tātad apstrīdētajās normās ietvertā pamattiesību ierobežojuma
leģitīmie mērķi ir šādi – sabiedrības labklājības aizsardzība un citu
cilvēku tiesību aizsardzība.
15. Izvērtējot pamattiesību ierobežojuma samērīgumu, Satversmes
tiesai jāpārbauda:
1) vai izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai
jeb vai ar izraudzīto līdzekli var sasniegt leģitīmo mērķi;
2) vai šāda rīcība ir nepieciešama jeb vai leģitīmo mērķi nevar
sasniegt ar indivīda tiesības mazāk ierobežojošiem līdzekļiem;
3) vai ierobežojums ir atbilstošs jeb vai labums, ko iegūst sabiedrība,
ir lielāks par indivīda tiesībām nodarīto kaitējumu.
Ja, izvērtējot tiesību normu, tiek atzīts, ka tā neatbilst kaut vienam no
šiem kritērijiem, tā neatbilst arī samērīguma principam un ir prettiesiska
(sk., piemēram, Satversmes tiesas 2007. gada 16. maija sprieduma lietā
Nr. 2006-42-01 11. punktu un 2015. gada 21. decembra sprieduma lietā
Nr. 2015-03-01 25. punktu).
16. Likumdevēja izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa
sasniegšanai, ja ar konkrēto regulējumu šis mērķis tiek sasniegts (sk.,
piemēram, Satversmes tiesas 2010. gada 7. oktobra sprieduma lietā
Nr. 2010-01-01 13. punktu).
Apstrīdētajās normās ietvertais pamattiesību ierobežojums nodrošina
to, ka persona asociētā profesora vai profesora amatu var ieņemt tikai uz
noteiktu laiku. Lai atkārtoti pretendētu uz asociētā profesora vai profesora
amatu, personai ir vēlreiz jāpiedalās atklātā konkursā uz vakanto amatu.
Novērtējot pretendenta atbilstību asociētā profesora vai profesora amatam,
tiek ņemta vērā pēdējo sešu gadu laikā iegūtā zinātniskā un pedagoģiskā
kvalifikācija, citstarp arī organizatoriskā kompetence, kas raksturo
personāla vadības pieredzi un spējas. Augstskolu likumā un Noteikumos
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Nr. 391 ir ietverti precīzi un konkrēti kritēriji, kuriem atbilstoša persona var
tikt atkārtoti ievēlēta asociētā profesora vai profesora amatā.
Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka pamattiesību ierobežojuma
leģitīmais mērķis netiek sasniegts, jo asociētā profesora un profesora
kvalifikācija un spējas tiek izvērtētas tikai reizi sešos gados – pirms
izbeidzas attiecīgās personas ievēlēšanas un darba līguma termiņš.
Tādējādi apstrīdētās normas nenodrošinot asociētā profesora un profesora
kvalifikācijas un spēju regulāru un kvalitatīvu pārbaudi. Turklāt pašreizējā
asociēto profesoru un profesoru ievēlēšanas kārtība pieļaujot to, ka pat tādā
gadījumā, ja amata pretendenta kvalifikācija tiek novērtēta kā atbilstoša,
viņu var arī atkārtoti neievēlēt, jo vēlēšanas ir aizklātas.
16.1. Asociētā profesora un profesora ievēlēšanas procedūru
reglamentē Augstskolu likuma 33. pants. Saskaņā ar šā panta pirmo daļu uz
vakantajiem asociēto profesoru vai profesoru amatiem tiek izsludināts
atklāts konkurss. Pretendentus asociēto profesoru un profesoru amatos
ievēlē attiecīgās nozares profesoru padome. Tās sastāvā ir ne mazāk kā pieci
augstskolas attiecīgās nozares vai apakšnozares profesori. Vismaz vienai
trešdaļai nozares profesoru padomes locekļu vajag būt nodarbinātiem citā
augstskolā (sk. Augstskolu likuma 33. panta otro daļu un 35. panta pirmo
daļu).
Izvērtējot asociētā profesora vai profesora amata pretendenta
darbības atbilstību Noteikumos Nr. 391 ietvertajiem kritērijiem, atbilstoši
šo noteikumu 8. punktam katrs nozares profesoru padomes loceklis sniedz
vienu no šādiem vērtējumiem: "izcili", "ļoti labi", "labi", "apmierinoši" vai
"neapmierinoši". Pamatojoties uz šiem individuālajiem vērtējumiem,
nozares profesoru padome pieņem kopīgo vērtējumu par profesora vai
asociētā profesora amata pretendenta zinātnisko un pedagoģisko
kvalifikāciju. Pēc iepazīšanās ar dokumentiem un pārrunām ar visiem
attiecīgā amata pretendentiem padome balsojot pieņem lēmumu (sk.
Augstskolu likuma 33. panta otro daļu).
Nedz apstrīdētās normas, nedz arī citas Augstskolu likuma normas un
Noteikumi Nr. 391 tieši neparedz, ka balsojumam par personas ievēlēšanu
asociētā profesora vai profesora amatā jābūt aizklātam. Tas, ka profesūras
vēlēšanas notiek, nozares profesoru padomei aizklāti balsojot, ir noteikts
Augstākās izglītības padomes rekomendācijā par profesoru un asociēto
profesoru ievēlēšanas kārtību un par pretendentu kvalifikācijas
novērtēšanas kritērijiem. Ņemot vērā šo rekomendāciju, augstskolu senātu
apstiprinātajos nolikumos par akadēmiskajiem amatiem paredzēts, ka
asociētā profesora un profesora vēlēšanas notiek, aizklāti balsojot (sk.,
piemēram, Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem
Latvijas Universitātē 53. punktu un Rīgas Tehniskās universitātes nolikuma
par profesoru un asociēto profesoru ievēlēšanas kārtību 4.1. punktu).
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Satversmes tiesa uzskata, ka atklāts nozares profesoru padomes
balsojums par pretendenta atbilstību asociētā profesora vai profesora
amatam veicinātu caurskatāmību un atklātību lēmumu pieņemšanas
procesā, kā arī stiprinātu pārliecību par atbilstošākā kandidāta izvēli.
Apstrīdētās normas pieļauj šādu balsošanas kārtību. Arī Pasaules Bankas
ziņojumā par akadēmisko karjeru Latvijā norādīts: lai gan ievēlēšanas
procedūra vispār atzīstama par godīgu un pieņemamu akadēmiskā
personāla atlases veidu, tomēr nākotnē būtu ieteicams domāt par
risinājumiem, kas novērstu iespējamu nenoteiktību atlases procesā. Būtiska
nozīme ir arī skaidri definētiem un caurskatāmiem pētniecības darba un citu
akadēmisko veikumu vērtēšanas kritērijiem. Kritērijiem, saskaņā ar kuriem
tiek veikta atlase uz izsludināto amatu, ir jāatspoguļo struktūrvienības
profils un ar šo amatu saistītie uzdevumi. Turklāt šiem kritērijiem jābūt
tādiem, kas izvirza prognozējamus un reālistiskus mērķus jaunajiem
zinātniekiem, proti, šiem zinātniekiem ir jābūt labi informētiem par to, kādi
sasniegumi no viņiem tiks gaidīti, ja viņi izlems turpināt virzību pa
akadēmiskās karjeras kāpnēm (sk. Pasaules Bankas 2018. gada 6. aprīļa
ziņojumu "Akadēmiskā karjera Latvijā: Ieteikumi").
16.2. Apstrīdētās normas rada tādu situāciju, ka personas zinātniskā
un pedagoģiskā kvalifikācija, kā arī organizatoriskā kompetence tiek
vērtēta reizi sešos gados, proti, tad, ja persona vēlas atkārtoti pretendēt
uz asociētā profesora vai profesora amatu.
Saeima, kā arī pieaicinātās personas tiesībsargs un Izglītības un
zinātnes ministrija norāda, ka izraudzītais sešu gadu periods ir atbilstošs
un pamatots, jo saskaņā ar Noteikumiem Nr. 391 tiek vērtēti arī tādi
kritēriji, kuru izpildei nepieciešams ilgāks laika posms (sk. lietas materiālu
2. sēj. 23.–24., 47. un 78. lp.).
Vērtējot asociētā profesora vai profesora amata pretendenta zinātnisko
un pedagoģisko kvalifikāciju saskaņā ar Noteikumiem Nr. 391, tiek ņemti
vērā tādi kritēriji kā, piemēram, zinātniskās publikācijas, piedalīšanās
starptautiskās zinātniskajās konferencēs, doktora un maģistra darba
izstrādes vadība, studiju programmu izstrāde. Zinātniskais un pētniecības
darbs ir pastāvīgs un nepārtraukts process, kura progress atkarīgs citstarp
no infrastruktūras un resursu pieejamības, kā arī profesūras kvalifikācijas.
Turklāt zinātnes attīstība ir iespējama tikai akadēmiskās brīvības ietvaros,
ko raksturo pastāvīgs dialogs ar konkrētajā nozarē strādājošiem kolēģiem
Latvijā un ārpus Latvijas. Satversmes tiesa piekrīt, ka likumdevēja izvēlētais
līdzeklis – personas zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas, kā arī
organizatoriskās kompetences izvērtēšana reizi sešos gados – varētu būt
atbilstošs, jo ļauj pārliecināties par personas atbilstību profesora vai asociētā
profesora amatam. Biežāka asociēto profesoru un profesoru kvalifikācijas
novērtēšana varētu apdraudēt akadēmisko brīvību.
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Līdz ar to likumdevēja izraudzītais līdzeklis ir piemērots
leģitīmā mērķa sasniegšanai.
17. Pamattiesību ierobežojums ir nepieciešams, ja nepastāv citi
līdzekļi, kuri būtu tikpat iedarbīgi un kurus izvēloties personu
pamattiesības tiktu ierobežotas mazāk.
Tomēr saudzējošāks līdzeklis ir nevis jebkurš cits, bet tikai tāds
līdzeklis, ar kuru var sasniegt leģitīmo mērķi vismaz tādā pašā kvalitātē
(sk., piemēram, Satversmes tiesas 2010. gada 7. oktobra sprieduma lietā
Nr. 2010-01-01 14. punktu).
17.1. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētajās normās ietvertā
pamattiesību ierobežojuma leģitīmo mērķi var sasniegt ar personas tiesības
mazāk ierobežojošiem līdzekļiem. Pēc Pieteikuma iesniedzēja ieskata,
varētu izveidot tādu sistēmu, lai akadēmiskajam personālam nebūtu
nepieciešams iziet atkārtotu ievēlēšanas procedūru, bet atbilstība amatam
tiktu nodrošināta ar regulāru pārbaužu palīdzību. Līdz ar to personai pēc
ievēlēšanas amatā būtu tiesības to saglabāt neierobežotu laiku, ciktāl tās
kvalifikācija un spējas ir atbilstošas. Personas kvalifikācijas un spēju
pārbaudes kritēriji jau esot ietverti Noteikumos Nr. 391.
Turpretim Saeima norāda, ka ar šo Pieteikuma iesniedzēja norādīto
līdzekli pamattiesību ierobežojuma leģitīmo mērķi nevar sasniegt tādā pašā
kvalitātē. Iespēju izraudzīties atbilstošāko kandidātu nodrošinot atklāts
konkurss. Ja nebūtu atklāta konkursa, mazinātos vidējā akadēmiskā
personāla iespējas pretendēt uz augstāku akadēmisko amatu.
Satversmes tiesa 2003. gada 20. maija spriedumā lietā Nr. 2002-21-01
ir atzinusi, ka par galveno kritēriju tam, lai personas varētu pretendēt uz
akadēmiskajiem amatiem, jābūt nevis šo personu vecumam, bet gan spējām
un kvalifikācijai. Ar šo spriedumu Augstskolu likuma 27. panta ceturtās
daļas pirmais teikums un 28. panta otrās daļas vārdi "vai uz laiku līdz 65
gadu vecuma sasniegšanai" un likuma "Par zinātnisko darbību" 29. panta
piektās daļas pirmais teikums, kas ierobežoja personas tiesības veikt
akadēmisko darbu pēc 65 gadu vecuma sasniegšanas, tika atzīti par
neatbilstošiem Satversmes 106. pantam (sk. Satversmes tiesas 2003. gada
20. maija sprieduma lietā Nr. 2002-21-01 secinājumu daļas 3.3. punktu un
nolēmumu daļu). Tādējādi Latvijā akadēmiskajam personālam vairs nav
noteikts obligātās pensionēšanās vecums.
Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības dalībvalstu 1980. gadā
izveidotā tīkla "Eurydice" – kura mērķis citstarp ir veidot analītiskus
pārskatus par Eiropas valstu izglītības sistēmām – pētnieku ziņojumā
norādīts, ka 2015. gadā par 65 gadiem vecāka akadēmiskā personāla
īpatsvars Latvijā četras reizes pārsniedza Eiropas Savienības vidējo rādītāju.
Lai gan pēc 2003. gada ir būtiski palielinājies jauno zinātņu doktoru skaits,
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tomēr vecuma grupā no 35 līdz 49 gadiem akadēmiskā personāla īpatsvars
Latvijā ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Tas, iespējams, liecina par
grūtībām, kas saistītas ar akadēmiskā personāla paaudžu maiņu (sk.:
European
Commission/EACEA/Eurydice,
2017. Augstākās
izglītības
modernizācija Eiropā: akadēmiskais personāls, 2017. Eurydice ziņojums.
Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 17. lpp un Centrālās
statistikas pārvaldes informatīvo pārskatu "Zinātņu doktori 2015. gadā").
Augstākās izglītības padome norāda, ka akadēmiskā personāla
"novecošanas" problēma ir vistiešākajā veidā saistīta ar jauno zinātnieku
integrēšanas augstskolās problemātiku (sk.: Pārskats par augstākās izglītības
studiju programmu izvērtēšanas rezultātiem un priekšlikumi turpmākai
studiju programmu, sagrupētu studiju virzienos, pilnveidei, uzlabošanai,
attīstīšanai, konsolidācijai, slēgšanai, resursu efektīvai izmantošanai un
finansēšanai no valsts budžeta līdzekļiem, 2. pielikums. Jauno zinātnieku
integrācija augstskolās. Augstākās izglītības padome, Rīga, 2013). Arī
pieaicinātā persona Izglītības un zinātnes ministrija, raksturojot Latvijas
augstākās izglītības sistēmu, atzīst, ka ir vērojama akadēmiskā personāla
"novecošanās" (sk. lietas materiālu 2. sēj. 70. lp.). Tādējādi kopš Satversmes
tiesas 2003. gada 20. maija sprieduma lietā Nr. 2002-21-01 pasludināšanas
ir mainījušies apstākļi, kas varētu būt par pamatu tam, lai likumdevējs
pārskatītu regulējumu attiecībā uz pensionēšanās vecuma noteikšanu
akadēmiskajam personālam.
Pašreiz spēkā esošā regulējuma ietvaros tādā gadījumā, ja pēc
personas ievēlēšanas amatā tās atbilstība šim amatam tiktu nodrošināta
vienīgi ar regulāru pārbaužu palīdzību, vēl vairāk samazinātos vidējā
akadēmiskā personāla iespējas pretendēt uz vakantajiem profesūras
amatiem. Periodisks atklāts konkurss uz asociētā profesora amatu un
profesora amatu nodrošina nepieciešamo konkurenci, ļaujot arī vidējam
akadēmiskajam personālam pretendēt uz augstāku akadēmisko amatu.
Satversmes tiesa jau ir atzinusi, ka augstākās izglītības un zinātnes attīstības
nolūkos nepieciešams nodrošināt jaunākās paaudzes zinātniekiem iespēju
pretendēt uz akadēmiskajiem amatiem (sk. Satversmes tiesas 2003. gada
20. maija sprieduma lietā Nr. 2002-21-01 secinājumu daļas 3.3. punktu).
Turklāt pieteikumā minētās regulārās pārbaudes, kuras, pēc Pieteikuma
iesniedzēja ieskata, varētu tikt veiktas jebkurā brīdī, būtu pretrunā ar
akadēmisko brīvību. Līdz ar to norādīto līdzekli nevar atzīt par tādu, ar kuru
apstrīdētajās normās ietvertā ierobežojuma leģitīmais mērķis būtu
sasniedzams vismaz tādā pašā kvalitātē.
17.2. Par vēl vienu saudzējošāku līdzekli, pēc Pieteikuma iesniedzēja
ieskata, varētu atzīt tādu sistēmu, ka personas atbilstība amatam tiek
pārbaudīta tikai tad, ja tiek saņemtas sūdzības par tās profesionālo
darbību. Tas vien, ka persona jau vienreiz ir ievēlēta un strādā
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akadēmiskajā amatā, liecinot par šīs personas atbilstību amatam un pēc
būtības neprasot papildu pierādījumus. Ja personai nepiemīt attiecīgā
amata pildīšanai nepieciešamās spējas un kvalifikācija, tad šādu personu
varot no darba atlaist Darba likumā paredzētajos gadījumos.
Savukārt Saeima uzskata, ka ar šo līdzekli nav iespējams sasniegt
pamattiesību ierobežojuma leģitīmo mērķi. Ja nav sūdzību par akadēmiskā
personāla darbību, tas vien vēl neliecinot par attiecīgo personu profesionālo
kvalifikāciju vai darbības kvalitāti, kā arī nenodrošinot nepieciešamo
periodisko kontroli pār to zinātnisko darbību. Arī Darba likuma 101. panta
pirmajā daļā ietvertie darba līguma izbeigšanas pamati nevarot nodrošināt
to, ka asociētā profesora amatā strādā izcilākie savas jomas speciālisti un
zinātnieki.
Darba likuma 101. panta pirmā daļa piešķir darba devējam tiesības
rakstveidā uzteikt darba līgumu darbiniekam, pamatojoties uz apstākļiem,
kas saistīti ar darbinieka uzvedību, viņa spējām vai ar saimniecisku,
organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu
uzņēmumā, minētā likuma 1.–11. punktā minētajos gadījumos, tostarp arī
tad, ja darbiniekam nav pietiekamu nolīgtā darba veikšanai nepieciešamo
profesionālo spēju. Darba devējam ir jāpamato uzteikums, norādot uz
apstākļiem, kas ir tā pamatā (sk. Darba likuma 102. pantu).
Darba līguma uzteikums jebkurā no Darba likuma 101. panta pirmajā
daļā minētajiem gadījumiem nav pielīdzināms periodiskai personas
kvalifikācijas pārbaudei atbilstoši Noteikumos Nr. 391 ietvertajiem
kritērijiem, kas ļauj pārliecināties gan par personas zinātnisko, gan
pedagoģisko kvalifikāciju. Tādēļ Darba likuma 101. panta pirmajā daļā
ietvertie darba līguma uzteikšanas pamati paši par sevi ne vienmēr var
nodrošināt to, ka asociētā profesora vai profesora amata pienākumus veic
persona, kurai ir atbilstoša zinātniskā un pedagoģiskā kvalifikācija. Savukārt
sūdzības par profesūras darbu vēl neliecina par to, ka attiecīgajām personām
trūktu konkrētā amata ieņemšanai nepieciešamo spēju un kvalifikācijas.
Līdz ar to jāsecina, ka apstrīdētajās normās noteiktā ierobežojuma
leģitīmais mērķis netiktu sasniegts, ja darba līgumus ar asociētajiem
profesoriem un profesoriem slēgtu uz nenoteiktu laiku un vienīgais veids,
kā tiktu nodrošināts tas, lai attiecīgos amatus ieņem personas ar atbilstošu
kvalifikāciju, būtu pārbaude pēc sūdzības saņemšanas vai darba līguma
uzteikums.
Tātad nepastāv citi, saudzējošāki līdzekļi, ar kuriem
pamattiesību ierobežojuma leģitīmo mērķi būtu iespējams sasniegt
vismaz tādā pašā kvalitātē.
18. Izvērtējot apstrīdētajās normās ietvertā pamattiesību
ierobežojuma atbilstību leģitīmajam mērķim, jāpārliecinās par to, vai
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nelabvēlīgās sekas, kas personai rodas tās pamattiesību ierobežojuma
rezultātā, nav lielākas par labumu, ko no šā ierobežojuma gūst sabiedrība
kopumā (sk. Satversmes tiesas 2010. gada 7. oktobra sprieduma lietā
Nr. 2010-01-01 15. punktu un 2016. gada 16. jūnija sprieduma lietā
Nr. 2015-18-01 18. punktu).
Konkrētajā gadījumā likumdevēja uzdevums ir samērīgi līdzsvarot
nepieciešamību nodrošināt personas tiesības saglabāt esošo nodarbošanos
profesūrā, kuru raksturo akadēmiskā brīvība, ar apstrīdētajās normās
noteiktā pamattiesību ierobežojuma leģitīmajiem mērķiem atbilstošajām
tiesībām un interesēm, tostarp nepieciešamību nodrošināt nepārtrauktu
augstākās izglītības un zinātnes attīstību, kas ir priekšnoteikums sabiedrības
ilgtspējīgai attīstībai, kā arī studējošo tiesībām uz augstāko izglītību.
Apstrīdētās normas paredz no Darba likuma atšķirīgu regulējumu un
pieļauj to, ka ar asociētajiem profesoriem un profesoriem tiek slēgti secīgi
darba līgumi uz noteiktu laiku. Tādēļ, lai pārliecinātos par to, ka
likumdevējs ir pienācīgi līdzsvarojis šīs dažādās intereses, Satversmes
tiesai visupirms nepieciešams noskaidrot, vai atbilstoši Pamatnolīguma
5. klauzulas 1. punktam ir nodrošināta aizsardzība pret secīgu uz noteiktu
laiku noslēgtu darba līgumu ļaunprātīgas izmantošanas iespējamību.
19. Tas, vai no apstrīdētajām normām izrietošais pamattiesību
ierobežojums ir samērīgs, citstarp ir atkarīgs no Pamatnolīguma 5. klauzulas
1. punkta interpretācijas. Tādēļ visupirms nepieciešams noskaidrot, kāds
saturs ir ietverts minētajā Eiropas Savienības tiesību normā.
Līguma par Eiropas Savienības darbību 267. pants noteic, ka Eiropas
Savienības Tiesas kompetencē ir sniegt prejudiciālus nolēmumus par
Eiropas Savienības līgumu interpretāciju un Eiropas Savienības tiesību
aktu spēkā esību un interpretāciju. Ja jautājums sakarā ar to radies kādas
dalībvalsts tiesā ierosinātā lietā un šī tiesa uzskata, ka tai sprieduma
taisīšanai vajadzīgs Eiropas Savienības Tiesas nolēmums šajā jautājumā,
tad šī tiesa var lūgt, lai Eiropas Savienības Tiesa sniedz šādu nolēmumu.
Ja šāds jautājums radies lietā, ko izskata dalībvalsts tiesa, kuras lēmumi
saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem nav pārsūdzami, tad šai
tiesai jāvēršas Eiropas Savienības Tiesā. Satversmes tiesas nolēmumi nav
pārsūdzami, tāpēc gadījumos, kad lietas iznākums ir atkarīgs no Eiropas
Savienības tiesību aktu interpretācijas, Satversmes tiesai jāpārliecinās, vai
attiecīgajos tiesību aktos noteiktais ir pietiekami skaidrs, bet, ja attiecīgās
normas nav pietiekami skaidras, – vai šo jautājumu jau iepriekš ir
izskaidrojusi Eiropas Savienības Tiesa (sk., piemēram, Satversmes tiesas
2015. gada 13. oktobra sprieduma lietā Nr. 2014-36-01 14. punktu).
Pamatnolīguma 5. klauzulas 1. punkta uzdevums ir, paredzot zināmu
skaitu minimālo aizsardzības noteikumu darbinieku situācijas nedrošības
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novēršanai, īstenot vienu no Pamatnolīguma mērķiem, proti, ierobežot
secīgu uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu vai darba attiecību
izmantošanu tādā veidā, kas, iespējams, uzskatāms par ļaunprātīgas
izmantošanas līdzekli, jo kaitē darba ņēmējiem (sk. Eiropas Savienības
Tiesas 2006. gada 4. jūlija sprieduma lietā C-212/04 "Konstantinos Adeneler
u.c.", ECLI:EU:C:2006:443, 63. punktu un 2018. gada 7. marta sprieduma
lietā C-494/16 "Giuseppa Santoro", ECLI:EU:C:2018:166, 25. punktu). Darba
stabilitāte tiek uzskatīta par būtisku apstākli darba ņēmēju aizsardzības
aspektā. Uz noteiktu laiku noslēgtie darba līgumi gan darba devēju, gan
darba ņēmēju vajadzībām var atbilst tikai noteiktos apstākļos (sk. Eiropas
Savienības Tiesas 2016. gada 14. septembra sprieduma lietā C-16/15"María
Elena Pérez López", ECLI:EU:C:2016:679, 27. punktu).
Tātad, ja tiesību sistēmā vēl nav ieviesti līdzvērtīgi tiesiski pasākumi,
dalībvalstīm ir pienākums ieviest vienu vai vairākus Pamatnolīguma
5. klauzulas 1. punktā noteiktos pasākumus, kuru mērķis ir novērst secīgu
uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu ļaunprātīgu izmantošanu, proti,
pienākums normatīvajos aktos paredzēt objektīvus iemeslus, kas attaisno
šādu līgumu atjaunošanu, maksimālo šādu līgumu kopējo termiņu vai
pieļaujamo šādu līgumu atjaunojumu skaitu. Eiropas Savienības Tiesa ir
atzinusi, ka Pamatnolīguma 5. klauzulas 1. punktā dalībvalstīm ir izvirzīts
vispārīgs mērķis novērst secīgu uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu
ļaunprātīgu izmantošanu, bet šā mērķa sasniegšanas līdzekļu izvēle ir
atstāta pašu dalībvalstu ziņā (sk. Eiropas Savienības Tiesas 2018. gada
7. marta sprieduma lietā C-494/16 "Giuseppa Santoro", ECLI:EU:C:2018:166,
28. punktu).
Eiropas Savienības Tiesa arī norādījusi, ka Pamatnolīguma ieviešanas
kontekstā dalībvalstīm ir iespēja – ciktāl tas objektīvi attaisnojams – ņemt
vērā attiecīgo darbības nozaru un/vai darba ņēmēju kategoriju īpašās
vajadzības. Uz objektīviem iemesliem balstīta līguma slēgšana uz noteiktu
laiku ir veids, kā var tikt novērsta ļaunprātīga rīcība. Interpretējot
Pamatnolīguma 5. klauzulas 1. punkta "a" apakšpunktā ietverto jēdzienu
"objektīvi iemesli", Eiropas Savienības Tiesa norādījusi, ka tie ir precīzi un
konkrēti apstākļi, kuri raksturo noteiktu darbību un līdz ar to konkrētajā
kontekstā var attaisnot secīgu uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu
izmantošanu. Šie apstākļi it sevišķi var būt saistīti ar to uzdevumu īpašo
raksturu un pazīmēm, kuru izpildes labad līgumi uz noteiktu laiku tiek
slēgti, vai – attiecīgos gadījumos – ar to likumīgo sociālās politikas mērķi,
kuru dalībvalsts grib sasniegt. Savukārt tādi valsts likuma noteikumi vai
reglamentējošas tiesību normas, ar ko tikai vispārīgi un abstrakti tiek
atļauta secīgu uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu izmantošana,
Pamatlīguma prasībām neatbilst. Proti, šāda tīri formāla rakstura normas
neļauj atvasināt objektīvus un pārskatāmus kritērijus, pēc kuriem varētu
297

Lieta Nr. 2018-15-01

pārbaudīt, vai tiešām uz noteiktu laiku noslēgtu līgumu atjaunošana patiesi
ir vajadzīga un piemērota izvirzītā mērķa sasniegšanai (sk. Eiropas
Savienības Tiesas 2014. gada 26. novembra sprieduma apvienotajās lietās
C-22/13, no C-61/13 līdz C-63/13 un C-418/13 "Raffaella Mascolo u.c.",
ECLI:EU:C:2014:2401, 70., 86. un 88. punktu).
Eiropas Savienības Tiesa jau ir interpretējusi Pamatnolīguma
5. klauzulas 1. punktu saistībā ar dalībvalsts regulējumu, kas paredzēja, ka
ar asociētajiem pasniedzējiem tiek slēgti secīgi darba līgumi uz noteiktu
laiku. Eiropas Savienības Tiesa secināja, ka Pamatnolīguma 5. klauzula ir
interpretējama tādējādi, ka ar to nav pretrunā tāds valsts tiesiskais
regulējums, ar kuru universitātēm ir atļauts ar asociētajiem pasniedzējiem
uz noteiktu laiku noslēgtos darba līgumus atjaunot, neparedzot nekādus
ierobežojumus attiecībā uz šo līgumu maksimālo kopējo termiņu un
atjaunojumu skaitu, ja vien šādus līgumus attaisno objektīvs iemesls šīs
klauzulas 1. punkta "a" apakšpunkta izpratnē. Tomēr nacionālajai tiesai
jāpārliecinās par to, ka uz noteiktu laiku noslēgto darba līgumu atjaunošana
faktiski ir nepieciešama pagaidu vajadzību apmierināšanai un tie netiek
izmantoti tādēļ, lai faktiski apmierinātu pastāvīgas un ilgstošas vajadzības
saistībā ar pasniedzēju pieņemšanu darbā. Uz noteiktu laiku slēgtu darba
līgumu vai darba attiecību atjaunošana nolūkā apmierināt nevis pagaidu,
bet – tieši pretēji – pastāvīgas un ilgstošas vajadzības Pamatnolīguma
5. klauzulas 1. punkta "a" apakšpunkta izpratnē nav attaisnojama (sk. Eiropas
Savienības Tiesas 2014. gada 13. marta sprieduma lietā C-190/13 "Antonio
Márquez Samohano", ECLI:EU:C:2014:146, 55. un 60. punktu). Lai arī šīs lietas
faktiskie apstākļi ir atšķirīgi, minētais Eiropas Savienības Tiesas spriedums
atklāj principus, kas dalībvalstij jāievēro, paredzot regulējumu attiecībā uz
noteiktu laiku noslēgtiem darba līgumiem.
Līdz ar to Satversmes tiesa secina, ka Pamatnolīguma
5. klauzulas 1. punkta saturs ir izskaidrots un tai nav pienākuma
vērsties Eiropas Savienības Tiesā ar lūgumu sniegt prejudiciālu
nolēmumu.
20. Tā kā Pamatnolīguma 5. klauzulas 1. punkta saturs ir izskaidrots,
kā jau tika norādīts šā sprieduma 18. punktā, Satversmes tiesai jāpārliecinās
par to, vai likumdevējs ir pienācīgi līdzsvarojis sabiedrības un profesūras
intereses, nodrošinot asociētajiem profesoriem un profesoriem aizsardzību
pret secīgu uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu ļaunprātīgu
izmantošanu.
Attiecībā uz darba līgumiem, kas tiek slēgti ar asociētajiem
profesoriem un profesoriem, likumdevējs tiesību sistēmā nav ieviesis
Pamatnolīguma 5. klauzulas 1. punkta "b" un "c" apakšpunktā noteiktos
pasākumus. Proti, tiesību normās nav noteikts pieļaujamais šādu darba
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līgumu atjaunojumu skaits. Tāpat saskaņā ar apstrīdēto Augstskolu
likuma 27. panta piekto daļu asociētajiem profesoriem un profesoriem
nav piemērojama Darba likuma 45. panta pirmā daļa, kura noteic: "Uz
noteiktu laiku noslēgta darba līguma termiņš nevar būt ilgāks par pieciem
gadiem (ieskaitot termiņa pagarinājumus), ja citā likumā nav noteikts cits
darba līguma termiņš. Par darba līguma termiņa pagarināšanu uzskatāma
arī jauna darba līguma noslēgšana ar to pašu darba devēju, ja laikposmā
no iepriekšējā darba līguma noslēgšanas dienas līdz jaunā darba līguma
noslēgšanas dienai tiesiskās attiecības nav bijušas pārtrauktas ilgāk par
60 dienām pēc kārtas." Tātad attiecībā uz asociētajiem profesoriem un
profesoriem nav noteikts arī maksimālais secīgu uz noteiktu laiku
noslēgtu darba līgumu kopējais termiņš.
Tādējādi Satversmes tiesai jāpārbauda, vai pastāv objektīvi apstākļi,
kas attaisno to, ka ar asociētajiem profesoriem un profesoriem tiek slēgti
secīgi darba līgumi uz noteiktu laiku. Eiropas Savienības Tiesas praksē
atzīts, ka uz objektīviem iemesliem balstīta līguma slēgšana uz noteiktu
laiku arī ir veids, kā var tikt novērsta ļaunprātīga rīcība (sk. Eiropas
Savienības Tiesas 2014. gada 26. novembra sprieduma apvienotajās lietās
C-22/13, no C-61/13 līdz C-63/13 un C-418/13 "Raffaella Mascolo u.c.",
ECLI:EU:C:2014:2401, 86. punktu). Tātad objektīvu iemeslu esība pati par
sevi nozīmē to, ka ir nodrošināta aizsardzība pret secīgu uz noteiktu laiku
noslēgtu darba līgumu ļaunprātīgu izmantošanu. Ja šādu secīgu darba
līgumu slēgšanu ar darbinieku neattaisno objektīvi iemesli, tad valstij ir
pienākums ieviest kādu no Pamatnolīgumā noteiktajiem pasākumiem vai
citu līdzvērtīgu pasākumu, kas nodrošinātu nepieciešamo aizsardzību.
Lai pārliecinātos par objektīvu iemeslu esību, Satversmes tiesai
jānoskaidro, vai:
1) pastāv reāla un patiesa nepieciešamība slēgt secīgus darba
līgumus uz noteiktu laiku un vai šis līdzeklis ir piemērots un nepieciešams
minētā mērķa sasniegšanai;
2) darba līgumi ar profesūru tiek slēgti pagaidu vajadzību
apmierināšanai.
20.1. Eiropas Savienības Tiesa lietā par secīgiem uz noteiktu laiku
noslēgtiem darba līgumiem atzinusi, ka šādu līgumu slēgšanu var
attaisnot nepieciešamība uz noteiktu laiku uzticēt speciālistiem ar atzītu
kompetenci, kuri veic profesionālo darbību arī ārpus universitātes,
specifisku ar pasniegšanu saistītu pienākumu pildīšanu, lai tie savās
zināšanās un profesionālajā pieredzē dalītos ar universitāti. Šādi uz laiku
noslēgti līgumi šķiet piemēroti attiecīgā mērķa sasniegšanai (sk. Eiropas
Savienības Tiesas 2014. gada 13. marta sprieduma lietā C-190/13 "Antonio
Márquez Samohano", ECLI:EU:C:2014:146, 48. un 50. punktu).
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Ja reiz Satversmes tiesa jau ir secinājusi, ka apstrīdētajās normās
ietvertajam pamattiesību ierobežojumam ir leģitīms mērķis, ierobežojums
ir piemērots un nepieciešams tā leģitīmā mērķa sasniegšanai, tas varētu
liecināt par to, ka pastāv reāla un patiesa nepieciešamība slēgt ar profesūru
secīgus darba līgumus uz noteiktu laiku un šis līdzeklis ir piemērots un
nepieciešams minētā mērķa sasniegšanai.
20.2. Taču, lai pārliecinātos par to, ka pastāv objektīvi iemesli, kas
attaisno secīgu darba līgumu slēgšanu uz noteiktu laiku, Satversmes tiesai
vēl jāpārbauda arī tas, kādam nolūkam šādi līgumi tiek slēgti.
Eiropas Savienības Tiesa ir atzinusi, ka uz noteiktu laiku noslēgtu darba
līgumu vai darba attiecību atjaunošana, lai apmierinātu tādas vajadzības,
kurām faktiski ir nevis pagaidu, bet – tieši pretēji – pastāvīgs un ilgstošs
raksturs, Pamatnolīguma 5. klauzulas 1. punkta "a" apakšpunkta izpratnē
nav attaisnojama. Tas būtu tieši pretēji premisai, ar kuru pamatots
Pamatnolīgums, proti, tam, ka uz nenoteiktu laiku noslēgtie darba līgumi ir
vispārējā nodarbinātības attiecību forma, bet uz noteiktu laiku noslēgti darba
līgumi – nodarbinātības iezīme noteiktos sektoros vai attiecībā uz noteiktām
specialitātēm un darbības sfērām (sk. Eiropas Savienības Tiesas 2012. gada
26. janvāra sprieduma lietā C-586/10 "Bianca Kücük", ECLI:EU:C:2012:39, 34.
un 39. punktu). Tātad tikai darba devēja pagaidu vajadzības var būt objektīvs
iemesls, kas attaisno secīgu darba līgumu slēgšanu uz noteiktu laiku.
Profesūras uzdevums ir īstenot akadēmiskās un profesionālās studiju
programmas, kā arī nodarboties ar zinātni, pētniecību un māksliniecisko
jaunradi. Satversmes tiesa jau atzinusi, ka zinātniskais un pētniecības darbs
ir pastāvīgs, nepārtraukts process un neatņemama ikvienas augstskolas
darba sastāvdaļa. Satversmes tiesa nav guvusi apstiprinājumu tam, ka visi
darba līgumi ar asociētajiem profesoriem un profesoriem tiek slēgti, lai
apmierinātu pagaidu vajadzības. Ikvienai augstākās izglītības iestādei ir
pastāvīga un ilgstoša nepieciešamība pēc profesūras. Tātad secīgi darba
līgumi uz noteiktu laiku ar asociētajiem profesoriem un profesoriem
faktiski tiek slēgti tādēļ, lai apmierinātu pastāvīgas un ilgstošas vajadzības
saistībā ar profesūras nodarbinātību.
Ja secīgi darba līgumi uz noteiktu laiku tiek slēgti, lai apmierinātu
pastāvīgas un ilgstošas vajadzības saistībā ar darbinieka nodarbinātību, tad
dalībvalstij ir pienākums ieviest kādu no Pamatnolīguma 5. klauzulas
1. punkta "b" vai "c" apakšpunktā ietvertajiem pasākumiem vai arī citu
līdzvērtīgu vai darbiniekiem labvēlīgāku pasākumu, kas nodrošinātu viņiem
aizsardzību pret secīgu uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu ļaunprātīgu
izmantošanu. Tā kā secīgi darba līgumi uz noteiktu laiku ar profesūru tiek
slēgti pastāvīgu un ilgstošu vajadzību apmierināšanai, likumdevējam ir
pienākums nodrošināt darbiniekiem nepieciešamo aizsardzību. Eiropas
Savienības Tiesa ir atzinusi: lai gan Pamatnolīgumā dalībvalstīm nav noteikts
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pienākums uz noteiktu laiku noslēgtos līgumus pārveidot par līgumiem, kas
noslēgti uz nenoteiktu laiku, tomēr valstij ir jāievieš pasākumi darbinieku
aizsardzībai pret nedrošību, kas saistīta ar secīgiem uz noteiktu laiku
noslēgtiem darba līgumiem (sk. Eiropas Savienības Tiesas 2006. gada 4. jūlija
sprieduma lietā C-212/04 "Konstantinos Adeneler u.c.", ECLI:EU:C:2006:443,
63. punktu un 2014. gada 26. novembra sprieduma apvienotajās lietās
C-22/13, no C-61/13 līdz C-63/13 un C-418/13 "Raffaella Mascolo u.c.",
ECLI:EU:C:2014:2401, 80. punktu).
20.3. Saskaņā ar apstrīdētajām normām persona asociētā profesora
vai profesora amatā var strādāt tikai noteiktu laiku, tas ir, sešus gadus. Šāds
pamattiesību ierobežojums varētu tikt atzīts par samērīgu ar leģitīmo
mērķi, ja vien normatīvajos aktos būtu paredzēts mehānisms, kas
nodrošinātu darbinieka aizsardzību pret secīgu uz noteiktu laiku noslēgtu
darba līgumu ļaunprātīgu izmantošanu, piemēram, būtu noteikts
maksimālais secīgu uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu kopējais
termiņš vai atjaunojumu skaits un paredzēts, ka pēc zināma perioda darba
līgums uz noteiktu laiku var tikt pārveidots par darba līgumu uz nenoteiktu
laiku. No vairākkārtējiem secīgiem uz noteiktu laiku noslēgtiem darba
līgumiem izriet nestabilitāte nodarbinātības jomā, proti, tas personai var
raisīt nedrošību par savu turpmāko nodarbinātību. Augstskolu likumā nav
paredzēti nekādi pasākumi šīs nestabilitātes novēršanai, lai gan varētu tikt
paredzēta, piemēram, tāda iespēja, ka konkrētu nosacījumu izpildes
gadījumā darba līgums uz noteiktu laiku tiks pārveidots par darba līgumu
uz nenoteiktu laiku. Ņemot vērā iepriekš minēto, nevar atzīt, ka likumdevējs
būtu pienācīgi līdzsvarojis visas sabiedrības un asociētā profesora vai
profesora amatā strādājošo intereses.
Tādējādi ierobežojums neatbilst samērīguma principam un līdz
ar to apstrīdētās normas, ciktāl tās nenodrošina aizsardzību pret
secīgu uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu ļaunprātīgu
izmantošanu, neatbilst Satversmes 106. panta pirmajam teikumam.
21. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 32. panta trešajai daļai
tiesību norma, kuru Satversmes tiesa atzinusi par neatbilstošu augstāka
juridiska spēka tiesību normai, uzskatāma par spēkā neesošu no
Satversmes tiesas sprieduma publicēšanas dienas, ja Satversmes tiesa nav
noteikusi citādi. Minētā Satversmes tiesas likuma norma Satversmes tiesai
piešķir plašu rīcības brīvību izlemt, no kura brīža spēku zaudē tāda norma,
kas atzīta par neatbilstošu augstāka juridiska spēka tiesību normai.
Līdz ar to Satversmes tiesai ir jāapsver, no kura brīža apstrīdētās
normas, ciktāl tās nenodrošina aizsardzību pret secīgu uz noteiktu laiku
noslēgtu darba līgumu ļaunprātīgu izmantošanu, ir atzīstamas par spēkā
neesošām.
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21.1. Satversmes tiesa ņem vērā, ka apstrīdētajās normās ietvertais
pamattiesību ierobežojums sekmē nepārtrauktu augstākās izglītības un
zinātnes attīstību, kas ir priekšnoteikums sabiedrības ilgtspējīgai
attīstībai, kā arī studējošo tiesību uz augstāko izglītību nodrošināšanu, kas
ir visas sabiedrības interesēs. Tādēļ apstrīdētās normas, ciktāl tās
nenodrošina aizsardzību pret secīgu uz noteiktu laiku noslēgtu darba
līgumu ļaunprātīgu izmantošanu, atzīstamas par spēkā neesošām nevis no
to pieņemšanas brīža vai kāda cita brīža pagātnē, bet gan no Satversmes
tiesas sprieduma publicēšanas dienas.
Satversmes tiesa norāda, ka likumdevējam, ņemot vērā valsts
specifiskos apstākļus, kas ietekmē profesūras nodarbinātību, ir jānodrošina
apstrīdēto normu atbilstība Satversmes 106. panta pirmajam teikumam,
ieviešot tiesību sistēmā pasākumus, kas nodrošinātu aizsardzību pret
secīgu uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu ļaunprātīgu izmantošanu.
Satversmes tiesa nevar aizstāt likumdevēja rīcības brīvību ar savu viedokli
par to, kā tieši būtu nodrošināma nepieciešamā aizsardzība (sal. sk.
Satversmes tiesas 2011. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr. 2011-03-01
20. punktu un 2012. gada 2. maija sprieduma lietā Nr. 2011-17-03
16. punktu). Tomēr Satversmes tiesai, izmantojot tai Satversmes tiesas
likuma 32. panta trešajā daļā piešķirtās tiesības, iespēju robežās ir jāgādā
arī par to, lai situācija, kāda varētu veidoties no brīža, kad apstrīdētā norma
tiek atzīta par spēkā neesošu, līdz brīdim, kad likumdevējs tās vietā pieņems
jaunu tiesisko regulējumu, neradītu personām Satversmē garantēto
pamattiesību aizskārumu, kā arī nenodarītu būtisku kaitējumu valsts vai
sabiedrības interesēm (sk. Satversmes tiesas 2005. gada 16. decembra
sprieduma lietā Nr. 2005-12-0103 25. punktu un 2013. gada 31. janvāra
sprieduma lietā Nr. 2012-09-01 16.1. punktu). Izskatāmajā gadījumā ir
nepieciešams aizsargāt to personu pamattiesības, ar kurām tiks slēgti secīgi
darba līgumi par asociētā profesora vai profesora pienākumu pildīšanu uz
noteiktu laiku, līdz brīdim, kad likumdevējs pieņems Satversmei atbilstošu
tiesisko regulējumu, kas nodrošinās aizsardzību pret šādu līgumu
ļaunprātīgas izmantošanas risku. Satversmes tiesa vērš uzmanību uz to, ka
līdz jauna tiesiskā regulējuma pieņemšanai attiecīgo personu tiesības
saglabāt esošo nodarbošanos vērtējamas, tieši piemērojot Satversmes
106. panta pirmo teikumu un šajā spriedumā ietvertās atziņas.
21.2. Izskatāmā lieta ir ierosināta pēc konstitucionālās sūdzības.
Satversmes tiesas uzdevums ir pēc iespējas novērst personas pamattiesību
aizskārumu (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2005. gada 16. decembra
sprieduma lietā Nr. 2005-12-0103 25. punktu).
Piemērojot apstrīdēto Augstskolu likuma 27. panta piekto daļu un
30. panta ceturto daļu, Pieteikuma iesniedzējs atkārtoti uz sešiem gadiem
ievēlēts asociētā profesora amatā un ar viņu 2018. gada 24. janvārī noslēgts
302

Lieta Nr. 2018-15-01

darba līgums uz sešiem gadiem (sk. lietas materiālu 1. sēj. 29.–39. lp.). Ja
Satversmes tiesa lemtu, ka apstrīdētās normas attiecībā uz Pieteikuma
iesniedzēju atzīstamas par spēkā neesošām no viņa pamattiesību
aizskāruma rašanās brīža, tad ar viņu noslēgtais darba līgums uz noteiktu
laiku tiktu pārveidots par darba līgumu uz nenoteiktu laiku. Tomēr tas, ar
kādiem nosacījumiem var tikt veikta šāda līgumu pārveide, ir jāizlemj
likumdevējam. Tieši likumdevēja pienākums ir noteikt, kā vislabāk tiks
aizsargātas darbinieka tiesības, tādēļ apstrīdētās normas nevar atzīt par
spēkā neesošām no Pieteikuma iesniedzēja pamattiesību aizskāruma
rašanās brīža.
Nolēmumu daļa
Pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 30.–32. pantu, Satversmes
tiesa
nosprieda:
atzīt Augstskolu likuma 27. panta piekto daļu attiecībā uz
asociētajiem profesoriem un profesoriem, 28. panta otro daļu un 30.
panta ceturto daļu, ciktāl tās nenodrošina aizsardzību pret secīgu uz
noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu ļaunprātīgu izmantošanu, par
neatbilstošām Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam
teikumam.
Spriedums ir galīgs un nepārsūdzams.
Spriedums stājas spēkā tā publicēšanas dienā.
Tiesas sēdes priekšsēdētāja

I. Ziemele
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Satversmes tiesas tiesneses Inetas Ziemeles
atsevišķās domas
Rīgā 2019. gada 19. jūnijā
lietā Nr. 2018-15-01
"Par Augstskolu likuma 27. panta piektās daļas un 30. panta
ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta
pirmajam teikumam".
1. Satversmes tiesa 2019. gada 7. jūnijā pieņēma spriedumu lietā
Nr. 2018-15-01 "Par Augstskolu likuma 27. panta piektās daļas un 30. panta
ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta
pirmajam teikumam" (turpmāk – Spriedums) un atzina Augstskolu likuma
27. panta piekto daļu attiecībā uz asociētajiem profesoriem un profesoriem,
28. panta otro daļu un 30. panta ceturto daļu, ciktāl tās nenodrošina
aizsardzību pret secīgu uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu ļaunprātīgu
izmantošanu, (turpmāk – apstrīdētās normas) par neatbilstošām Latvijas
Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 106. panta pirmajam
teikumam.
Piekrītu Spriedumā ietvertajām atziņām par to, ka ar
apstrīdētajām normām tiek ierobežotas Pieteikuma iesniedzējam
Satversmes 106. panta pirmajā teikumā noteiktās tiesības saglabāt
nodarbošanos, un to, ka no apstrīdētajām normām izrietošais
pamattiesību ierobežojums ir noteikts ar likumu un tam ir leģitīms
mērķis, kā arī Spriedumā ietvertajām norādēm uz akadēmiskās
brīvības izpratnes izšķirošo nozīmi šajā lietā. Tomēr nevaru piekrist
tiesas secinājumiem par to, ka asociēto profesoru un profesoru
(turpmāk arī – profesūra) nodarbināšana uz noteiktu laiku sasniedz
leģitīmo mērķi, un to, ka nepastāv citi, alternatīvi līdzekļi.
2. Izskatāmās lietas pamatjautājums ir par to, vai apstrīdētajās
normās noteiktā regulējuma, ciktāl tas attiecas uz augstākā akadēmiskā
personāla – asociēto profesoru un profesoru – nodarbināšanu uz noteiktu
laiku un zinātniskās darbības pārbaudes procedūras piemērošanu ik pēc
sešu gadu perioda, leģitīmo mērķi iespējams sasniegt ar citiem, personas
tiesības mazāk ierobežojošiem līdzekļiem.
Pieteikuma iesniedzējs paudis uzskatu, ka likumdevējs, pieņemot
Augstskolu likuma 27. panta piekto daļu un 30. panta ceturto daļu, nav
izvērtējis, vai nepastāv citi, personas tiesības un likumiskās intereses mazāk
ierobežojoši līdzekļi. Kā uzsvērts pieteikumā, likumdevējs varējis izveidot
tādu sistēmu, ka augstākajam akadēmiskajam personālam nav nepieciešams
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iziet atkārtotu ievēlēšanas procedūru, bet zinātniskās darbības kvalitāte tiek
nodrošināta ar regulāru pārbaužu palīdzību. Pieteikuma iesniedzējs pieļauj,
ka zinātniskās darbības pārbaudes procedūra varētu tikt veikta tikai tādā
gadījumā, ja saņemtas sūdzības par konkrētas personas darbību, savukārt ar
personu, kurai attiecīgā akadēmiskā amata ieņemšanai nepieciešamās
spējas un kvalifikācija vairs nebūtu pietiekamā līmenī, darba tiesiskās
attiecības varētu tikt izbeigtas atbilstoši Darba likumam. Arī tiesībsargs
atzinis, ka varētu pastāvēt saudzējošāki līdzekļi, ar kuriem pamattiesību
ierobežojuma leģitīmo mērķi būtu iespējams sasniegt vismaz tādā pašā
kvalitātē kā ar apstrīdētajām normām. Savukārt Saeima un Izglītības un
zinātnes ministrija uzskata, ka saudzējošāku līdzekļu nav.
Satversmes tiesa neuzskatīja, ka ar pieteikuma iesniedzēja
norādītajiem alternatīvajiem līdzekļiem pamattiesību ierobežojuma
leģitīmo mērķi varētu sasniegt tādā pašā kvalitātē. Šādam vērtējumam es
piekrītu. Satversmes tiesa, vadoties arī no Eiropas Savienības tiesībām,
piesardzīgi norādīja, ka apstrīdētais regulējums pats par sevi, proti,
profesūras vērtēšana ik pēc sešiem gadiem, atbilst leģitīmajam mērķim
(sk. Sprieduma 16.2. punktu), tomēr nesatur nepieciešamās garantijas pret
tā ļaunprātīgu izmantošanu (sk. Sprieduma 20.3. punktu).
Iemesls, kura dēļ Satversmes tiesa principā akceptēja to, ka sešu gadu
termiņš – iepretim pieteikuma iesniedzēja viedoklim par biežāku profesūras
vērtēšanu – atbilst Satversmes 106. pantā ietvertajām pamattiesībām, ir
saistīts ar tiesas sniegto akadēmiskās brīvības definīciju. Proti, tiesa pilnīgi
pareizi uzsvēra: "Zinātniskais un pētniecības darbs ir pastāvīgs un
nepārtraukts process, kura progress atkarīgs citstarp no infrastruktūras un
resursu pieejamības, kā arī profesūras kvalifikācijas. Turklāt zinātnes
attīstība ir iespējama tikai akadēmiskās brīvības ietvaros, ko raksturo
pastāvīgs dialogs ar konkrētajā nozarē strādājošiem kolēģiem Latvijā un
ārpus Latvijas" (Sprieduma 16.2. punkts). Būtu dīvaini, ja zinātnieks, kas
iesaistījies ilgtermiņa zinātniskā projektā, katru gadu tiktu pārbaudīts
attiecībā uz šā projekta virzību. Šāda pieeja būtu grūti attaisnojama no
akadēmiskās brīvības viedokļa.
3. Izskatāmajā lietā Satversmes tiesa Satversmes 106. pantu interpretē,
ņemot vērā Satversmes 113. pantu, kas nosaka valsts pienākumu atzīt
zinātniskās, mākslinieciskās un citādas jaunrades brīvību (sk. Sprieduma
11.3. punktu).
Augstskolu likuma 6. pantā noteikts, ka augstskolās tiek nodrošināta
pētniecības darba un mākslinieciskās jaunrades brīvība. Latvijai pēc
iestāšanās Eiropas Savienībā ir saistoša arī Eiropas Savienības Pamattiesību
harta, kuras 13. pantā noteikts, ka pētījumu veikšana humanitārajās un
eksaktajās zinātnēs ir brīva, proti, tiek respektēta pētnieka akadēmiskā
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brīvība. Ir būtiski uzsvērt, ka Satversmes tiesa Spriedumā definējusi
akadēmisko brīvību, proti, norādījusi, ka tā ietver brīvību veikt pasniedzēja
darbu, nepakļaujoties noteiktu doktrīnu spiedienam, brīvību veikt
pētījumus, izplatīt un publicēt tajos gūtos rezultātus, brīvību paust savu
viedokli par iestādi vai sistēmu, kurā pasniedzēji strādā, brīvību no
institucionālās cenzūras, kā arī brīvību piedalīties profesionālajās vai
reprezentējošās akadēmiskajās organizācijās. Ikvienam, kurš nodarbojas ar
zinātni, pētniecību vai mācīšanu, ir tiesības tikt pasargātam no jebkādiem
valsts mēģinājumiem ietekmēt zināšanu iegūšanu un tālāknodošanu (sk.
Sprieduma 11.3. punktu).
Tādējādi no Satversmes 113. panta izriet valsts pienākums ievērot un
aizsargāt profesūras akadēmisko brīvību. Tas nozīmē, ka valstij, izvirzot
prasības profesūrai, ir pienākums gādāt, lai valsts izveidotā profesūras
darbības sistēma nodrošinātu attiecīgo personu tiesības uz zinātniskās,
mākslinieciskās un citādas jaunrades brīvību. Tātad, izvērtējot Latvijā
izveidoto sistēmu, kuras ietvaros profesūra ik pēc sešiem gadiem atskaitās
par paveikto, ir jāatbild uz jautājumu, vai šāda periodiska atskaitīšanās bez
jebkādām nodarbinātības garantijām atbilst akadēmiskās brīvības
principam un sekmē tā ievērošanu.
4. Satversmes tiesa Spriedumā atzinusi, ka darbavieta ir viena no
galvenajām akadēmiskās brīvības īstenošanas procesuālajām garantijām
(sk. Sprieduma 11.3. punktu). Tāpat Satversmes tiesa Spriedumā pamatoti
atzinusi, ka profesūra ne tikai piedalās tiesību uz kvalitatīvu augstāko
izglītību nodrošināšanā, bet arī dod pienesumu tautsaimniecības attīstībā,
kas savukārt ir visas sabiedrības labklājības pamats (sk. Sprieduma
14. punktu).
Varētu pieņemt, ka sešu gadu termiņš, uz kādu persona tiek ievēlēta
asociētā profesora vai profesora amatā, zināmā mērā nodrošina periodisku
akadēmiskā personāla atjaunošanos, tādējādi sekmējot arī zinātniskās
pētniecības un mākslinieciskās jaunrades attīstību. Tomēr jāņem vērā, ka
spēcīgas profesūras esība valstī ir viens no obligātajiem valsts
ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumiem. Ne visās nozarēs veicamā
zinātniski pētnieciskā darbība ir reducējama uz sešu gadu periodu.
Zinātniskā darbība ir process, kuru ne vienmēr ir iespējams pēc noteiktiem
rezultatīviem rādītājiem novērtēt sešu gadu griezumā. Uzskatu, ka
likumdevēja izraudzītais termiņš pats par sevi negarantē zinātniskās
darbības kvalitāti. Nenoliedzu, ka akadēmiskās darbības kvalitātes
novērtēšana ir nepieciešama, taču – vai tā tiek nodrošināta ar Latvijā radīto
sistēmu?
Satversmes tiesa norāda, ka Latvijā joprojām, kaut arī apstrīdētās
normas to neparedz, personu zinātniskās darbības kvalitātes novērtēšanai
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tiek izmantota aizklātas balsošanas procedūra (sk. Sprieduma 16.1. punktu).
Ja jau tiek izmantoti tādi vērtēšanas kritēriji kā pretendenta pētnieciskā
darbība ilgtermiņā, zinātnisko publikāciju nozīmīgums, kā arī darbs ar
studentiem, nav saskatāms pamatojums tam, ka nepieciešama aizklāta
balsošana. Šāda prakse ir pretrunā ar kvalitatīvas zinātnes nepieciešamību
pēc dialoga.
Zinātnes būtība ir dialogs, ideju un argumentu izklāstīšana,
pamatošana, pretargumentu un kritikas uzklausīšana. Spēcīga profesūra ir
tāda, kas aktīvi darbojas zinātnē. Bez zinātnes nav profesūras. Kvalitatīva
zinātniskā darbība citstarp ietver dialogu ar radniecīgās nozarēs
strādājošiem zinātniekiem no visas pasaules. Mūsdienu informācijas
sabiedrībā īpaši būtiska ir iesaiste starptautiskos zinātniskajos procesos.
Norobežošanās no pasaules zinātnes procesiem noved pie zinātniskās
darbības stagnācijas.
Tādējādi lietas materiāli nerada pārliecību, ka apstrīdētais
regulējums, proti, līgumu slēgšana ar profesūru uz sešu gadu
termiņu, sekmētu profesūras darbību atbilstoši akadēmiskās
brīvības principam un ilgtermiņā nodrošinātu kvalitatīvu zinātni
visās valstij svarīgajās jomās.
5. Saeima un Izglītības un zinātnes ministrija lietā nav sniegušas
argumentus tam, vai, ilgstoši turoties pie apstrīdēto normu regulējuma, ir
veikta citu valstu prakses analīze. Kvalitatīva zinātniskā pētniecība
neaprobežojas ar vienu valsti. Uzskatu, ka Latvijā pastāvošais profesūras
atlases un nodarbinātības regulējums nebūtu vērtējams atrauti no citās
valstīs, īpaši Eiropas valstīs, pastāvošās prakses. Nebūtu vēlama
distancēšanās no citu valstu prakses arī jautājumā par augstākā akadēmiskā
personāla zinātniskās darbības kvalitātes vērtēšanu. Līdz ar to iespējamie
alternatīvie līdzekļi būtu aplūkojami kontekstā ar citu valstu pieredzi.
Aplūkojot citu Eiropas valstu praksi, varētu konstatēt, ka tieši
profesora amata iegūšana ir ilgstošs process. Tā ir akadēmiskās karjeras
virsotne, un, lai to sasniegtu, ir nepieciešams daudzus gadus ilgs darbs citos
akadēmiskajos amatos, attiecībā uz kuriem varētu arī pastāvēt terminēto
līgumu sistēma. Dažās valstīs ir spēkā noteikums pat par īpašas pārbaudes
nokārtošanu, lai iegūtu profesora amatu, kas ir pamats beztermiņa līguma
slēgšanai. Tomēr pastiprināta nozīme tiek piešķirta zinātniskajam darbam
un tādām publikācijām, kuras raisījušas zinātnisku diskusiju, kuras tikušas
izmantotas praksē un uz kurām atsaucas citi zinātnieki gan nacionālās
zinātnes, gan pasaules zinātnes diskursā. Tātad citās Eiropas valstīs uzsvars
tiek likts uz akadēmiskā personāla sniegumu pēc būtības, proti, kvalitatīvo
aspektu. Atbilstoši tam tiek sniegtas arī darba garantijas.
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Tādējādi citu valstu prakse norāda uz to, ka pastāv citi,
alternatīvi risinājumi.
6. Likumdevēja pienākums ir periodiski pārskatīt regulējumu, ja
pastāv šaubas vai sabiedrībā notiek diskusija par to, vai regulējums
joprojām atbilst sabiedrības vajadzībām un sekmē tās attīstību.
Likumdevējam jāpārbauda, vai nepastāv apstākļi, kas prasa novecojuša
tiesiskā regulējuma maiņu, pielāgošanu sabiedrības attīstības tendencēm.
Likumdevējam ar parlamentārās kontroles starpniecību vai citiem tā rīcībā
esošiem tiesiskajiem līdzekļiem būtu jāgādā, lai arī augstākā akadēmiskā
personāla atlases un nodarbinātības kārtība tiek pārskatīta, ievērojot
augstākās izglītības un zinātnes īpašo nozīmi valsts attīstībā un
nepieciešamību pēc pastāvīgas saiknes arī ar starptautisko zinātnisko vidi.
Apstrīdētās normas pamatā ir pieņemtas pirms Latvijas iestāšanās
Eiropas Savienībā. Kā atzīts Sprieduma 17.1. punktā, vecuma grupā no 35
līdz 49 gadiem akadēmiskā personāla īpatsvars Latvijā ir viens no
zemākajiem Eiropas Savienībā. Arī Pasaules Banka ziņojumā par
akadēmisko karjeru Latvijā ir norādījusi uz nepieciešamību lūkoties pēc
jauniem akadēmiskā personāla atlases risinājumiem (sk. Sprieduma
16.1. punktu). Kā norādījusi Satversmes tiesa, viens no šādas situācijas
rašanās cēloņiem ir arī tas, ka savulaik vecuma ierobežojums attiecībā uz
akadēmiskajiem amatiem tika atcelts.
Augstākā akadēmiskā personāla atlase un nodarbinātība ir ārkārtīgi
būtisks faktors, kas ietekmē augstākās izglītības, zinātnes un pētniecības
līmeni Latvijas augstskolās un vispār valstī. Tāpēc likumdevējam būtu īpaši
jāpievēršas šim jautājumam, apsverot un izstrādājot jēgpilnu risinājumu.
Augstākā izglītība un zinātne ir būtiska sabiedrības kultūras, ekonomikas
un vides ilgtspējīgas attīstības sastāvdaļa. Akadēmiskajai brīvībai ir būtiska
nozīme visas sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. Tādēļ kavēšanās rosināt
diskusiju par augstākā akadēmiskā personāla atlases un nodarbinātības
kārtību ilgtermiņā var negatīvi ietekmēt Latvijas sabiedrības labklājību.
Tādējādi ir virkne faktu, kas liecina par to, ka likumdevējam
bija nepieciešams no valsts ilgtermiņa attīstības viedokļa pārskatīt
nacionālās profesūras – galvenā zinātnes attīstības garanta –
veidošanas sistēmu un vērtēšanas kritērijus.
Satversmes tiesas tiesnese

I. Ziemele
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SPRIEDUMS
LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ
Rīgā 2019. gada 18. aprīlī
lietā Nr. 2018-16-03
Latvijas Republikas Satversmes tiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes
priekšsēdētāja Ineta Ziemele, tiesneši Sanita Osipova, Aldis Laviņš, Gunārs
Kusiņš, Daiga Rezevska, Jānis Neimanis un Artūrs Kučs,
pēc divdesmit 12. Saeimas deputātu – Ivara Zariņa, Jeļenas Lazarevas,
Jāņa Tutina, Andra Morozova, Vitālija Orlova, Borisa Cileviča, Jāņa
Urbanoviča, Sergeja Potapkina, Ivana Ribakova, Raimonda Rubika,
Aleksandra Jakimova, Ivana Klementjeva, Sergeja Mirska, Igora Zujeva,
Romana Miloslavska, Sergeja Dolgopolova, Artūra Rubika, Jāņa Ādamsona,
Mihaila Zemļinska un Andreja Klementjeva – pieteikuma,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 85. pantu un
Satversmes tiesas likuma 16. panta 3. punktu, 17. panta pirmās daļas
3. punktu un 28.1 pantu,
rakstveida procesā 2019. gada 20. marta tiesas sēdē izskatīja lietu
"Par Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 221
"Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot
elektroenerģiju koģenerācijā" 91., 92., 98. un 99. punkta, 8. pielikuma
2. punkta un Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 262
"Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos
energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" 63.8 punkta pēdējā
teikuma, 106., 107., 113. un 114. punkta, 10. pielikuma 2. punkta
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. pantam".
Konstatējošā daļa
1. Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 221
"Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot
elektroenerģiju koģenerācijā" (turpmāk – noteikumi Nr. 221) 91. punkts
paredz, ka šo noteikumu 28.2 punktu piemēro ar 2019. gada 1. jūniju.
Savukārt noteikumu Nr. 221 92. punkts paredz, ka šo noteikumu
29.4. apakšpunktu piemēro ar 2019. gada 1. jūliju.
Noteikumu Nr. 221 28.2 punkts paredz, ka komersants, kurš ieguvis
tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma
ietvaros, iesniedz sistēmas operatoram, tirgotājam un ministrijai
komersanta apliecinātu principiālo elektriskā pieslēguma shēmu, kurā
norāda koģenerācijas iekārtas, to darbības nodrošināšanai izmantotās
palīgiekārtas, ražošanā izmantojamo energoresursu padeves, dūmgāzu
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aizvadīšanas, saražotās elektroenerģijas un siltumenerģijas nodošanas un
citus infrastruktūras objektus, kā arī to pieslēguma punktus, kas nosaka
koģenerācijas elektrostacijas robežas. Pēc tam, kad stājies spēkā līgums,
kurš noslēgts starp tirgotāju un komersantu vai tā pilnvarotu personu un ar
kuru tiek īstenots obligātais iepirkums, uzsāk koģenerācijas elektrostacijā
koģenerācijā saražotās elektroenerģijas iepirkumu, ja komersants ir
iesniedzis sistēmas operatoram, tirgotājam un ministrijai iepriekš minēto
principiālo elektriskā pieslēguma shēmu. Ja koģenerācijas elektrostacijā
veiktas izmaiņas, komersants nodrošina, ka sistēmas operatoram,
tirgotājam un ministrijai tiek iesniegta komersanta apliecināta, faktiskajai
situācijai atbilstoša principiālā elektriskā pieslēguma shēma.
Savukārt noteikumu Nr. 221 29.4. apakšpunkts paredz: ja
koģenerācijas elektrostacijai, kurā saražoto elektroenerģiju pārdod obligātā
iepirkuma ietvaros, ir vairāki pieslēgumi sistēmas operatora tīklam, katrā
stundā aprēķina elektroenerģijas daudzumu, ko veido starpība starp
sistēmas operatora tīklā nodoto un no sistēmas operatora tīkla saņemto
elektroenerģiju visu sistēmas pieslēgumu ietvaros saskaņā ar principiālo
elektriskā pieslēguma shēmu.
Noteikumu Nr. 221 98. punkts nosaka: "Komersanti, kuri līdz
2019. gada 1. jūnijam ir uzsākuši koģenerācijas elektrostacijā koģenerācijā
saražotās elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros, līdz
2019. gada 1. jūnijam iesniedz sistēmas operatoram, tirgotājam un
ministrijai šo noteikumu 28.1 punktā minēto principiālo elektriskā
pieslēguma shēmu."
Noteikumu Nr. 221 99. punkts paredz, ka gadījumā, ja komersanti nav
izpildījuši šo noteikumu 98. punktā minētās prasības, tirgotājs ar 2019. gada
1. jūliju pārtrauc koģenerācijā saražotās elektroenerģijas iepirkumu obligātā
iepirkuma ietvaros. Tirgotājs atsāk koģenerācijā saražotās elektroenerģijas
iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros ar nākamā pilnā kalendāra mēneša
pirmo datumu pēc šo noteikumu 28.1 punktā minētās principiālās elektriskā
pieslēguma shēmas iesniegšanas sistēmas operatoram, tirgotājam un
ministrijai.
Noteikumu Nr. 221 8. pielikuma 2. punkts paredz koģenerācijas
elektrostacijas, kuras uzstādītā elektriskā jauda nepārsniedz 4 MW, kopējo
kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas aprēķina formulu.
Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 262 "Noteikumi
par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus,
un cenu noteikšanas kārtību" (turpmāk – noteikumi Nr. 262) 63.8 punkta
pēdējā teikumā noteikts, ka pārkompensācijas aprēķinā par atbalsta
perioda sākumu ir uzskatāms brīdis, kad ražotājs sācis izmantot tiesības,
kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29. pantu.
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Noteikumu Nr. 262 106. punkts noteic, ka šo noteikumu 56.3 punktu
piemēro ar 2019. gada 1. jūniju, bet noteikumu Nr. 262 107. punkts paredz,
ka šo noteikumu 56.1 un 57.1 punktu piemēro ar 2019. gada 1. jūliju.
Noteikumu Nr. 262 56.3 punkts paredz, ka komersants, kurš
ieguvis tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto
elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, iesniedz sistēmas operatoram,
publiskajam tirgotājam un ministrijai komersanta apliecinātu principiālo
pieslēguma shēmu, kurā, ja elektrostacijā elektroenerģijas ražošanai
izmanto šo noteikumu 3.2. vai 3.3. apakšpunktā minētos atjaunojamos
energoresursus, norāda koģenerācijas iekārtas, to darbības nodrošināšanai
izmantotās palīgiekārtas, ražošanā izmantojamo energoresursu padeves,
dūmgāzu aizvadīšanas, saražotās elektroenerģijas un siltumenerģijas
nodošanas un citus infrastruktūras objektus, kā arī to pieslēguma punktus,
kas nosaka elektrostacijas robežas, bet, ja elektrostacijā elektroenerģijas
ražošanai izmanto šo noteikumu 3.1., 3.4., 3.5. vai 3.6. apakšpunktā minētos
atjaunojamos energoresursus, norāda ar elektroenerģijas ražošanu un
nodošanu saistītos infrastruktūras objektus, kā arī to pieslēguma punktus
sistēmas operatora tīklam. Publiskais tirgotājs pēc tam, kad stājies spēkā
līgums, kurš noslēgts starp publisko tirgotāju un komersantu vai tā
pilnvarotu amatpersonu un ar kuru tiek īstenots obligātais iepirkums, uzsāk
elektrostacijā saražotās elektroenerģijas iepirkumu, ja komersants ir
iesniedzis sistēmas operatoram, publiskajam tirgotājam un ministrijai
minēto principiālo pieslēguma shēmu. Ja elektrostacijā veiktas izmaiņas,
komersants nodrošina, ka sistēmas operatoram, publiskajam tirgotājam un
ministrijai tiek iesniegta komersanta apliecināta, faktiskajai situācijai
atbilstoša principiālā pieslēguma shēma.
Šo noteikumu 56.1 punkts paredz, ka publiskais tirgotājs obligātā
iepirkuma ietvaros iepērk tikai saražotās elektroenerģijas pārpalikumu,
kas atlicis pēc elektroenerģijas izlietošanas elektrostacijas darbības
nodrošināšanai atbilstoši elektrostacijas principiālajai pieslēguma shēmai. Ja
elektrostacijai ir vairāki pieslēgumi sistēmas operatora tīklam, saražotās
elektroenerģijas pārpalikumu, kas atlicis pēc elektroenerģijas izlietošanas
elektrostacijas darbības nodrošināšanai, katrā stundā aprēķina kā
elektroenerģijas daudzumu, ko veido starpība starp sistēmas operatora tīklā
nodoto un no sistēmas operatora tīkla saņemto elektroenerģiju visu sistēmas
pieslēgumu ietvaros saskaņā ar principiālo pieslēguma shēmu. Noteikumu
57.1 punkts paredz, ka elektroenerģiju, kas nepieciešama elektrostacijas
darbības nodrošināšanai, komersants drīkst patērēt un pirkt, izmantojot
pieslēgumu sistēmas operatora tīklam.
Savukārt noteikumu Nr. 262 113. punkts nosaka: "Komersanti, kuri līdz
2019. gada 1. jūnijam ir uzsākuši no atjaunojamiem energoresursiem
saražotās elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros, līdz
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2019. gada 1. jūnijam iesniedz sistēmas operatoram, publiskajam tirgotājam
un ministrijai šo noteikumu 56.2 punktā minēto principiālo pieslēguma
shēmu."
Noteikumu Nr. 262 114. punkts paredz, ka gadījumā, ja komersanti
nav izpildījuši šo noteikumu 113. punktā minētās prasības, publiskais
tirgotājs ar 2019. gada 1. jūliju pārtrauc no atjaunojamiem energoresursiem
saražotās elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros.
Publiskais tirgotājs atsāk saražotās elektroenerģijas iepirkumu obligātā
iepirkuma ietvaros ar nākamā pilnā kalendāra mēneša pirmo datumu pēc
šo noteikumu 56.2 punktā minētās principiālās pieslēguma shēmas
iesniegšanas sistēmas operatoram, publiskajam tirgotājam un ministrijai.
Noteikumu Nr. 262 10. pielikuma 2. punkts paredz elektrostacijas
kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas aprēķina formulu.
2. Pieteikuma iesniedzējs – divdesmit Saeimas deputāti
(turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs) – uzskata, ka apstrīdētās normas
pieņemtas, pārkāpjot Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk –
Satversme) 64. pantu. Izdodot apstrīdētās normas, Ministru kabinets esot
izlēmis tādus jautājumus, kas var būt tikai likumdevēja kompetencē.
Apstrīdētās normas uzliekot būtisku slogu visai Latvijas sabiedrībai
un vienlaikus pārmērīgi atbalstot šauras personu grupas – ar valsts
atbalstu saņemošām elektroenerģijas ražotnēm saistīto personu (tajā
skaitā to patiesā labuma guvēju) – intereses gūt pēc iespējas lielāku peļņu
un aizsargāt vēsturiski gūtos nesamērīgi lielos ienākumus.
Pieteikuma iesniedzējam neesot zināms, ka par apstrīdētajām
normām, kas regulē pārkompensācijas aprēķinu vai pašpatēriņa kontroli,
būtu notikusi politiska diskusija un izdarītas konceptuālas izšķiršanās.
2.1. Izdodot noteikumu Nr. 262 63.8 punkta pēdējo teikumu,
10. pielikuma 2. punktu un noteikumu Nr. 221 8. pielikuma 2. punktu
(turpmāk – apstrīdētās normas, kas regulē pārkompensācijas aprēķinu),
Ministru kabinets bijis pilnvarots noteikt tikai pamatotas cenas un to
veidošanas un korekcijas principus, bet ar apstrīdētajām normām, kas regulē
pārkompensācijas aprēķinu, Ministru kabinets esot noteicis nepamatotas
cenas.
Apstrīdētās normas, kas regulē pārkompensācijas aprēķinu,
neatbilstot Elektroenerģijas tirgus likuma 28. panta otrajai daļai, 28.1 panta
otrajai daļai un 29. panta otrajai daļai, kas pilnvaro Ministru kabinetu izdot
noteikumus Nr. 262 un noteikumus Nr. 221. Šīs apstrīdētās normas radot
tikai šķietamību, ka taisnīgā, samērīgā un atbilstošā veidā tiek sasniegti
Eiropas Komisijas 2017. gada 24. aprīļa lēmumā par valsts atbalstu lietā
Nr. SA.43140 (2015/NN) (turpmāk – Eiropas Komisijas lēmums), kā arī
noteikumu Nr. 262 un noteikumu Nr. 221 grozījumu anotācijās norādītie
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mērķi. Šajās apstrīdētajās normās neesot ņemta vērā būtiska daļa no
ražotāju saņemtajiem atbalsta maksājumiem, t. i., tie atbalsta maksājumi,
kurus attiecīgie elektroenerģijas ražotāji saņēmuši, pārdodot saražoto
elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros pirms tam, kad sākuši pārdot
saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros saskaņā ar pašlaik
spēkā esošo valsts atbalsta sistēmu, kas noteikta ar Elektroenerģijas tirgus
likumu un uz tā pamata izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem.
Apstrīdētajās normās, kas regulē pārkompensācijas aprēķinu, un ar tām
saistītajās normās neesot ņemts vērā ne tikai viss komersantam sniegtais
valsts atbalsts, bet arī citi komersanta gūtie ieņēmumi (piemēram, samaksa
par saražoto siltumenerģiju).
Apstrīdētajās normās, kas regulē pārkompensācijas aprēķinu, neesot
ievērots tas, ka elektrostacijas dzīves cikls ir saistāms nevis ar obligātā
iepirkuma veikšanu, bet gan ar elektrostacijas fizisku pastāvēšanu
un ekspluatāciju, tādēļ pārkompensācija būtu novēršama, ievērojot
elektrostacijas ekspluatācijas uzsākšanas brīdi. Vairāki valsts atbalsta
saņēmēji esot uzsākuši elektrostaciju ekspluatāciju pirms 2007. gada
1. jūlija, un šis atbalsts neesot ņemts vērā Eiropas Komisijas lēmumā.
Turklāt Eiropas Komisijas lēmumā norādītais esot vērsts uz tās
kompetences jomā esošu jautājumu noregulēšanu, proti, Eiropas Komisija
vērtējot Latvijā esošās valsts atbalsta sistēmas nosacījumu atbilstību
Eiropas Savienības iekšējā tirgus nosacījumiem, bet lēmumā neesot
ņemtas vērā nedz Latvijas nacionālās intereses, nedz arī tas, vai Latvijā
esošā valsts atbalsta sistēma pilnībā vai arī kādā tās daļā nenonāk
pretrunā ar Satversmi vai augstāka juridiska spēka tiesību normām.
Noteikumu Nr. 262 63.8 punkta pēdējais teikums paredzot, ka
pārkompensācijas aprēķinā ņem vērā tikai tādu atbalstu, kas sniegts
saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29. pantu. Tādējādi šī norma
izslēdzot no aprēķiniem nozīmīgu "vēsturiskā" atbalsta periodu. Savukārt
noteikumu Nr. 262 10. pielikuma 2. punktā norādītā formula nosakot tos
"finanšu palīdzības" maksājumus, kas ņemami vērā par laika posmu pirms
tam, kad elektroenerģijas ražotājs sācis izmantot tiesības, kuras izriet no
Elektroenerģijas tirgus likuma 29. panta. Minētie finanšu palīdzības
maksājumi esot sasaistīti ar piebildi, ka tie saņemti "par elektrostaciju".
Tādējādi no aprēķiniem esot izslēgti tādi vēsturiski maksājumi, kas veikti
par saražoto un obligātā iepirkuma ietvaros pārdoto elektroenerģiju.
Pārkompensācijas formula paredzot izdevumos iekļaut visus komersanta
vēsturiskā perioda izdevumus, bet ieņēmumos – tikai to vēsturisko atbalstu,
kas saistīts ar sākotnējām investīcijām. Tas pats vienlīdz attiecoties arī uz
noteikumu Nr. 221 8. pielikuma 2. punktu.
Tādējādi apstrīdētās normas, kas regulē pārkompensācijas aprēķinu,
esot netaisnīgas un izveidotas speciāli tam, lai nodrošinātu elektroenerģijas
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ražotājiem nepamatoti lielākus turpmāk izmaksājamos atbalsta apjomus un
radītu šķietamību, ka ir izpildītas Eiropas Komisijas lēmumā noteiktās
prasības par iekšējās peļņas normu 9 procentu apmērā visā elektrostacijas
dzīves ciklā.
2.2. Izdodot noteikumu Nr. 221 91., 92., 98. un 99. punktu, kā arī
noteikumu Nr. 262 106., 107., 113. un 114. punktu (turpmāk – apstrīdētās
normas, kas regulē pašpatēriņa kontroli), Ministru kabinets esot atcēlis,
nepiemērojis, atlicis pašpatēriņa principa piemērošanu vai arī radījis šķēršļus
tā ievērošanas pārbaudei par pagātnes periodiem. Tas esot pretrunā ar
Elektroenerģijas tirgus likuma 28. panta trešo daļu un 30. panta 1.1 daļu.
Apstrīdētās normas, kas regulē pašpatēriņa kontroli, atliekot reālas
kontroles uzsākšanu par vairāk nekā gadu no šo normu pieņemšanas, lai
gan Elektroenerģijas tirgus likums un Enerģētikas likums jau šobrīd prasot
kontrolēt pašpatēriņa principa ievērošanu komersantu darbībā. Atliekot
kontroles pasākumus, tiekot radīts šķietami tiesisks pamats tam, lai
uzskatītu, ka pagātnē pieļautos pašpatēriņa principa pārkāpumus nav
iespējams konstatēt un tātad nav iespējams par šādiem pārkāpumiem
elektroenerģijas ražotājiem piemērot jebkādas sankcijas (tajā skaitā anulēt
izsniegtās atļaujas un arī atprasīt obligātā iepirkuma ietvaros attiecīgajiem
ražotājiem nelikumīgi izmaksātās summas). Normas "legalizējot" to, ka
Ekonomikas ministrija līdz šim nav veikusi, kā arī pašlaik neveic faktisku
pašpatēriņa kontroli.
Apstrīdētās normas, kas regulē pašpatēriņa kontroli, paredzot iespēju
vispirms izmainīt pieslēguma shēmu un pēc tam īstenot pašpatēriņa
kontroli tikai saskaņā ar šo izmainīto shēmu. Līdz ar to tiekot radīta tāda
situācija, ka saskaņā ar šīm normām nebūs iespējams identificēt un atklāt
negodprātīgu rīcību, kas varētu būt par pamatu ne tikai obligātā iepirkuma
atļaujas anulēšanai konkrētajiem normu pārkāpējiem – elektroenerģijas
ražotājiem –, bet arī nepamatoti izmaksātā valsts atbalsta atgūšanai un
vainīgo personu saukšanai pie kriminālatbildības.
Pēc iepazīšanās ar izskatāmās lietas materiāliem Pieteikuma
iesniedzējs papildus norāda, ka Ministru kabineta un Ekonomikas
ministrijas rīcība un bezdarbība, kuras rezultātā netiek nodrošināta
efektīva kontrole pār valsts atbalsta saņemšanu visā tā sniegšanas laikā,
esot kvalificējama kā ultra vires. Ministru kabineta un Ekonomikas
ministrijas pieļautā likumdevēja gribai neatbilstošā bezdarbība nedrīkstot
radīt šķēršļus likuma normu un principu attiecināšanai arī uz to laiku, kad
šīs institūcijas nebija izpildījušas savus pienākumus, kā arī nevarot radīt
pamatu aizbildinājumiem par tiesisko vai faktisko apstākļu izmaiņām.
3. Institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Ministru kabinets –
atbildes rakstā norāda, ka apstrīdētās normas atbilst Satversmes 64. pantam.
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3.1. Apstrīdētās normas, kas regulē pārkompensācijas aprēķinu,
Ministru kabinets esot pieņēmis, pamatojoties uz tiešu likumdevēja dotu
pilnvarojumu, un rīkojies pilnvarojuma robežās.
Noteikumu Nr. 262 63.8 punkta pēdējais teikums un 10. pielikuma
2. punkts esot pieņemti, pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma
29. panta ceturto daļu. Likumdevējs Elektroenerģijas tirgus likuma
29. panta ceturtajā daļā esot paredzējis, ka nosacījumus elektroenerģijas
ražošanai, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī kritērijus
ražotāju kvalifikācijai saražotās elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesību
saņemšanai un kārtību, kādā var atteikties no tām, elektroenerģijas cenas
noteikšanas kārtību atkarībā no atjaunojamo energoresursu veida, obligātā
iepirkuma apjoma noteikšanas, īstenošanas un uzraudzības kārtību,
obligātā iepirkuma apjoma izmaksu segšanas kārtību, kā arī pasākumus, lai
veicinātu elektroenerģijas ražošanu no biomasas, nosaka Ministru kabinets.
Savukārt apstrīdētā norma – noteikumu Nr. 221 8. pielikuma 2. punkts,
kas ietver pārkompensācijas aprēķināšanas jautājumus, – esot pieņemta,
pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma 28. panta otro daļu un
28.1 panta otro daļu. Šā likuma 28. panta otrā daļa nosakot, ka kritērijus, pēc
kādiem koģenerācijas stacijas tiek kvalificētas saražotās elektroenerģijas
obligātā iepirkuma tiesību iegūšanai, obligātā iepirkuma un tā uzraudzības
kārtību, elektroenerģijas cenas noteikšanas kārtību atkarībā no koģenerācijas
stacijas elektriskās jaudas un izmantojamā kurināmā, obligātā iepirkuma
izmaksu segšanas kārtību un kārtību, kādā var atteikties no tiesībām pārdot
saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, nosaka Ministru
kabinets.
Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 3. pantā noteiktajām šā likuma
darbības jomām likumdevējs pats esot izlēmis ar valsts enerģētikas politiku
un tās mērķiem saistītos jautājumus, bet Ministru kabinetu pilnvarojis noteikt
obligātā iepirkuma īstenošanas un uzraudzības kārtību, kas tieši saistīta ar
atbalsta pārkompensācijas izvērtēšanu un novēršanu. Likumdevējs esot
uzdevis Ministru kabinetam noteikt attiecīgā jautājuma procesuālo raksturu,
proti, izstrādāt noteiktu procedūru, kā arī īstenošanas mehānismu. Tādējādi,
ievērojot varas dalīšanas principu, Ministru kabinetam esot dota attiecīga
rīcības brīvība – reaģēt uz tiesiskās vai faktiskās situācijas izmaiņām un
noteikt obligātā iepirkuma apjoma izmaksu segšanas nosacījumus.
Apstrīdētās normas pārkompensācijas jautājumos arī esot izstrādātas
atbilstoši pilnvarojošā likuma mērķim. Elektroenerģijas tirgus likuma
2. panta 1. un 2. punktā esot noteikts, ka šā likuma mērķis ir izveidot
priekšnoteikumus efektīvi funkcionējoša elektroenerģijas tirgus darbībai
un nodrošināt, lai visiem enerģijas lietotājiem, ievērojot normatīvo aktu
prasības, visefektīvākajā iespējamā veidā par pamatotām cenām tiktu droši
un kvalitatīvi piegādāta elektroenerģija. Aktuālais mehānisms atbalsta
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saņēmēja projekta pārkompensācijas izvērtēšanai un novēršanai esot
saskaņots ar Eiropas Komisiju.
Pārkompensācijas jautājuma izvērtēšanas un pārkompensācijas
novēršanas kārtība noteikumos Nr. 221 un noteikumos Nr. 262 esot
noteikta, lai īstenotu Eiropas Komisijas nosacījumus, kas Eiropas Savienības
dalībvalstīm jāievēro attiecībā uz atbilstību Eiropas Savienības iekšējā
tirgus principiem. Pirmspaziņojuma procesā ar Eiropas Komisiju par valsts
atbalstu elektroenerģijas ražotājiem esot saņemtas Eiropas Komisijas
vēstules, kurās tā norādījusi, ka sagaida no Latvijas konkrētu priekšlikumu
par pārkompensācijas novēršanu, proti, apstiprinātu un detalizētu aprakstu
par to, kādā veidā Latvija novērsīs pārkompensāciju tām elektrostacijām un
koģenerācijas stacijām, kurām tā ir konstatēta visa dzīves cikla ietvaros. Lai
atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta 3. punktam
saņemtu Eiropas Komisijas lēmumu par atbalsta pasākuma atbilstību
iekšējam tirgum, Latvijai bijis nepieciešams ieviest mehānismu atbalsta
saņēmēja projekta pārkompensācijas konstatēšanai un novēršanai. Ar
Eiropas Komisijas lēmumu Latvijā esošā subsidētās elektroenerģijas
atbalsta sistēma atzīta par saderīgu ar iekšējo tirgu. Tādējādi Eiropas
Komisija arī Latvijas īstenoto pārkompensācijas riska novēršanas
mehānismu esot atzinusi par saderīgu ar iekšējo tirgu. Ievērojot minēto,
vajagot atzīt, ka apstrīdētās normas, kas regulē pārkompensācijas aprēķinu,
ir pieņemtas saskaņā ar pilnvarojošā likuma mērķiem.
Ar nosacījumiem pārkompensācijas izvērtēšanai un novēršanai esot
ieviestas nevis jaunas politiskās iniciatīvas, bet gan tiesisko un faktisko
apstākļu izmaiņām atbilstošas izmaiņas obligātā iepirkuma īstenošanas
kārtībā un elektroenerģijas cenas noteikšanas kārtībā.
3.2. Apstrīdētās normas, kas regulē pašpatēriņa kontroli, – noteikumu
Nr. 262 106., 107., 113. un 114. punkts – paredzot obligātā iepirkuma
īstenošanas un uzraudzības kārtību elektroenerģijas ražošanai, izmantojot
atjaunojamos energoresursus. Šīs normas esot pieņemtas, pamatojoties
uz Elektroenerģijas tirgus likuma 29. panta ceturto daļu, atbilstoši
kurai nosacījumus elektroenerģijas ražošanai, izmantojot atjaunojamos
energoresursus, kā arī kritērijus ražotāju kvalifikācijai saražotās
elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesību saņemšanai un kārtību, kādā var
atteikties no tām, elektroenerģijas cenas noteikšanas kārtību atkarībā no
atjaunojamo energoresursu veida, obligātā iepirkuma apjoma noteikšanas,
īstenošanas un uzraudzības kārtību, obligātā iepirkuma apjoma izmaksu
segšanas kārtību, kā arī pasākumus, lai veicinātu elektroenerģijas ražošanu
no biomasas, nosaka Ministru kabinets.
Apstrīdētās normas, kas regulē pašpatēriņa kontroli, – noteikumu
Nr. 221 91., 92., 98. un 99. punkts – paredzot obligātā iepirkuma īstenošanas
un uzraudzības kārtību elektroenerģijas ražošanai koģenerācijas stacijās. Šīs
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normas esot pieņemtas, pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma
28. panta otro daļu. Likumdevējs ar šo normu paredzējis, ka kritērijus, pēc
kādiem koģenerācijas stacijas tiek kvalificētas saražotās elektroenerģijas
obligātā iepirkuma tiesību iegūšanai, obligātā iepirkuma un tā uzraudzības
kārtību, elektroenerģijas cenas noteikšanas kārtību atkarībā no koģenerācijas
stacijas elektriskās jaudas un izmantojamā kurināmā, obligātā iepirkuma
izmaksu segšanas kārtību un kārtību, kādā var atteikties no tiesībām pārdot
saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, nosaka Ministru kabinets.
Likumdevējs pats esot izlēmis Elektroenerģijas tirgus likuma 3. pantā
noteiktos ar valsts enerģētikas politiku un tās mērķiem saistītos jautājumus,
tomēr atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 28. panta otrajai daļai un
29. panta ceturtajai daļai uzdevis Ministru kabinetam noteikt atsevišķu
pasākumu īstenošanas kārtību, tostarp obligātā iepirkuma un tā
uzraudzības kārtību. Ņemot vērā minēto, vajagot atzīt, ka elektroenerģijas
obligātā iepirkuma īstenošanas un uzraudzības kārtības noteikšana un
pilnveidošana tieši izriet no likumdevēja dotā pilnvarojuma un Ministru
kabinets, pieņemot apstrīdētās normas, ir rīkojies pilnvarojuma ietvaros.
Attiecīgās īstenošanas un uzraudzības procedūras atbilstot pilnvarojošā
likuma mērķim. Ministru kabineta 2018. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 214
"Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 221
"Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot
elektroenerģiju koģenerācijā"" (turpmāk – noteikumi Nr. 214) un Ministru
kabineta 2018. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 215 "Grozījumi Ministru
kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 262 "Noteikumi par
elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu
noteikšanas kārtību"" (turpmāk – noteikumi Nr. 215) sākotnējās ietekmes
novērtējuma ziņojumos (anotācijās) esot izklāstītas identificētās problēmas,
tostarp Ministru kabinets esot norādījis, ka attiecīgā regulējuma leģitīmais
mērķis ir nodrošināt efektīvu kontroli pār valsts atbalsta saņemšanu, kā arī
nodrošināt tiesisko attiecību stabilitāti, ņemot vērā Ekonomikas ministrijas
konstatējumu, ka atsevišķos gadījumos komersanti ir izmantojuši pastāvošā
normatīvā regulējuma robus. Tādējādi nolūkā nodrošināt valsts spēju reaģēt
uz mainīgajiem dzīves apstākļiem un sasniegt Elektroenerģijas tirgus likuma
mērķi – izveidot priekšnoteikumus efektīvi funkcionējoša elektroenerģijas
tirgus darbībai –, Ministru kabinets pilnveidojis obligātā iepirkuma
īstenošanas un uzraudzības procesu, lai nodrošinātu pirktās elektroenerģijas
apjoma precīzu kontroli, proti, nodrošinātu to, ka ražotāji pārdod saražotās
elektroenerģijas atlikumu, kas palicis pāri pēc elektroenerģijas izlietošanas
elektrostacijas vai koģenerācijas stacijas vajadzībām. Arī Satversmes tiesa
esot atzinusi, ka valsts tiešā atbalsta piešķiršanas kārtībā izšķiroša nozīme ir
spējai operatīvi reaģēt uz mainīgajiem apstākļiem elektroenerģijas tirgū,
periodiski pilnveidojot izveidoto valsts atbalsta sistēmu.
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Turklāt, ņemot vērā to, ka līdz noteikumu Nr. 214 un noteikumu Nr. 215
izdošanas brīdim noteikumos Nr. 221 un noteikumos Nr. 262 nebija noteikts
šāds uzraudzības mehānisms un sakarā ar tā ieviešanu ražotājiem un sadales
tīkla operatoram jāveic papildu administratīvās un faktiskās darbības, kas
tieši saistītas ar papildu finanšu un laika resursu ieguldījumu, Ministru
kabinets noteicis pārejas periodu uzraudzības mehānisma ieviešanai.
Pārejas perioda noteikšana uzraudzības mehānisma ieviešanai esot
saistāma ar apstākli, ka ir noteikta konkrēta pašpatēriņa uzraudzības kārtība,
kuras ietvaros ražotājiem var būt nepieciešams tehnoloģiski pielāgot
elektrostaciju. Pārejas periods esot nepieciešams arī tādēļ, lai sadales sistēmas
operators varētu ieviest tādus ar noteikumiem Nr. 214 un noteikumiem
Nr. 215 izdarītos grozījumus attiecīgi noteikumos Nr. 221 un noteikumos
Nr. 262, kas paredz, ka tad, ja elektrostacijai ir vairāki pieslēgumi sistēmas
operatora tīklam, saražoto elektroenerģiju, kas atlikusi pēc elektroenerģijas
izlietošanas elektrostacijas darbības nodrošināšanai, katrā stundā aprēķina kā
elektroenerģijas daudzumu, ko veido starpība starp sistēmas operatora tīklā
nodoto un no sistēmas operatora tīkla saņemto elektroenerģiju visu sistēmas
pieslēgumu ietvaros. Tādējādi Ministru kabinets, ieviešot jauno uzraudzības
mehānismu, esot vērtējis ar tā īstenošanu saistīto finanšu un laika resursu
ieguldījumu, kas attiecināms uz ražotājiem un sadales tīkla operatoru.
Nosakot pārejas periodu attiecīgā mehānisma ieviešanai, Ministru
kabinets esot izvērtējis visus ar tā ieviešanu saistītos apstākļus un atbilstoši
labas pārvaldības principam īstenojis procedūru saprātīgā laikā.
Ministru kabinets šādu uzraudzības mehānismu esot ieviesis atbilstoši
savai kompetencei un ievērojot pilnvarojošā likuma mērķi, lai nodrošinātu to,
ka ražotāji ievēro likumdevēja noteiktās prasības. To neievērošana tiešā veidā
ietekmējot elektroenerģijas cenu, kas jāmaksā elektroenerģijas lietotājiem.
4. Pieaicinātā persona – Saeima – norāda, ka apstrīdētajās normās, kas
regulē pašpatēriņa kontroli, elektroenerģijas ražotājam noteiktais pienākums
iesniegt principiālo pieslēguma shēmu attiecas uz nākotnē saņemamo
valsts atbalstu un atbilstoša tā uzraudzības mehānisma nodrošināšanu.
Apstrīdētās normas, kas regulē pašpatēriņa kontroli, pamatā esot vērstas uz
atbilstoša kontroles mehānisma nodrošināšanu turpmāk un pašas par sevi
nereglamentējot likumā ietverto principu izpildi pagātnē.
Savukārt apstrīdētās normas, kas regulē pārkompensācijas aprēķinu,
paredzot iekšējās peļņas normas aprēķinā ņemt vērā tikai daļu no
komersanta saņemtā valsts atbalsta, proti, tikai to atbalstu, kas piešķirts
saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28., 28.1 vai 29. pantu. Šajā
regulējumā neesot ņemts vērā ne pieteikumā minētā "vēsturiskā" valsts
atbalsta mehānisma ietvaros sniegtais atbalsts, nedz arī valsts atbalsts, ko
ražotājs varētu būt saņēmis pirms tam, kad uzsācis elektroenerģijas
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ražošanu. Tātad šis regulējums neattiecoties uz noteiktu veidu valsts
atbalstu, kas piešķirts pirms Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā stāšanās.
4.1. Elektroenerģijas pašpatēriņa kontrole pati par sevi atbilstot
likumdevēja gribai, kas nostiprināta Elektroenerģijas tirgus likuma normās.
Tas, ka apstrīdētās normas nenodrošina visaptverošu kontroles
mehānisma piemērošanu attiecībā uz pagātnes periodiem, nenozīmējot to,
ka šāds kontroles mehānisms nebūtu jānodrošina, ja nepieciešams, radot
atsevišķu pārvērtēšanas mehānismu. Atbilde uz jautājumu par to, kādā
veidā šāds mehānisms vislabāk nodrošināms, ietverot politisku izšķiršanos
un lietderības apsvērumus, kā arī nepieciešamību pēc tehniskām
zināšanām.
Obligātā iepirkuma pamatprincips, ka obligātā iepirkuma ietvaros
ražotājs pārdod un publiskais tirgotājs iepērk tikai to elektroenerģijas
daudzumu, kas palicis pāri pēc konkrētajā elektrostacijā saražotās
elektroenerģijas izlietošanas tās pašas stacijas vajadzībām, esot bijis spēkā
kopš obligātā iepirkuma iedibināšanas pirmsākumiem, tostarp laikā kopš
obligātā iepirkuma reglamentēšanas Enerģētikas likumā un Elektroenerģijas
tirgus likuma pieņemšanas tā sākotnējā redakcijā. Līdz ar to visām obligātā
iepirkuma tiesību īstenošanā iesaistītajām iestādēm un personām bijis
pienākums nodrošināt obligātā iepirkuma tiesību izmantošanu atbilstoši
likumdevēja gribai.
Ministru kabinetam jau kopš attiecīgā pilnvarojuma iekļaušanas likumā
esot bijusi plaša rīcības brīvība atbilstošākā kontroles mehānisma izvēlē,
tostarp arī efektīvas kontroles nodrošināšanas veidu izvēlē. Tādēļ neatkarīgi
no tā, kāds regulējums paredzēts apstrīdētajās normās attiecībā uz nākotni,
neesot ticis atcelts pienākums nodrošināt valsts atbalsta sniegšanu atbilstoši
likumdevēja gribai un likumā noteiktajiem principiem. Normatīvajam
regulējumam, kas nodrošina likuma ievērošanu nākotnē atbilstoši
likumdevēja jau sākotnēji piešķirtajam pilnvarojumam, neesot nepieciešama
likumdevēja atkārtota piekrišana. Tomēr šāds normatīvais regulējums
nevarot atcelt pienākumu nodrošināt likuma ievērošanu pagātnē, proti,
nevarot mainīt likumdevēja gribu un prasību nodrošināt obligātā iepirkuma
izpildes atbilstību likumam. Tāpat uz nākotni vērsts normatīvais regulējums
nedrīkstot padarīt neiespējamu kontroli pār obligātā iepirkuma īstenošanas
atbilstību likumam pagātnes periodos.
Likumdevējs, ietverot likumā svarīgākos ar valsts enerģētikas politiku
saistītos jautājumus, jau esot izdarījis nepieciešamās politiskās izvēles un
pieņēmis konceptuālos lēmumus, tostarp par to, ka obligātā iepirkuma
ietvaros pārdodama tikai pēc elektrostacijas vajadzību apmierināšanas pāri
palikusī elektroenerģija. Likumā paredzēto obligātā iepirkuma tiesību
īstenošanai nepieciešamo detalizēto noteikumu izstrādei likumdevējs
pilnvarojis Ministru kabinetu. Ministru kabineta noteikumiem, kas
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nodrošina obligātā iepirkuma tiesību īstenošanu likumdevēja noteiktajā
apjomā, neesot bijusi nepieciešama Saeimas atkārtota izšķiršanās.
Ministru kabinetam esot ne tikai tiesības, bet arī pienākums noteikt
efektīvu obligātā iepirkuma uzraudzības kārtību. Tas nepārprotami
attiecoties arī uz kārtību, kādā efektīvi tiek uzraudzīts tas, lai obligātā
iepirkuma ietvaros tiktu pārdota tikai tā saražotās elektroenerģijas daļa,
kura netiek izlietota elektrostacijas vajadzībām. Turklāt gadījumā, kad tiek
konstatēts, ka ar iepriekš izstrādāto normatīvo regulējumu likuma prasības
izpildīt nav iespējams, Ministru kabinetam esot tiesības un pienākums
adekvāti reaģēt un savlaicīgi izstrādāt nepieciešamos grozījumus
normatīvajos aktos. Līdz ar to Ministru kabinets esot bijis tiesīgs pieņemt
apstrīdētās normas, kas regulē pašpatēriņa kontroli.
4.2. Apstrīdētās normas, kas regulē pārkompensācijas aprēķinu,
atbilstot Enerģētikas likuma mērķim veicināt ekonomiski pamatotu
konkurenci, kā arī citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē valsts
atbalsta piešķiršanas pieļaujamību un pamatprincipus.
Komercdarbības atbalsts esot aizliegts, izņemot gadījumus, kad atbalsta
programma vai individuālais atbalsta projekts atbilst Eiropas Savienības
aktiem un tajos noteiktajām piemērojamām procedūrām, kas izriet no
Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta 3. un 4. punkta vai citām
starptautisko tiesību normām. Izskatāmajā gadījumā valsts atbalsta mērķis
esot veicināt to, lai palielinātos videi draudzīgas elektroenerģijas īpatsvars
kopējā enerģijas galapatēriņā. Tādēļ Ministru kabinetam, izstrādājot
detalizētus obligātā iepirkuma īstenošanas un uzraudzības noteikumus, esot
jānodrošina tas, ka valsts atbalsts tiek sniegts atbilstoši tā mērķim un nav
nepamatoti augsts. Tas citstarp izrietot arī no prasības nodrošināt to, ka
elektroenerģija lietotājiem ir pieejama par pamatotām cenām. Tātad, ja
Ministru kabinets secina, ka līdzšinējā obligātā iepirkuma īstenošanas kārtība
ir radījusi tādu situāciju, ka valsts atbalsta saņēmēji pretēji šā atbalsta
piešķiršanas mērķiem ir nepamatoti pārkompensēti, Ministru kabineta
pienākums esot grozīt minēto kārtību tā, lai nodrošinātu obligātā iepirkuma
tiesību īstenošanu atbilstoši likumdevēja noteiktajam. Tas nozīmējot arī
minētās kārtības atbilstību tiem normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē
valsts atbalsta piešķiršanu kopumā. Arī šādiem grozījumiem obligātā
iepirkuma īstenošanas kārtībā, ja vien tie nodrošina likumdevēja jau iepriekš
pieņemto lēmumu (nosacījumu) izpildi, neesot nepieciešama atsevišķa
Saeimas politiska izšķiršanās. Ministru kabinetam esot tiesības izstrādāt tādu
regulējumu, kas kontrolētu un novērstu elektroenerģijas ražotāja
pārkompensāciju, īpaši no elektroenerģijas galalietotāja līdzekļiem.
4.3. Ja līdzšinējais kontroles mehānisms bijis tik neefektīvs, ka
Elektroenerģijas tirgus likuma 28. panta trešajā daļā un 30. panta 1.1 daļā
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noteiktā pienākuma izpildes efektīva kontrole vispār nebija iespējama, tad
pārejas perioda noteikšana neesot bijusi pieļaujama un likuma prasību
izpildi vismaz minimālā līmenī vajadzējis nodrošināt nekavējoties. Savukārt
tad, ja kontroles veikšana ir iespējama un kontrole jau tiek veikta, tikai nav
pietiekami efektīva un tādēļ tiek ieviesti papildu pasākumi tās efektivitātes
uzlabošanai, citstarp uzliekot elektroenerģijas ražotājam pienākumu izdarīt
zināmus ieguldījumus, pēc Saeimas ieskata, varētu tikt noteikts saprātīgs
pārejas periods jauno prasību ieviešanai.
4.4. Elektroenerģijas tirgus likuma 2. panta 2. punktā lietotā jēdziena
"pamatota cena" skaidrojums minētajā likumā neesot ietverts. Tomēr,
ņemot vērā šā likuma mērķus un uzdevumus, par pamatotu izskatāmās
lietas ietvaros varētu uzskatīt tādu elektroenerģijas cenu, kas papildus
citiem apstākļiem, kas tirgū tiek ņemti vērā cenas noteikšanā, nodrošina
ražotājam iespēju atpelnīt veiktos ieguldījumus un gūt saprātīgu peļņu,
tādējādi veicinot arī videi draudzīgas elektroenerģijas ražošanu.
Apstrīdētās normas pašas par sevi nedz nodrošinot, nedz arī esot
pretrunā ar mērķi veicināt to, lai visiem lietotājiem visefektīvākajā iespējamā
veidā un par pamatotām cenām tiktu droši un kvalitatīvi piegādāta
elektroenerģija. Tiesiskais regulējums, kas nodrošina pašpatēriņa kontroli
un pārkompensācijas novēršanu (izlīdzināšanu), atbilstot Elektroenerģijas
tirgus likuma mērķim nodrošināt to, ka elektroenerģija lietotājam ir
pieejama par pamatotām cenām.
Lai nodrošinātu likumdevēja izvirzītā mērķa īstenošanu attiecībā uz
vēsturiskajiem periodiem, papildus jau izstrādātajam pārkompensācijas
izlīdzināšanas mehānismam varētu būt nepieciešams izstrādāt tādu
mehānismu, kurā būtu ņemts vērā viss katram elektroenerģijas ražotājam
sniegtais valsts atbalsts.
5. Pieaicinātā persona – Ekonomikas ministrija – uzskata
Pieteikumā minētos argumentus par nepamatotiem un apstrīdētās
normas – par atbilstošām Satversmes 64. pantam.
5.1. Likumdevējs, pieņemot Elektroenerģijas tirgus likumu, esot izlēmis
ar valsts enerģētikas politiku un tās mērķiem saistītos jautājumus, tostarp
noteicis elektroenerģijas tirgus darbību, prasības elektroenerģijas tirgus
dalībniekiem un par enerģētiku atbildīgajām institūcijām elektroenerģijas
tirgus uzraudzībā un regulēšanā. Elektroenerģijas tirgus likumā saskaņā ar tā
2. pantā norādītajiem šā likuma mērķiem esot iekļauti arī galvenie atbalsta
jautājumi attiecībā uz atjaunojamo energoresursu enerģiju un koģenerāciju.
Tādējādi likumdevējs esot izšķīries par to, kādai jābūt valsts
enerģētikas politikai, tostarp valsts politikai jautājumos, kas saistīti ar valsts
atbalsta mehānismu atjaunojamo energoresursu enerģijai un koģenerācijai.
Likumdevējs arī Elektroenerģijas tirgus likuma VII nodaļā "Elektroenerģijas
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ražošana un cenu noteikšana" esot noteicis galvenos valsts politikas
virzienus elektroenerģijas ražošanas un cenu noteikšanas jautājumos.
5.2. Attiecībā uz apstrīdētajām normām, kas regulē pārkompensācijas
izvērtēšanas un novēršanas kārtību, varot secināt, ka saskaņā ar
Elektroenerģijas tirgus likuma 2. pantā norādītajiem šā likuma mērķiem
galvenie atjaunojamo energoresursu enerģijas un koģenerācijas atbalsta
jautājumi ir iekļauti šajā likumā. Tomēr atbilstoši Elektroenerģijas tirgus
likuma 28. panta otrajai daļai un 29. panta ceturtajai daļai likumdevējs esot
pilnvarojis Ministru kabinetu noteikt obligātā iepirkuma īstenošanas
mehānismu.
Pārkompensācijas izvērtēšanas un novēršanas nosacījumi obligātā
iepirkuma īstenošanas mehānisma ietvaros neieviešot jaunas politiskās
iniciatīvas, bet faktiski esot obligātā iepirkuma īstenošanas mehānisma
neatņemama sastāvdaļa. Tāpēc šo apstrīdēto normu pieņemšanai neesot
bijusi nepieciešama iepriekšēja Saeimas konceptuāla izšķiršanās un,
ieviešot šīs apstrīdētās normas, esot ievērots varas dalīšanas princips, proti,
saglabātas varas atzaru savstarpējās kontroles un līdzsvara attiecības.
No Elektroenerģijas tirgus likuma 28. panta otrajā daļā, 28.1 panta
otrajā daļā un 29. panta ceturtajā daļā ietvertā pilnvarojuma satura esot
konstatējams, ka likumdevējs uzdevis Ministru kabinetam noteikt attiecīgā
jautājuma procesuālo raksturu, proti, izstrādāt procedūru, kā arī obligātā
iepirkuma un garantētās maksas īstenošanas mehānismu, ievērojot
likumdevēja noteiktās politiskās izšķiršanās. Tādējādi, ievērojot varas
dalīšanas principu, Ministru kabinetam esot dota rīcības brīvība reaģēt uz
tiesiskās vai faktiskās situācijas izmaiņām un paredzēt obligātā iepirkuma
uzraudzības kārtību un nosacījumus elektroenerģijas iepirkuma cenas
noteikšanai, kā arī kritērijus, pēc kādiem nosakāma maksa par uzstādīto
elektrisko jaudu.
Atbalsta pārkompensācijas izvērtēšanas un novēršanas jautājumi
ietilpstot obligātā iepirkuma īstenošanas un maksas par uzstādīto elektrisko
jaudu noteikšanas nosacījumos, kas atbilstot likumdevēja noteiktajam
pilnvarojumam.
Tātad Ministru kabineta kompetencē esot bijusi pārkompensācijas
izvērtēšanas un novēršanas jautājumu noregulēšana.
5.3. Atbalsts, ko dalībvalstis piešķir no valsts līdzekļiem, esot jāsaskaņo
ar Eiropas Komisiju, kura atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību
108. panta 3. punktam sniedzot savu vērtējumu par to, vai attiecīgais atbalsts
ir saderīgs ar iekšējo tirgu. Atbalsta atzīšana par saderīgu ar iekšējo tirgu esot
priekšnosacījums attiecīgā atbalsta īstenošanai. Lai atbilstoši Līguma par
Eiropas Savienības darbību 108. panta 3. punktam saņemtu Eiropas
Komisijas lēmumu par atbalsta pasākuma atbilstību iekšējam tirgum, Latvijai
bijis nepieciešams ieviest mehānismu atbalsta saņēmēja projekta
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pārkompensācijas konstatēšanai un novēršanai. Tāpēc esot grozīti noteikumi
Nr. 262 un noteikumi Nr. 221.
Ar Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 443
"Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 221
"Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot
elektroenerģiju koģenerācijā"" (turpmāk – noteikumi Nr. 443) un Ministru
kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 444 "Grozījumi Ministru
kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 262 "Noteikumi par
elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un
cenu noteikšanas kārtību"" (turpmāk – noteikumi Nr. 444) ieviestas
apstrīdētās normas – noteikumu Nr. 221 8. pielikuma 2. punkts, noteikumu
Nr. 262 63.8 punkta pēdējais teikums un 10. pielikuma 2. punkts, kas nosaka
mehānismu pārkompensācijas novēršanai. Ministru kabinets esot rīkojies
atbilstoši likumdevēja noteiktajam pilnvarojumam un Elektroenerģijas
tirgus likuma 2. panta 1. un 2. punktā noteiktajiem mērķiem.
Eiropas Komisija Latvijas īstenoto mehānismu pārkompensācijas
riska novēršanai esot atzinusi par saderīgu ar iekšējo tirgu. Ņemot vērā
minēto, vajagot atzīt, ka Ministru kabinetam bija kompetence precizēt
obligātā iepirkuma īstenošanas mehānismu un noteikt pārkompensācijas
novēršanas mehānismu.
Pirms elektroenerģijas tirgus atvēršanas Latvijā piešķirtajam
atbalstam neesot varējusi būt kropļojoša ietekme uz konkurenci Eiropas
Savienības iekšējā tirgū, tāpēc tas neatbilstot komercdarbības atbalsta
pazīmēm un nevarot tikt uzskatīts par valsts atbalstu. Tādējādi atbalsts,
tiesības uz kuru piešķirtas pirms 2007. gada 1. jūlija, neesot bijis jāsaskaņo
ar Eiropas Komisiju un tas attiecīgi neesot vērtēts valsts atbalsta lietas
Nr. SA.43140 ietvaros. Tātad tas arī neesot bijis ņemams vērā, ieviešot
pārkompensācijas novēršanas mehānismu, kas bija priekšnosacījums
minētās valsts atbalsta lietas saskaņojumam.
5.4. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 30. panta 1.1 daļai jau
no 2008. gada 15. maija bijusi spēkā likumdevēja noteiktā prasība,
ka ražotāji, izmantojot atjaunojamos energoresursus vai ražojot
elektroenerģiju koģenerācijā, ir tiesīgi obligātā iepirkuma ietvaros pārdot
tikai to saražoto elektroenerģiju, kas palikusi pāri pēc tās izlietošanas
elektrostacijas vajadzībām.
Savukārt tiesību norma, kas nosaka elektroenerģijas ražošanas
kārtību koģenerācijas stacijās, kuru uzstādītā elektriskā jauda nepārsniedz
četrus megavatus, esot ietverta Elektroenerģijas tirgus likuma pamata
redakcijā. Tātad no minētās normas spēkā stāšanās brīža ražotāji, kas ražo
elektroenerģiju koģenerācijas stacijās, kuru elektriskā jauda nepārsniedz
četrus megavatus, bijuši tiesīgi pārdot tikai to saražoto elektroenerģiju, kas
palikusi pāri pēc tās izlietošanas koģenerācijas vajadzībām.
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Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 28. panta otrajai daļai un
29. panta ceturtajai daļai likumdevējs esot uzdevis Ministru kabinetam
noteikt atsevišķu pasākumu īstenošanas kārtību, tostarp obligātā
iepirkuma un tā uzraudzības kārtību. Ņemot vērā minēto, esot jāatzīst, ka
elektroenerģijas obligātā iepirkuma uzraudzības kārtības noteikšana un
pilnveidošana tieši izriet no likumdevēja dotā pilnvarojuma un Ministru
kabinetam bija kompetence noteikt pašpatēriņa kontroles tiesisko
regulējumu.
Noteikumu Nr. 214 un noteikumu Nr. 215 sākotnējās ietekmes
novērtējuma ziņojumos esot izklāstītas identificētās problēmas, tostarp
norādīts, ka attiecīgā regulējuma leģitīmais mērķis ir nodrošināt efektīvu
kontroli pār valsts atbalsta saņemšanu, kā arī nodrošināt tiesisko attiecību
stabilitāti, ņemot vērā to, ka atsevišķos gadījumos komersanti izmantojuši
pastāvošā normatīvā regulējuma robus. Tādējādi nolūkā nodrošināt valsts
spēju reaģēt uz mainīgajiem dzīves apstākļiem un sasniegt Elektroenerģijas
tirgus likuma mērķi – izveidot priekšnoteikumus efektīvi funkcionējoša
elektroenerģijas tirgus darbībai –, Ministru kabinets esot pilnveidojis
obligātā iepirkuma īstenošanas un uzraudzības procesu, lai nodrošinātu
pirktās elektroenerģijas apjoma precīzu kontroli.
Ministru kabinets, ieviešot mehānismu uzraudzībai pār to, lai tiktu
ievērota likumdevēja noteiktā prasība, ka ražotāji ir tiesīgi pārdot vienīgi
to elektroenerģiju, kas palikusi pāri pēc elektroenerģijas izlietošanas
elektrostacijas vai koģenerācijas stacijas vajadzībām, esot vērtējis ar
attiecīgā uzraudzības mehānisma īstenošanu saistīto finanšu un laika
resursu ieguldījumu, kas būtu attiecināms gan uz ražotājiem, gan uz
sadales sistēmas operatoru. Ministru kabinets, izvērtējot visus apstākļus,
kas saistīti ar šā uzraudzības mehānisma ieviešanu, un nosakot pārejas
periodu tā ieviešanai, esot rīkojies atbilstoši labas pārvaldības principam
un paredzējis procedūras īstenošanu saprātīgā laikā.
Izveidotais mehānisms neierobežojot iespējas pārliecināties par
Elektroenerģijas tirgus likuma prasību ievērošanu vēsturiskajos periodos.
5.5. Elektroenerģijas galapatērētāju maksātās elektroenerģijas cenas
veidošanās mehānisms esot noteikts Latvijā spēkā esošajos normatīvajos
aktos, un šo cenu veidojot šādi elementi: elektroenerģijas
vairumtirdzniecības cena, kas tiekot noteikta, elektroenerģijas ražotājiem,
tirgotājiem un lietotājiem savstarpēji vienojoties, izņemot Elektroenerģijas
tirgus likumā paredzētos gadījumus; Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas regulēts tarifs par elektroenerģijas pārvades un
sadales pakalpojumiem; šīs komisijas apstiprinātās obligātā iepirkuma
komponentes. Turklāt elektroenerģijas cena ietverot pievienotās vērtības
nodokli 21 procenta apmērā. Par pamatotu elektroenerģijas cenu varot tikt
uzskatīta tāda cena, kas veidota, ievērojot iepriekš minētos nosacījumus.
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6. Pieaicinātā persona – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisija (turpmāk arī – regulators) – norāda, ka Ministru kabinets,
izdodot apstrīdētās normas, ir rīkojies tam Elektroenerģijas tirgus likumā
noteiktās kompetences robežās.
Elektroenerģijas tirgus likums paredzot Ministru kabineta kompetenci
noteikt kritērijus, pēc kādiem kvalificē stacijas (ražotājus) atbalsta tiesību
iegūšanai, elektroenerģijas cenas un maksas par uzstādīto elektrisko jaudu
noteikšanas kārtību, kā arī obligātā iepirkuma uzraudzības kārtību.
Elektroenerģijas tirgus likumā lietotais jēdziens "pamatota cena"
esot saprotams tādējādi, ka šī cena ir noteikta, proti, tā ir regulēta, to
nosaka tirgus vai arī to nosaka likumdevējs vai izpildvara.
Pēc regulatora ieskata, noteikumi Nr. 221 un noteikumi Nr. 262 to
pašreizējā redakcijā pieļauj iespēju elektroenerģijas ražotājiem, kas
atbalstu saņēmuši pirms 2007. gada 1. jūlija, visā atbalsta periodā kopumā
saņemt pārmērīgu atbalstu, kas vairs neatbilst Elektroenerģijas tirgus
likuma 28., 28.1, 29. un 30. panta mērķiem un var radīt nesamērīgu slogu
elektroenerģijas lietotājiem.
Pārkompensācijas aprēķinā netiekot ņemts vērā atbalsts, ko virkne
elektroenerģijas ražotāju saņēma, pamatojoties uz Enerģētikas likuma
40. pantu, kurš bija spēkā līdz Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā
stāšanās dienai un kura normas tika piemērotas vēl pēc Elektroenerģijas
tirgus likuma spēkā stāšanās. Regulators uzskata, ka jāņem vērā viss
attiecīgajai elektrostacijai sniegtais atbalsts, kas piešķirts, pamatojoties
gan uz Elektroenerģijas tirgus likumu, gan Enerģētikas likumu, un jāvērtē
elektrostacija visā tās darbības laikā.
Administratīvā apgabaltiesa 2018. gada 20. jūnija lēmumā citstarp
konstatējusi, ka noteikumi Nr. 262 pārkompensācijas aprēķinā neietver
atbalsta izmaksas, kas tika veiktas saskaņā ar vēsturiskajiem atbalsta
noteikumiem. Tādējādi pārkompensācijas aprēķinā netiekot ņemts vērā
nozīmīgs valsts atbalsta periods. Eiropas Komisija atzinumā, kuru tā
sniegusi pēc administratīvās tiesas lūguma, citstarp esot secinājusi, ka, lai
izvērtētu, vai laika posmā no 2006. gada līdz 2010. gadam piešķirtā valsts
atbalsta palielinājums ir jauns atbalsts, vispirms būtu jāizslēdz iespēja, ka
tas ir pastāvošs atbalsts. Jauna atbalsta pasākuma saderības novērtējums
esot ekskluzīvā Eiropas Komisijas kompetencē.
Ekonomikas ministrijai kā iestādei, kas īsteno enerģētikas pārvaldi,
esot tiesības ierosināt Ministru kabinetam noteikt tādu obligātā iepirkuma
uzraudzības kārtību, kas nodrošinātu efektīvu elektrostacijas pašpatēriņa
kontroli visā atbalsta periodā. Elektroenerģijas tirgus likuma 30. pantā
noteiktais ierobežojums, kas ļauj obligātā iepirkuma ietvaros pārdot tikai
saražotās elektroenerģijas atlikumu, kas palicis pāri pēc tās izlietošanas
elektrostacijas vajadzībām, pastāvot neatkarīgi no noteikumiem, kurus
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izdevis Ministru kabinets, lai īstenotu minēto normu. Līdz ar to Ministru
kabineta noteikumi nevarot ierobežot Elektroenerģijas tirgus likuma
30. panta prasību ievērošanas pārbaudi.
7. Pieaicinātā persona – Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija –
atzīst, ka apstrīdētās normas ir uzskatāmas par atbilstošām Satversmei.
Likumdevējs Ministru kabinetam esot piešķīris plašu kompetenci
elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesiskā regulējuma izstrādē. Tā
ietverot tiesības pieņemt pārkompensācijas un pašpatēriņa kontroles
tiesisko regulējumu.
Apstrīdētās normas, kas regulē pārkompensācijas aprēķinu, kopējā
elektroenerģijas ražošanas un atbalsta sistēmā esot ieviestas citstarp ar
mērķi novērst elektroenerģijas ražotāju pārkompensācijas risku; mazināt
valsts budžeta līdzekļu izlietojumu; nodrošināt valsts atbalsta saskaņošanu ar
Eiropas Komisiju. Šīs normas tieši vai netieši risinot jautājumus, kas saistīti ar
šiem mērķiem.
Apstrīdētās normas, kas regulē pašpatēriņa kontroli, kopējā
elektroenerģijas ražošanas un atbalsta sistēmā esot ieviestas ar mērķi
nodrošināt efektīvāku kontroli pār elektroenerģijas ražošanu, mazinot
elektroenerģijas ražotājiem nepamatoti izmaksātas kompensācijas risku.
Pārkompensācijas aprēķina formulā esot ievērots viss valsts atbalsts,
kuru elektroenerģijas ražotājs ir saņēmis. Formulā esot ietverts rādītājs,
kas aptverot līdz kalendāra gadam par komersanta koģenerācijas
elektrostaciju piešķirto un faktiski saņemto publisko finansējumu, tajā
skaitā maksājumus no valsts vai pašvaldības budžeta, kredītu procentu
likmju subsidēšanu, kā arī cita veida finanšu palīdzību, kas tiek piešķirta
vai sniegta no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības budžeta
līdzekļiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.
Līdz ar to aprēķina formula ietverot ne vien aktuālo obligātā iepirkuma
atbalstu, bet arī atbalstu, kuru elektroenerģijas ražotāji saņēmuši par
elektrostaciju pirms elektroenerģijas obligātā iepirkuma atbalsta
saņemšanas, tajā skaitā arī laika posmā līdz 2007. gada 1. jūlijam.
Apstrīdētās normas, kas regulē pašpatēriņa kontroli, neradot
šķēršļus Elektroenerģijas tirgus likuma 30. panta prasību ievērošanas
pārbaudei. Šīs normas nosakot datumu, ar kuru piemērojamas papildu
prasības attiecībā uz pašpatēriņa kontroli. Tādējādi apstrīdētās normas
paredzot elektroenerģijas ražotājiem noteiktu laika posmu, lai tie varētu
sagatavoties jauno prasību izpildei. Līdz ar to tās neradot negatīvu ietekmi
uz jau spēkā esošo tiesisko regulējumu. Ievērojot minēto, neesot rodams
pamats apgalvojumam, ka apstrīdētās normas ierobežo iespēju pārbaudīt
pašpatēriņu par vēsturiskiem periodiem.
Apstrīdētās normas nosakot zināmu laika posmu, kādā elektroenerģijas
ražotāji var sagatavoties jauno prasību izpildei. Ražotājiem šis laiks esot
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nepieciešams, jo vairāki no tiem nevarot nodrošināt attiecīgo prasību izpildi
uzreiz pēc grozījumu pieņemšanas. Turklāt šo prasību izpilde esot vērtējama
kā sevišķi nozīmīga, jo to neizpildes gadījumā paredzēts ražotājiem atņemt
elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesības. Ievērojot minēto, esot pozitīvi
vērtējams regulējums, kas atliek prasību piemērošanu uz vēlāku brīdi. Šādā
veidā netiekot nepamatoti aizskarta elektroenerģijas ražotāju tiesiskā
paļāvība.
Elektroenerģijas tirgus likumā minētais jēdziens "pamatota cena" esot
skaidrojams kā samērīga un ekonomiski pamatota cena. Šādas cenas
aprēķina pamatā vajagot būt elektroenerģijas ražotāju izmaksām un
noteiktai peļņas daļai. Turklāt cenai vajagot būt atbilstošai Elektroenerģijas
tirgus likuma principiem, tostarp principam, ka jāveicina elektroenerģijas
ražošana no atjaunojamiem energoresursiem. Līdz ar to šī cena varot ietvert
arī izmaksas, kas rodas saistībā ar valsts atbalstu elektroenerģijas ražošanai.
Apstrīdētās normas nenonākot pretrunā ar likumdevēja mērķi
nodrošināt, lai visiem enerģijas lietotājiem visefektīvākajā iespējamā veidā
par pamatotām cenām tiktu droši un kvalitatīvi piegādāta elektroenerģija.
Tās esot saistītas ar elektroenerģijas ražotājiem izmaksājamā atbalsta
ierobežošanu un elektroenerģijas ražotāju tiesiskās paļāvības aizsardzību.
Atzīstot šīs normas par prettiesiskām, tiktu panākts pretējs efekts, jo tiktu
atcelts pārkompensācijas un pašpatēriņa kontroles regulējums. Savukārt
līdz ar to paaugstinātos risks, ka enerģijas lietotājiem var tikt piegādāta
elektroenerģija par paaugstinātu cenu.
8. Pieaicinātā persona – Reinis Āboltiņš – norāda, ka Saeima ir
ilgstoši un nemainīgi demonstrējusi politisku apņēmību visupirms
izveidot un pēc izveidošanas uzturēt enerģijas ražošanas atbalsta sistēmu,
kas kopumā atbilst vispārpieņemtai un plaši izmantotai praksei, kuras
mērķis ir dažādot enerģijas avotus un resursus, vairāk izmantot vietējos
resursus, samazināt importētu fosilo energoresursu izmantošanu
enerģijas ražošanā, uzlabot valsts enerģētisko drošību. No primārajiem
tiesību aktiem izrietošs kontroles funkciju sagatavošanas un īstenošanas
pilnvarojums izpildvarai esot atbilstošs praksei, un tam neesot bijis
nepieciešams īpašs Saeimas lēmums.
Tiesību normu pieņemšana vai grozījumu izdarīšana spēkā esošajos
tiesību aktos atspoguļojot situāciju noteiktā laikā. Komersantiem neesot
bijis iemesla neuzticēties likumiem un Ministru kabineta noteikumiem, kas
regulē nozares darbību. Vēl salīdzinoši nesen enerģijas ražošanas atbalsta
sistēmas nepieciešamība pēc būtības neesot apšaubīta. Turklāt tajā pašā
laikā, kad atbalsta sistēma enerģijas ražošanai, kāda tā ir šodien, tika
veidota Latvijā, līdzīgas atbalsta sistēmas veidojušas un ieviesušas arī citas
Eiropas valstis. Dominējošais atbalsta veids bijis obligātais iepirkums.
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Katrai valstij, kas ieviesa atbalsta sistēmu, bijis savs pamatojums, kādēļ
izraudzīta tieši tāda atbalsta sistēma.
Vērtējot atbalsta sistēmu ieviešanu un darbību, esot redzams, ka pirms
aptuveni desmit un vairāk gadiem pieņemtie lēmumi ir devuši rezultātu.
Notikusi kurināmā maiņa – ogles tiek aizstātas ar citām tehnoloģijām,
dominē dabasgāze un vēja enerģija. Lai arī dabasgāzes patēriņš joprojām
mazliet augot, proporcionāli arvien lielāka daļa elektroenerģijas tiekot
saražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus, galvenokārt vēja
enerģiju. Notikušas milzīgas investīcijas vēja parkos gan uz sauszemes, gan
atkrastē, vēja parki sākot konkurēt tirgū bez valsts atbalsta. Tehnoloģiju
attīstība un ieviešana esot stimulējusi elektrotīklu attīstību gan
infrastruktūras pieejamības, gan sistēmas vadības vieduma virzienā.
Enerģētikas likuma 3. panta 1. punktā noteiktais mērķis nodrošināt
enerģijas lietotāju efektīvu, drošu un kvalitatīvu apgādi ar enerģiju
pieprasītajā daudzumā un par pamatotām cenām, dažādojot izmantojamo
energoresursu veidus, palielinot energoapgādes drošumu un ievērojot vides
aizsardzības prasības, esot interpretējams plašāk nekā tikai vārdu "par
pamatotām cenām" kontekstā. Šis punkts tiešā veidā pamatojot valsts
īstenoto politiku – atbalstīt kliedēto enerģijas ražošanu, izmantojot citstarp
atjaunojamos energoresursus. Lai šādu politiku īstenotu, Saeima jau pirms 20
gadiem esot pieņēmusi pirmos lēmumus par atbalsta sistēmas izveidošanu.
Šāda mērķa iekļaušana Enerģētikas likuma formulējumā esot likumsakarīga
un atspoguļojot likumdevēja pastāvīgu ieinteresētību konkrēto mērķi
sasniegt.
Enerģija esot jāsaražo un to varot izdarīt, valstīm izvēloties un
izmantojot dažādas tehnoloģijas, enerģijas resursus un risinājumus. Enerģijas
kā preces specifika esot tā, ka gan elektroenerģija, gan siltumenerģija jāsaražo
tieši tad, kad tā nepieciešama, tieši nepieciešamajā apjomā un tur, kur tā
nepieciešama. Savukārt enerģētikas sektora specifika esot tā, ka ieguldījumi
tehnoloģijās, ražošanā, pārvadē un sadalē atmaksājas ilgākā laikā. Lai
mazinātu nesakritību starp lielu ieguldījumu tūlītēju nepieciešamību un
iespēju atpelnīt ieguldītos līdzekļus, tiekot izmantoti enerģijas ražošanas
atbalsta mehānismi.
No energosistēmas attīstības plānošanas un ieguldījumu plānošanas
viedokļa esot ļoti svarīgi tas, lai ieviestie atbalsta mehānismi nodrošinātu
skaidrus nosacījumus nozares dalībniekiem un lai izmaiņas, ja tādas ir
nepieciešamas, tiktu noteiktas savlaicīgi, ievērojot tiesiskās paļāvības un
samērīguma principus.
Pārmērīgs enerģijas ražošanas atbalsta tiesiskā regulējuma
mainīgums radot neskaidru un grūti paredzamu vidi investīciju veikšanai
enerģētikas sektorā, kavējot jaunu tehnoloģiju ieviešanu, ierobežojot
enerģijas portfeļa dažādošanu un enerģētiskās drošības risku mazināšanu.
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Pārkompensācijas tiesiskā regulējuma mērķis esot veikt tādus
pasākumus, kas samazinātu apgrozījumu un peļņu komersantiem, kuriem, kā
uzskata konkrēti lēmumu pieņēmēji, par enerģijas ražošanu atbalsta sistēmas
ietvaros tiek maksāts "pārāk daudz" jeb tik daudz, ka tas, pēc šo personu
ieskata, neatbilst Enerģētikas likumā lietotajam jēdzienam "pamatota cena".
Tas, ka samazināsies obligātā iepirkuma komponente par
atjaunojamiem energoresursiem, gan tagad, gan arī turpmāk tikai minimāli
ietekmēšot maksu par elektrību. Daudz būtiskāka ietekme uz maksu par
elektrību esot pavisam citām šo maksu veidojošajām sadaļām – pašai
elektrības cenai, piegādes izmaksām un pievienotās vērtības nodoklim, kas
veidojot lielāko daļu patērētāja rēķina par elektrību, kā arī – un tas esot ne
mazāk svarīgi – paša patērētāja paradumiem saistībā ar elektroenerģijas
patēriņu un attieksmei pret enerģijas efektīvu izmantošanu un brīva
elektrības tirgus priekšrocību izmantošanu. Lietojot jēdzienu "pamatota
cena", likumdevējs esot domājis "maksu par elektrību", bet tā neesot tas pats,
kas "elektrības cena". Abos minētajos likumos pat būtu bijis pareizāk lietot
jēdzienu "pamatota maksa par elektroenerģiju". Brīva elektroenerģijas tirgus
apstākļos nebūtu loģiski ar likumu noteikt "pamatotu elektroenerģijas cenu",
jo tirgus dalībnieki, vērtējot pieprasījumu un piedāvājumu, nonākot pie
elektroenerģijas tirgus cenas.
Līdz ar to jēdziens "pamatota cena" būtu jāattiecina uz visām tām
maksu par elektrību veidojošajām daļām, kas šo maksu ietekmē visvairāk.
Šādas daļas esot pārvades un sadales izmaksas, kā arī pievienotās vērtības
nodoklis.
Savukārt jēdziens "pašpatēriņa kontrole" raksturojot atbalstu
piešķirošās un/vai "pamatotas cenas" noteikšanā iesaistītās institūcijas vai
institūciju nepieciešamību un pienākumu uzraudzīt gan atbalstu saņemošā
ražotāja enerģijas ražošanas procesu un rezultātu, gan šā komersanta
pienākumu noteiktā kārtībā sniegt atskaiti par enerģijas ražošanu. Šādu
sistēmu varot dēvēt par uzraudzības sistēmu. Neesot šaubu par to, ka
uzraudzības sistēma ir gan nepieciešama, gan arī ir jādarbina. Katram
uzraudzības sistēmā iesaistītajam esot sava loma un pienākumi, kas jāveic
gan tādēļ, lai pildītu normatīvo aktu prasības, gan tādēļ, lai situāciju
uzraudzītu pēc būtības un ar pieejamo informāciju rīkotos tā, ka atbalsta
sistēmas nepilnības tiek novērstas ar vismazākajiem zaudējumiem
iesaistītajām pusēm, bet jo īpaši patērētājiem, kuriem ar likumu uzlikts
slogs segt ar atbalsta sistēmas uzturēšanu saistītās izmaksas.
Politiskās gribas saturu veidojot personas, kurām ir noteikts viedoklis
par atbalstu enerģijas ražošanai, izmantojot atjaunojamos energoresursus,
un lielas jaudas koģenerācijas stacijās, izmantojot dabasgāzi. Ar atbalsta
sistēmas nepieciešamību un saturu saistīto uzskatu maiņa esot iespējama
un esot notikusi, taču tas nenozīmējot, ka jāizdara tādi tūlītēji un radikāli
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grozījumi regulējumā, kuri turpmāk liegtu veidot atbalsta sistēmu
elektroenerģijas ražošanai.
Princips, ka enerģijas ražošana tiek atbalstīta, esot leģitīms, jo kalpojot
konkrētam nolūkam. Par nolūka būtību likumdevējs jau esot lēmis
vairākkārt. Dažas personas uzskatot, ka elektroenerģiju dārgu padara
obligātā iepirkuma komponente. Šāds uzskats neesot pamatots.
Vērtējot likumdevēja gribu atbalsta sistēmas veidošanas pirmsākumos,
esot konstatējams tas, ka likumdevējam bijis konkrēts mērķis – izveidot tādu
atbalsta sistēmu, kuras īstenošanas rezultātā Latvijā būtu vairāk vietējās
enerģijas un samazinātos importējamā kurināmā vai enerģijas apjoms. Šis
mērķis bijis leģitīms, tas esot saistīts arī ar valsts drošību, un neesot iemesla
uzskatīt, ka izmaksas par obligāto iepirkumu ir nepamatotas. Izmaksas esot
bijušas pamatotas – skaidras un saprotamas, piemērotas konkrēta mērķa
sasniegšanai. Likuma normu ievērošana neesot saistīta ar atbalsta mērķa
leģitimitāti.
Savukārt princips, ka obligātā iepirkuma komponentē tiek ietverts
maksājums par lielas jaudas koģenerāciju, neesot bijis pareizs. Iekļaut tajā
arī maksājumu par uzstādīto jaudu lielas jaudas gāzes koģenerācijas stacijām
esot atbalsta sistēmai neraksturīgs risinājums un darbojies bez sasaistes ar
atbalsta sistēmu tehnoloģiskajiem risinājumiem, kas vērsti tieši uz
atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu enerģijas ražošanā.
Valsts esot daudzkārt mainījusi enerģētikas tiesisko regulējumu.
Elektroenerģijas tirgus cenas dinamikas un obligātā iepirkuma komponentes
apmēra mijiedarbības analīze rādot, ka elektroenerģijas tirgus cenas
svārstībām ir potenciāli lielāka ietekme uz elektroenerģijas gala cenu nekā
obligātā iepirkuma komponentei. Iespējams, ka lielais regulējuma mainīgums
pats par sevi neizraisītu negatīvas sekas, taču tādā gadījumā, ja katrs
nākamais lēmums ir mēģinājums labot iepriekšējo, neņemot vērā plašāku
kontekstu, situācija ar katru jaunu lēmumu kļūstot aizvien sarežģītāka. Šāda
pieeja radot nelabvēlīgu vidi turpmākām investīcijām.
Secinājumu daļa
9. Satversmes 64. pants noteic, ka likumdošanas tiesības pieder
Saeimai, kā arī tautai Satversmē paredzētajā kārtībā un apmēros.
Vērtējot Saeimas un Ministru kabineta kompetenci likumdošanas
laukā, Satversmes tiesa jau ir secinājusi: lai nodrošinātu efektīvāku valsts
varas īstenošanu, pieļaujama atkāpe no prasības, ka likumdevējam visi
jautājumi pilnībā jāizšķir un jānoregulē pašam. Šāda kārtība ne vien padara
pašu likumdošanas procesu efektīvāku, bet arī ļauj ātri un adekvāti reaģēt
uz normatīvā regulējuma grozījumu nepieciešamību (sk. Satversmes tiesas
2005. gada 21. novembra sprieduma lietā Nr. 2005-03-0306 7. punktu).
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Ar Ministru kabineta noteikumu palīdzību tiesiskā iekārta var tikt
pieskaņota mainīgiem vērtību priekšstatiem vai faktiem. Straujajā sociālo un
tehnisko izmaiņu procesā Ministru kabineta noteikumi bieži vien ir vienīgais
līdzeklis, ar kuru var elastīgi ieviest un papildināt likumdevēja izšķiršanos
par pamatprincipiem. Tomēr jebkurā gadījumā, kad likumdevējs
pilnvaro Ministru kabinetu izdot ārējos normatīvos aktus, attiecīgajam
pilnvarojumam ir jāsaglabā varas atzaru savstarpējās kontroles un līdzsvara
attiecības, kā arī jāatbilst citiem tiesiskas valsts principiem [sk. Satversmes
tiesas 1999. gada 1. oktobra sprieduma lietā Nr. 03-05 (99) secinājumu daļas
1. punktu].
Likumdevējs, pilnvarojot Ministru kabinetu izstrādāt regulējumu,
nedrīkst radīt risku, ka līdzsvars starp likumdevēju un izpildvaru varētu
nosvērties uz izpildvaras pusi tiktāl, ka tiktu apdraudēts varas dalīšanas
princips un līdz ar to arī demokrātiskas valsts iekārtas būtība (sk.
Satversmes tiesas 2011. gada 11. janvāra sprieduma lietā Nr. 2010-40-03
10.2. punktu). Tāpēc likumdevējam pašam ir jālemj par svarīgāko un
nozīmīgāko sabiedriskās dzīves jautājumu reglamentāciju (sal. sk. Satversmes
tiesas 2009. gada 20. janvāra lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā
Nr. 2008-08-0306 16.1. punktu un 2010. gada 20. decembra sprieduma lietā
Nr. 2010-44-01 11. punktu).
Saeimas virsvadība gan nesniedzas tiktāl, ka Ministru kabinetam vairs
nepaliktu autonoma kompetence. Parlamenta virsvadība vēl nenozīmē, ka
valdība ir "pakļauta" parlamentam un uzskatāma vienīgi par tā izpildorgānu.
Lai gan valdībai jāpakļaujas likumdevēja virsvadībai, tā ir patstāvīgs varas
atzars. Tādējādi starp Saeimu un Ministru kabinetu principā nepastāv
kompetences norobežojums pa atsevišķām politikas jomām (sal. sk. Valsts
prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas 2010. gada 18. janvāra viedokli
"Par Saeimas apstiprinājuma nepieciešamību liela apjoma aizņēmumu
saņemšanai". Pieejams: https://www.vestnesis.lv/ta/id/203863).
Ministru kabineta pilnvarošanas kārtība noteikta Ministru kabineta
iekārtas likuma 31. pantā. Minētā panta pirmās daļas 1. punkts noteic, ka
Ministru kabinets var izdot ārējos normatīvos aktus – noteikumus – tikai
tad, ja likums Ministru kabinetu tam īpaši pilnvaro, turklāt pilnvarojumā
jābūt norādītiem tā galvenajiem satura virzieniem. Tādējādi Ministru
kabineta tiesības izdot ārējos normatīvos aktus sniedzas vien tiktāl, ciktāl
šīs tiesības ir nodotas ar likumu (sk. Satversmes tiesas 2017. gada 29. jūnija
sprieduma lietā Nr. 2016-23-03 16. punktu). Ministru kabinetam ir tiesības
pieņemt tiesību aktus, tomēr tajos nedrīkst ietvert tādas normas, kas nav
uzskatāmas par palīglīdzekļiem likuma normas īstenošanai (sk. Satversmes
tiesas 2001. gada 3. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2000-07-0409 secinājumu
daļas 5. punktu). Tāpēc Ministru kabineta noteikumi nedrīkst ietvert tādas
tiesību normas, kas bez likumdevēja pilnvarojuma veidotu jaunas tiesiskās
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attiecības (sal. sk. Satversmes tiesas 2007. gada 9. oktobra sprieduma lietā
Nr. 2007-04-03 16. punktu).
Tātad atbilstoši parlamenta virsvadības principam ir pieļaujams tas,
ka Ministru kabinetam tiek piešķirtas pilnvaras likuma ieviešanai dzīvē
nepieciešamo normu izstrādāšanai. Savukārt Saeimas pienākums ir pašai
likumdošanas kārtībā izlemt visus svarīgākos valsts un sabiedrības dzīves
jautājumus.
10. Ministru kabinets norāda, ka Saeima, pieņemot Elektroenerģijas
tirgus likumu, kas stājās spēkā 2005. gada 8. jūnijā, ir izlēmusi ar valsts
enerģētikas politiku un tās mērķiem saistītos jautājumus, tostarp
noteikusi elektroenerģijas tirgus darbību, prasības elektroenerģijas tirgus
dalībniekiem un par enerģētiku atbildīgās institūcijas elektroenerģijas
tirgus uzraudzībā un regulēšanā.
Arī Saeima norāda, ka tā, likumā ietverot svarīgākos ar valsts
enerģētikas politiku saistītos jautājumus, jau ir izdarījusi nepieciešamās
politiskās izvēles un pieņēmusi konceptuālos lēmumus, tostarp attiecībā uz
to, ka obligātā iepirkuma ietvaros pārdodama tikai pēc elektroenerģijas
izlietošanas elektrostacijas vajadzībām pāri palikusī elektroenerģija. Tāpat
Saeima norāda, ka valsts atbalsts pēc būtības tiek sniegts sabiedrības
interesēs un nav domāts nepārtrauktai atbalsta saņēmēju ienākumu
nodrošināšanai vai peļņas līmeņa paaugstināšanai, tāpēc grozījumiem
obligātā iepirkuma īstenošanas kārtībā, ja tie nodrošina likumdevēja jau
iepriekš pieņemto lēmumu izpildi, nav nepieciešama atsevišķa Saeimas
politiska izšķiršanās.
Savukārt Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka būtiska sloga uzlikšana
visai Latvijas sabiedrībai, vienlaikus pārmērīgi atbalstot šauras personu
grupas intereses, neesot tāds jautājums, kas var tikt izlemts bez
konceptuālas izšķiršanās un politiskas diskusijas.
Satversmes tiesa jau iepriekš atzinusi, ka likumdevējs ir izlēmis
svarīgākos ar valsts enerģētikas politiku un tās mērķiem saistītos
jautājumus, tostarp svarīgākos jautājumus attiecībā uz ražotāju tiesībām
pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas
apjoma veidā (sk. Satversmes tiesas 2015. gada 14. oktobra sprieduma lietā
Nr. 2015-05-03 11.–11.2. punktu).
Valsts savu enerģētikas politiku ir noteikusi Enerģētikas likumā. Šā
likuma 3. pants paredz, ka likumdevēja mērķis ir nodrošināt enerģijas
lietotāju efektīvu, drošu un kvalitatīvu apgādi ar enerģiju pieprasītajā
daudzumā un par pamatotām cenām, dažādojot izmantojamo energoresursu
veidus, palielinot energoapgādes drošumu un ievērojot vides aizsardzības
prasības, kā arī veicināt vietējo, atjaunojamo un sekundāro energoresursu
izmantošanu. Savukārt elektroenerģijas tirgus darbības un uzraudzības
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prasības konkretizētas Elektroenerģijas tirgus likumā. Tā 2. pantā noteikts,
ka šā likuma mērķis ir izveidot priekšnoteikumus efektīvi funkcionējoša
elektroenerģijas tirgus darbībai, nodrošināt, lai visiem enerģijas lietotājiem
visefektīvākajā iespējamā veidā par pamatotām cenām tiktu droši un
kvalitatīvi piegādāta elektroenerģija, veicināt elektroenerģijas ražošanu,
izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī veicināt valsts enerģētisko
neatkarību, nodrošinot dažādus elektroenerģijas ražošanai nepieciešamo
energoresursu piegādātājus.
Valsts atbalsts elektroenerģijas ražošanai tiek īstenots, ievērojot
prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada
27. septembra direktīvā 2001/77/EK par tādas elektroenerģijas
izmantošanas veicināšanu iekšējā tirgū, kas saražota, izmantojot
atjaunojamos enerģijas avotus; 2009. gada 23. aprīļa direktīvā 2009/28/EK
par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza
un sekojoši atceļ direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK; 2004. gada
11. februāra direktīvā 2004/8/EK par koģenerācijas, kas balstīta uz lietderīgā
siltuma pieprasījumu, veicināšanu iekšējā enerģijas tirgū, un ar kuru groza
direktīvu 92/42/EEK; 2012. gada 25. oktobra direktīvā 2012/27/ES par
energoefektivitāti, ar ko groza direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un
atceļ direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK. Minētās direktīvas paredz, ka
dalībvalstis īsteno valsts atbalsta mehānismus, lai veicinātu elektroenerģijas
ražošanu koģenerācijā un no atjaunojamiem energoresursiem.
No 2005. gada līdz 2016. gada vidum Elektroenerģijas tirgus likuma
29. panta otrajā daļā bija izvirzīts tāds mērķis, ka noteikta daļa no visu
Latvijas elektroenerģijas galalietotāju kopējā patēriņa obligāti sedzama ar
elektroenerģiju, kas saražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus.
Saeima noteica, ka līdz 2010. gada 31. decembrim no atjaunojamiem
energoresursiem saražotās elektroenerģijas procentuālajam īpatsvaram
attiecībā pret kopējo elektroenerģijas patēriņu jāsasniedz ne mazāk kā
49,3 procenti. Tāpat tika noteikts, ka visiem Latvijas elektroenerģijas
galalietotājiem jāsedz vai jākompensē elektroenerģijas publiskā tirgotāja
izmaksas, iegādājoties šādu elektroenerģiju.
Šo mērķu īstenošanai Elektroenerģijas tirgus likuma 28.–30. pantā
likumdevējs noteica atbalsta pasākumus, proti, tiesības pārdot koģenerācijas
procesā vai no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju
obligātā iepirkuma ietvaros. Satversmes tiesa secina, ka valsts atbalsts
elektroenerģijas ražošanai koģenerācijas stacijās atbilst likumdevēja
izvirzītajam mērķim nodrošināt dažādus elektroenerģijas ražošanai
nepieciešamo energoresursu piegādātājus un veicināt valsts enerģētisko
neatkarību, bet no atjaunojamiem energoresursiem saražotās
elektroenerģijas obligātais iepirkums ir vērsts tieši uz šādas elektroenerģijas
ražošanas veicināšanu.
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11. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 33. panta otrajai daļai
publiskajam tirgotājam jeb elektroenerģijas tirgotājam, kuram šajā
likumā un citos normatīvajos aktos ir noteikti īpaši pienākumi un prasības
publiskā tirgotāja pienākumu izpildes nodrošināšanai, ir šādi pienākumi:
1) iepirkt koģenerācijas stacijās saražoto elektroenerģiju šā likuma
28. pantā noteiktajā kārtībā;
2) iepirkt elektroenerģiju, kas saražota, izmantojot atjaunojamos
energoresursus, šā likuma 29. un 30. pantā noteiktajā kārtībā;
3) maksāt garantēto maksu par uzstādīto elektrisko jaudu šā likuma
28.1 un 29.1 pantā noteiktajā kārtībā.
Elektroenerģijas tirgus likuma 28. panta trešajā daļā noteikts: ja
ražotājs vēlas izmantot saražotās elektroenerģijas obligātā iepirkuma
tiesības un tā koģenerācijas stacija atbilst Ministru kabineta noteiktajiem
kritērijiem, visu saražotās elektroenerģijas atlikumu, kas palicis pēc
elektroenerģijas izlietošanas koģenerācijas stacijas vajadzībām, iepērk
publiskais tirgotājs par šā panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā noteikto
cenu. Savukārt šā paša panta piektajā daļā noteikts, ka publiskais tirgotājs
atsevišķi uzskaita šā panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā iepirktās
elektroenerģijas apjomu un izmaksas un ka šā iepirkuma izmaksas
sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam
elektroenerģijas patēriņam, kompensējot publiskajam tirgotājam
iepirkuma izdevumus.
Minētā likuma 28. panta otrajā daļā Ministru kabinets pilnvarots
noteikt:
1) kritērijus, pēc kādiem koģenerācijas stacijas tiek kvalificētas
saražotās elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesību iegūšanai;
2) obligātā iepirkuma un tā uzraudzības kārtību;
3) elektroenerģijas cenas noteikšanas kārtību atkarībā no koģenerācijas
stacijas elektriskās jaudas un izmantojamā kurināmā;
4) obligātā iepirkuma izmaksu segšanas kārtību;
5) kārtību, kādā var atteikties no tiesībām pārdot saražoto
elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.
Elektroenerģijas tirgus likuma 28.1 panta trešajā daļā noteikts: ja
ražotājs vēlas izmantot tiesības saņemt garantēto maksu par koģenerācijas
stacijā uzstādīto elektrisko jaudu un tā koģenerācijas stacija atbilst Ministru
kabineta noteiktajiem kritērijiem, garantēto maksu par koģenerācijas
stacijā uzstādīto elektrisko jaudu maksā publiskais tirgotājs šā panta otrajā
daļā paredzētajā kārtībā. Savukārt šā panta ceturtajā daļā noteikts, ka
publiskais tirgotājs atsevišķi uzskaita šā panta trešajā daļā noteiktajā
kārtībā veiktos maksājumus un ka izmaksas, ko veido maksājumi par
uzstādīto elektrisko jaudu, sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji
un tās tiek sadalītas pa sprieguma un patēriņa līmeņa grupām proporcionāli
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ieņēmumu fiksētajai daļai no sistēmas pakalpojumiem, kompensējot
publiskajam tirgotājam iepirkuma izdevumus.
Minētā likuma 28.1 panta otrajā daļā Ministru kabinets pilnvarots
noteikt:
1) kritērijus, pēc kādiem koģenerācijas stacijas tiek kvalificētas tiesību
iegūšanai saņemt garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto
elektrisko jaudu;
2) kārtību, kādā nosakāma maksa par uzstādīto elektrisko jaudu
atkarībā no ražošanas tehnoloģijas un izmantojamā kurināmā, koģenerācijas
stacijas uzstādītās elektriskās jaudas, un kārtību, kādā šī maksa veicama;
3) kārtību, kādā var atteikties no tiesībām saņemt garantētu maksu
par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu.
Savukārt Elektroenerģijas tirgus likuma 29. panta ceturtā daļa
paredz, ka Ministru kabinets ir pilnvarots noteikt:
1) nosacījumus elektroenerģijas ražošanai, izmantojot atjaunojamos
energoresursus;
2) kritērijus ražotāju kvalifikācijai saražotās elektroenerģijas obligātā
iepirkuma tiesību saņemšanai un kārtību, kādā var atteikties no tām;
3) elektroenerģijas cenas noteikšanas kārtību atkarībā no atjaunojamo
energoresursu veida;
4) obligātā iepirkuma apjoma noteikšanas, īstenošanas un uzraudzības
kārtību, obligātā iepirkuma apjoma izmaksu segšanas kārtību;
5) pasākumus, lai veicinātu elektroenerģijas ražošanu no biomasas.
Elektroenerģijas tirgus likuma 30. panta 1.1 daļa paredz: ja ražotājs
vēlas izmantot elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesības un tā
elektrostacija atbilst Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem, visu
saražotās elektroenerģijas atlikumu, kas palicis pēc tās izlietošanas
elektrostacijas vajadzībām, iepērk publiskais tirgotājs par šā likuma
29. panta ceturtajā daļā paredzētajā kārtībā noteikto cenu. Savukārt šā
likuma 30. panta trešā daļa noteic, ka publiskais tirgotājs atsevišķi uzskaita
šā likuma 29. pantā un šā panta 1.1 un otrajā daļā noteiktajā kārtībā iepirktās
elektroenerģijas apjomu un izmaksas un ka šā iepirkuma izmaksas sedz visi
Latvijas elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas
patēriņam, kompensējot publiskajam tirgotājam iepirkuma izdevumus.
Satversmes tiesa secina, ka Saeima Elektroenerģijas tirgus likumā ir
paredzējusi elektroenerģijas ražotājiem tiesības pārdot un attiecīgi
publiskajam tirgotājam pienākumu iepirkt obligātā iepirkuma ietvaros no
atjaunojamiem energoresursiem un koģenerācijā saražotās elektroenerģijas
atlikumu, kas palicis pāri pēc elektroenerģijas izlietošanas elektrostacijas
vajadzībām, proti, noteikusi pašpatēriņa principu. Turklāt Saeima šajā
likumā noteikusi, ka garantētās maksas un obligātā iepirkuma rezultātā
radušās izmaksas par pamatotu cenu jāsedz visiem elektroenerģijas
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galalietotājiem. Savukārt šo prasību īstenošanas kārtības noteikšanai
likumdevējs ir pilnvarojis Ministru kabinetu.
Līdz ar to likumdevējs ir noteicis pašpatēriņa principu un prasību
piegādāt elektroenerģiju tās galalietotājiem par pamatotu cenu, bet
Ministru kabinetu pilnvarojis noteikt šo prasību īstenošanas kārtību.
12. Izdodot noteikumus, Ministru kabinetam ir jāievēro ar likumu
noteiktā pilnvarojuma robežas.
Satversmes tiesa jau ir norādījusi, ka ar pilnvarojuma mērķi saprot
to, ko likumdevējs centies panākt, piešķirot Ministru kabinetam tiesības
noregulēt attiecīgo jautājumu (sk. Satversmes tiesas 2007. gada 9. oktobra
sprieduma lietā Nr. 2007-04-03 19. punktu). Ar likumdevēja doto
pilnvarojumu izpildvarai jāsaprot ne tikai viena konkrēta, lakoniska tiesību
norma, bet paša likuma būtība un mērķi (sk. Satversmes tiesas 2011. gada
11. janvāra sprieduma lietā Nr. 2010-40-03 10.4. punktu). Turklāt likumdevēja
dotais pilnvarojums nozīmē, ka izpildvarai, to īstenojot, jārīkojas tiesību
sistēmas ietvaros.
Ministru kabinets ir pilnvarots noteikt "obligātā iepirkuma un tā
uzraudzības kārtību", kā arī "elektroenerģijas cenas noteikšanas kārtību".
Satversmes tiesa jau atzinusi, ka Elektroenerģijas tirgus likumā iekļautajā
pilnvarojumā lietotais jēdziens "kārtība" norāda uz to, ka Ministru
kabinetam ir tiesības noteikumos regulēt attiecīgā jautājuma procesuālo
raksturu, proti, izstrādāt noteiktu procedūru – norises īstenošanas veidu vai
darbības organizāciju. Savukārt pilnvarojumā lietotie jēdzieni "nosacījumi
elektroenerģijas ražošanai" un "kritēriji ražotāju kvalifikācijai" norāda uz
to, ka Ministru kabinetam dotais pilnvarojums ir plašāks un aptver ne tikai
tiesības noteikumos regulēt obligātā iepirkuma īstenošanas procesuālo
raksturu (sal. sk. Satversmes tiesas 2015. gada 14. oktobra sprieduma lietā
Nr. 2015-05-03 13.2. punktu).
Satversmes tiesa secina, ka Ministru kabinets ir pilnvarots noteikt
elektroenerģijas obligātā iepirkuma kārtību, kas aptver elektroenerģijas
obligātā iepirkuma procedūras īstenošanu, obligātā iepirkuma uzraudzību
un elektroenerģijas cenas noteikšanu.
Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka Ministru kabinets, pieņemot
apstrīdētās normas, kas regulē pārkompensācijas aprēķinu, nav bijis
pilnvarots noteikt jebkādas citas cenas, tostarp to veidošanas un korekcijas
principus, kā vienīgi pamatotas cenas. Ministru kabinetam neesot bijis arī
pilnvarojuma pieņemt apstrīdētās normas, kas regulē pašpatēriņa kontroli,
jo tas neesot bijis pilnvarots paredzēt Elektroenerģijas tirgus likumā
noteiktajam pretēju regulējumu, proti, atcelt, nepiemērot, atlikt pašpatēriņa
principa piemērošanu vai radīt šķēršļus tā ievērošanas pārbaudei attiecībā
uz pagātnes periodiem.
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Ministru kabinets norāda, ka elektroenerģijas obligātā iepirkuma
īstenošanas un uzraudzības kārtības noteikšana un pilnveidošana tieši izriet
no likumdevēja noteiktā pilnvarojuma un Ministru kabinets, pieņemot
apstrīdētās normas, ir rīkojies pilnvarojuma robežās. Elektroenerģijas tirgus
likuma mērķis esot nodrošināt to, lai visiem enerģijas lietotājiem, ievērojot
normatīvo aktu prasības, visefektīvākajā iespējamā veidā par pamatotām
cenām tiktu droši un kvalitatīvi piegādāta elektroenerģija. Ministru kabineta
ieviestais pašpatēriņa kontroles mehānisms esot pieņemts, ievērojot
pilnvarojošā likuma mērķi, lai nodrošinātu to, ka ražotāji ievēro likumdevēja
noteiktās prasības. Ja ražotāji neievēro normatīvo aktu prasības pašpatēriņa
jautājumos, tas tiešā veidā ietekmējot elektroenerģijas cenu, kas jāmaksā
elektroenerģijas lietotājiem. Arī paredzot nosacījumus pārkompensācijas
izvērtēšanai un novēršanai, Ministru kabinets esot nevis ieviesis jaunas
politiskās iniciatīvas, bet atbilstoši tiesisko un faktisko apstākļu izmaiņām
saskaņā ar likumdevēja izvirzīto mērķi paredzējis izmaiņas obligātā
iepirkuma īstenošanas kārtībā un elektroenerģijas cenas noteikšanas
kārtībā.
Savukārt Saeima norāda, ka Ministru kabinetam ir ne tikai tiesības, bet
arī pienākums noteikt efektīvu obligātā iepirkuma uzraudzības kārtību. Tas
nozīmējot arī kārtību, kādā efektīvi tiek uzraudzīts tas, lai obligātā
iepirkuma ietvaros tiktu pārdota tikai tā saražotās elektroenerģijas daļa,
kura atlikusi pēc elektroenerģijas izlietošanas elektrostacijas vajadzībām.
Ministru kabinetam, izstrādājot detalizētus obligātā iepirkuma īstenošanas
un uzraudzības noteikumus, esot jānodrošina tas, lai valsts atbalsts tiktu
sniegts atbilstoši tā mērķiem un nebūtu nepamatoti augsts.
Lai noskaidrotu, vai Ministru kabinets, pieņemot apstrīdētās normas,
ir ievērojis likumdevēja noteiktā pilnvarojuma robežas, Satversmes tiesa
noskaidros apstrīdēto normu saturu un mērķi un pēc tam izvērtēs, vai
Ministru kabinets, šīs normas pieņemot, ir rīkojies atbilstoši likumdevēja
gribai. Tiesa visupirms izvērtēs apstrīdētās normas, kas regulē pašpatēriņa
kontroli, un pēc tam – apstrīdētās normas, kas regulē pārkompensācijas
aprēķinu.
13. Valstij ir pienākums kontrolēt valsts atbalsta izmantošanu. Tas
nozīmē, ka valstij ir jākontrolē arī pašpatēriņa principa ievērošana.
Satversmes tiesa konstatē: kopš likumdevējs Elektroenerģijas tirgus
likumā ir paredzējis valsts atbalsta sistēmu elektroenerģijas ražošanai, tās
uzraudzības kārtība ir pastāvīgi pilnveidota. Tostarp noteikumos Nr. 221
un noteikumos Nr. 262 tika paredzēts, ka elektroenerģijas ražotājs
iesniedz ikgadēju pārskatu, ar kura palīdzību Ekonomikas ministrija var
kontrolēt, vai tiek ievērots pašpatēriņa princips (sk. noteikumu Nr. 221
40. punktu un noteikumu Nr. 262 60. punktu).
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Minētajos noteikumos paredzēts, ka no 2013. gada augusta Ekonomikas
ministrija ir tiesīga izveidot kontroles grupu, kas pēc nepieciešamības
pārbauda elektrostaciju atbilstību tām noteiktajiem kritērijiem un komersanta
sniegtās informācijas patiesumu. Apsekojuma ietvaros kontroles grupa
pieprasa no komersanta uzraudzības īstenošanai nepieciešamo informāciju
(sk. noteikumu Nr. 221 45.1 punktu un noteikumu Nr. 262 60.4 punktu).
Ja ministrija šo pārbaužu laikā konstatē neatbilstības normatīvo aktu
prasībām, tā komersantam izsaka brīdinājumu un gadījumā, ja tas
konstatētās neatbilstības nenovērš, pārtrauc tiesības pārdot elektroenerģiju
obligātā iepirkuma ietvaros (sk. noteikumu Nr. 221 45.2-47. punktu un
noteikumu Nr. 262 60.5–62.2 punktu, kā arī noteikumu Nr. 262 60.5–63. punktu
redakcijā, kas bija spēkā no 2013. gada 21. augusta līdz 2018. gada 26. aprīlim).
Satversmes tiesa atzinusi, ka valsts pārvaldes rīcībai jābūt tādai, lai
tā savas funkcijas īstenotu pēc iespējas efektīvāk (sk. Satversmes tiesas
2008. gada 17. janvāra sprieduma lietā Nr. 2007-11-03 23.2. punktu). Tādēļ
iepriekš minētajās tiesību normās noteiktās tiesības bija jāīsteno tādējādi,
lai nodrošinātu efektīvu kontroli pār pašpatēriņa principa ievērošanu.
Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka Elektroenerģijas tirgus likumā
ietverto prasību īstenot pašpatēriņa principu bija iespējams neievērot,
izveidojot tādu pieslēguma shēmu, atbilstoši kurai pašpatēriņš tiek segts,
izmantojot citu komersantu saražoto elektroenerģiju. Tādējādi konkrētiem
elektroenerģijas ražotājiem bijusi iespēja pārdot obligātā iepirkuma ietvaros
visu savu (un ne tikai savu) saražoto elektroenerģiju, nevis tikai normatīvajos
aktos noteikto saražotās elektroenerģijas atlikumu, kas palicis pēc
elektrostacijas pašpatēriņa segšanas, un tādējādi gūt nelikumīgus ienākumus.
Ekonomikas ministrija konstatējusi, ka ir bijuši gadījumi, kad tiesības
pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma kārtībā ir izmantotas pretēji
pašpatēriņa principam, un tāpēc atzinusi par nepieciešamu ieviest papildu
kontroles mehānismus, kas dotu iespēju pārliecināties par sabiedrības un
valsts budžeta līdzekļu lietderīgu izmantošanu un potenciāli novērst
nākotnes problēmas, tai skaitā komersantu negodprātīgu rīcību
elektroenerģijas obligātā iepirkuma īstenošanā (sk. noteikumu Nr. 214 un
noteikumu Nr. 215 anotācijas un ekonomikas ministra 2017. gada 30. oktobra
ziņojumu "Par izvērtējuma rezultātiem, plānoto rīcību un nepieciešamajām
izmaiņām normatīvajos aktos, saistībā ar masu medijos izskanējušajām
bažām, ka vairāki uzņēmumi varētu būt krāpušies ar atļaujām elektroenerģijas
ražošanai obligātajā iepirkumā". Pieejams: https://em.gov.lv/files/
attachments/OIK_Zinojums_31.10.pdf).
Tādējādi jau pirms jauno prasību ieviešanas pastāvēja mehānisms, ar
kuru bija iespējams kontrolēt pašpatēriņa principa ievērošanu, bet ar to
nebija izdevies novērst visus gadījumus, kad tiesības pārdot elektroenerģiju
obligātā iepirkuma ietvaros tika izmantotas negodprātīgi.
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Ņemot vērā minēto, ar noteikumiem Nr. 214 un noteikumiem Nr. 215
tika ieviests papildu kontroles mehānisms, lai novērstu gadījumus, kad
tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros tiek izmantotas
pretēji likumā noteiktajai prasībai ievērot pašpatēriņa principu.
13.1. Ar noteikumiem Nr. 214 attiecībā uz elektroenerģijas ražošanu
koģenerācijas stacijās tika paredzēts papildināt noteikumus Nr. 221 ar
28.2 punktu un 29.4. apakšpunktu. Šīs normas paredz, ka elektroenerģijas
ražotājiem, kuri vēlas pārdot elektroenerģiju obligātā elektroenerģijas
iepirkuma ietvaros, jāiesniedz sistēmas operatoram, publiskajam tirgotājam
un ministrijai elektrostacijas principiālā elektriskā pieslēguma shēma,
pamatojoties uz kuru paredzēts aprēķināt saražotās elektroenerģijas
daudzumu, kas palicis pāri pēc elektroenerģijas izlietošanas elektrostacijas
darbības nodrošināšanai. Vienlaikus ar apstrīdētajām normām – noteikumu
Nr. 221 91. un 92. punktu – ir noteikts pārejas periods šā jaunā regulējuma
ieviešanai. Proti, prasību iesniegt principiālo pieslēguma shēmu paredzēts
piemērot no 2019. gada 1. jūnija un pēc elektrostacijas nodrošināšanas pāri
palikušo elektroenerģijas daudzumu, pamatojoties uz principiālo
pieslēguma shēmu, paredzēts aprēķināt no 2019. gada 1. jūlija.
Apstrīdētās normas – noteikumu Nr. 221 98. un 99. punkts – savukārt
paredz, ka komersanti, kuri līdz 2019. gada 1. jūnijam ir uzsākuši
koģenerācijas elektrostacijā koģenerācijā saražotās elektroenerģijas
pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros, līdz 2019. gada 1. jūnijam iesniedz
sistēmas operatoram, tirgotājam un ministrijai principiālo elektriskā
pieslēguma shēmu. Ja šo noteikumu 98. punktā minētie komersanti līdz
2019. gada 1. jūnijam nav iesnieguši sistēmas operatoram, tirgotājam un
ministrijai principiālo elektriskā pieslēguma shēmu, tirgotājs ar 2019. gada
1. jūliju pārtrauc koģenerācijā saražotās elektroenerģijas iepirkumu obligātā
iepirkuma ietvaros. Publiskais tirgotājs atsāk koģenerācijā saražotās
elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros ar nākamā pilnā
kalendāra mēneša pirmo datumu pēc principiālās elektriskā pieslēguma
shēmas iesniegšanas sistēmas operatoram, tirgotājam un ministrijai.
Tādējādi ar grozījumiem noteikumos Nr. 221 paredzēts arī tas, ka
publiskais tirgotājs pārtrauc saražotās elektroenerģijas iepirkumu obligātā
iepirkuma ietvaros, ja komersants tam noteiktajā termiņā nav iesniedzis
principiālo elektriskā pieslēguma shēmu, bet šādas kārtības piemērošanai
noteikts pārejas periods.
13.2. Ar noteikumiem Nr. 215 attiecībā uz elektroenerģijas ražošanu,
izmantojot atjaunojamos energoresursus, paredzēts papildināt noteikumus
Nr. 262 ar 56.1 un 56.3 punktu. Šīs normas paredz, ka elektroenerģijas
ražotājiem, kuri vēlas pārdot elektroenerģiju obligātā elektroenerģijas
iepirkuma ietvaros, jāiesniedz sistēmas operatoram, publiskajam
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tirgotājam un ministrijai elektrostacijas principiālā pieslēguma shēma,
pamatojoties uz kuru paredzēts aprēķināt saražotās elektroenerģijas
daudzumu, kas palicis pāri pēc elektroenerģijas izlietošanas elektrostacijas
darbības nodrošināšanai. Vienlaikus ar apstrīdētajām normām – noteikumu
Nr. 262 106. un 107. punktu – ir noteikts pārejas periods šā jaunā
regulējuma ieviešanai. Proti, prasību iesniegt principiālo pieslēguma shēmu
paredzēts piemērot tikai no 2019. gada 1. jūnija un pēc elektrostacijas
nodrošināšanas pāri palikušo elektroenerģijas daudzumu, pamatojoties uz
principiālo pieslēguma shēmu, paredzēts aprēķināt no 2019. gada 1. jūlija.
Tāpat ar noteikumiem Nr. 215 paredzēts papildināt noteikumus Nr. 262
arī ar apstrīdētajām normām – 113. un 114. punktu. Apstrīdētā norma –
noteikumu Nr. 262 113. punkts – noteic, ka komersanti, kuri līdz 2019. gada
1. jūnijam ir uzsākuši no atjaunojamiem energoresursiem saražotās
elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros, līdz 2019. gada
1. jūnijam iesniedz sistēmas operatoram, publiskajam tirgotājam un
ministrijai principiālo pieslēguma shēmu. Savukārt apstrīdētā norma –
noteikumu Nr. 262 114. punkts – paredz: ja šo noteikumu 113. punktā
minētie komersanti līdz 2019. gada 1. jūnijam nav iesnieguši sistēmas
operatoram, publiskajam tirgotājam un ministrijai principiālo pieslēguma
shēmu, publiskais tirgotājs ar 2019. gada 1. jūliju pārtrauc no atjaunojamiem
energoresursiem saražotās elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma
ietvaros. Publiskais tirgotājs atsāk saražotās elektroenerģijas iepirkumu
obligātā iepirkuma ietvaros ar nākamā pilnā kalendāra mēneša pirmo
datumu pēc principiālās pieslēguma shēmas iesniegšanas sistēmas
operatoram, publiskajam tirgotājam un ministrijai.
Tādējādi ar grozījumiem noteikumos Nr. 262 ir paredzēts arī tas, ka
publiskais tirgotājs pārtrauc saražotās elektroenerģijas iepirkumu obligātā
iepirkuma ietvaros, ja komersants tam noteiktajā termiņā neiesniedz
principiālo pieslēguma shēmu, bet šādas kārtības piemērošanai noteikts
pārejas periods.
Satversmes tiesa secina, ka apstrīdētās normas, kas regulē pašpatēriņa
kontroli, attiecas uz papildu kontroles mehānismu, kas pēc būtības ir
vienāds neatkarīgi no tā, vai elektroenerģija tiek ražota koģenerācijā vai no
atjaunojamiem energoresursiem. Līdz ar to Satversmes tiesa vienlaikus
izvērtēs visu apstrīdēto normu, kas regulē pašpatēriņa kontroli, proti, gan
attiecīgo noteikumu Nr. 221 normu, gan attiecīgo noteikumu Nr. 262
normu, atbilstību Satversmes 64. pantam.
13.3. Pieaicinātā persona R. Āboltiņš norāda, ka pašpatēriņa princips
raksturo gan atbalstu piešķirošās institūcijas pienākumu uzraudzīt atbalstu
saņemošā ražotāja enerģijas ražošanas procesu un tā rezultātu, gan atbalstu
saņemošā komersanta pienākumu noteiktā kārtībā sniegt atskaiti par
enerģijas ražošanu. Neesot šaubu par to, ka šādai uzraudzības sistēmai ir
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jābūt un jādarbojas. Katram tajā iesaistītajam esot savi pienākumi, kas
jāveic gan tāpēc, lai pildītu normatīvo aktu prasības, gan arī tāpēc, lai
situāciju uzraudzītu pēc būtības un ar pieejamo informāciju rīkotos tā, ka
atbalsta sistēmas nepilnības tiek novērstas ar vismazākajiem zaudējumiem
iesaistītajām pusēm, bet jo īpaši patērētājiem, kuriem ar likumu uzlikts
slogs segt ar atbalsta sistēmas uzturēšanu saistītās izmaksas.
Ministru kabinets norāda, ka noteikumi Nr. 214 un noteikumi Nr. 215
pieņemti, lai nodrošinātu valsts spēju reaģēt uz mainīgajiem dzīves
apstākļiem un vienlaikus sasniegtu Elektroenerģijas tirgus likuma
mērķus. Obligātā iepirkuma īstenošanas un uzraudzības process esot
pilnveidots tādēļ, lai valsts spētu pārbaudīt, vai ražotāji ievēro likuma
prasību, ka obligātā iepirkuma ietvaros tiek pārdots tikai pāri palikušais
elektroenerģijas apjoms.
Arī noteikumu Nr. 214 un noteikumu Nr. 215 anotācijās norādīts, ka
jaunā regulējuma mērķis ir veicināt valsts atbalsta efektīvāku izlietojumu,
jo šā atbalsta izmaksas sedz visi elektroenerģijas galapatērētāji, kā arī
nodrošināt attiecīgo izmaksu prognozējamību. Šo mērķi iespējams
sasniegt, ieviešot papildu mehānismu elektrostaciju kontrolei un darbības
nosacījumus atbalsta saņemšanai. Komersanti obligātā iepirkuma
ietvaros saņemot valsts atbalstu, kura izmaksas sedz visi elektroenerģijas
galapatērētāji un kurš ietekmē tautsaimniecības konkurētspēju, tāpēc, lai
nodrošinātu maksimāli efektīvu valsts atbalsta piešķiršanu, bijis
nepieciešams veikt grozījumus.
Lietas dalībnieki un pieaicinātās personas ir vienisprātis, ka papildu
prasības pašpatēriņa principa īstenošanas kontrolei ir pamatotas, jo tās
nodrošinās vēl efektīvāku uzraudzību pār to, vai obligātā iepirkuma
ietvaros tiek iepirkts tikai saražotās elektroenerģijas pārpalikums pēc
elektroenerģijas izlietošanas elektrostacijas darbības vajadzībām.
Taču starp lietas dalībniekiem nav vienprātības par to, vai šādām
papildu prasībām ir pamatoti noteikts atliekošs pārejas periods. Pieteikuma
iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētās normas, kas regulē pašpatēriņa kontroli,
neatbilst Satversmes 64. pantam, jo atliek tādu likuma prasību izpildi, kuras
vērstas uz efektīvas pašpatēriņa kontroles nodrošināšanu. Savukārt
Ministru kabinets skaidro, ka tas, nosakot pārejas periodu attiecībā uz
normām, ar kurām tiks ieviests pašpatēriņa principa ievērošanas kontroles
papildu mehānisms, esot rīkojies atbilstoši labas pārvaldības principam un
paredzējis jauno procedūru ieviest saprātīgā laikā.
Līdz ar to Satversmes tiesa secina, ka apstrīdēto normu, kas regulē
pašpatēriņa kontroli, atbilstība Satversmes 64. pantam tiek apšaubīta tādēļ,
ka tās paredz pārejas periodu papildu kontroles mehānisma ieviešanai.
Tāpēc Satversmes tiesa izvērtēs, vai ar apstrīdētajām normām
pamatoti noteikts pārejas periods tādas kārtības ieviešanai, saskaņā ar kuru
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elektroenerģijas ražotājiem, kuri vēlas pārdot elektroenerģiju obligātā
elektroenerģijas iepirkuma ietvaros, jāiesniedz sistēmas operatoram,
publiskajam tirgotājam un ministrijai elektrostacijas principiālā elektriskā
pieslēguma shēma un publiskajam tirgotājam jāpārtrauc obligātais
iepirkums, ja komersants tam noteiktajā termiņā šo shēmu nav iesniedzis.
14. Pārejas periods ir laika posms, kas nepieciešams personai, lai tā
mainītu savu rīcību, pakārtotu savu uzvedības modeli jaunām prasībām (sal.
sk. Satversmes tiesas 2009. gada 26. novembra sprieduma lietā Nr. 2009-08-01
25. punktu). Tas, cik ilgam jābūt pārejas periodam, ir atkarīgs no konkrētās
regulējamās situācijas apstākļiem, citstarp no regulējuma nepieciešamības
un rīcības neatliekamības. Pārejas perioda noteikšanā likumdevējam ir plaša
rīcības brīvība, līdzsvarojot privātpersonu un publiskās intereses.
Noteikumi Nr. 214 un noteikumi Nr. 215 stājās spēkā 2018. gada
27. aprīlī. Tādējādi ar apstrīdētajām normām, kas regulē pašpatēriņa
kontroli, ir paredzēts pārejas periods jauno prasību ieviešanai līdz
2019. gada 1. jūnijam un noteikts, ka tādā gadījumā, ja komersants līdz šim
datumam neiesniedz principiālo pieslēguma shēmu, publiskais tirgotājs ar
2019. gada 1. jūliju pārtrauc saražotās elektroenerģijas iepirkumu obligātā
iepirkuma ietvaros.
Noteikumu Nr. 214 un noteikumu Nr. 215 anotācijās norādīts, ka
pārejas periods jauno prasību ieviešanai paredzēts tādēļ, ka elektroenerģijas
pašpatēriņa uzskaites nodrošināšanai var būt nepieciešama elektrostaciju
tehnoloģiska pielāgošana, kā arī paskaidrots, ka elektrostacijas principiālā
elektriskā pieslēguma shēma ir grafisks dokuments, kurā ar
vispārpieņemtiem elementu apzīmējumiem un burtciparu kodiem attēlota
elektrostacijas uzbūve. Principiālās shēmas nolūks esot iespējami skaidri
parādīt elektrostacijas darbības principu un piederības robežas. Ar minētās
prasības izpildi varot būt saistīta nepieciešamība veikt izmaiņas
elektrostaciju pieslēgumā sistēmas operatoram, kā arī tīklā nodotās un no
tīkla saņemtās elektroenerģijas uzskaitē, ko veic sistēmas operators.
Satversmes tiesa no lietas materiāliem secina, ka elektrostaciju
tehnoloģiskas pielāgošanas un principiālo pieslēguma shēmu izstrādes
procesā var būt nepieciešama papildu pasākumu veikšana un jauno prasību
izpildei var būt nepieciešami papildu personāla un tehniskie resursi, kā arī
saprātīgs laiks, lai personas varētu pārorientēties uz jaunajā tiesiskajā
regulējumā paredzēto kārtību (sal. sk. Satversmes tiesas 2009. gada
26. novembra sprieduma lietā Nr. 2009-08-01 25. punktu). Tomēr valstij ir
pienākums pastāvīgi pārbaudīt un, ja nepieciešams, pilnveidot valsts
pārvaldes sistēmu (sk. Satversmes tiesas 2006. gada 16. oktobra sprieduma
lietā Nr. 2006-05-01 18. punktu).
Satversmes tiesa secina, ka, samērojot šīs divas pretējās intereses,
Ministru kabinets varēja noteikt pārejas periodu jauno administratīvo un
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tehnoloģiskās pielāgošanas prasību piemērošanai. Papildu kontroles
mehānismu ieviešanai noteiktais pārejas periods nav arī nesamērīgi īss
vai pārmēru ilgs, kas vairs neatbilstu regulējuma mērķiem, turklāt tas
ievēro, ka jauno prasību neievērošanas gadījumā tiks liegtas tiesības
pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.
Savukārt Pieteikuma iesniedzēja arguments, ka ar noteikto pārejas
periodu ir atcelta vai atlikta likuma prasību izpilde vai radīti šķēršļi
pārbaužu veikšanai attiecībā uz pagātnes periodiem, nav pamatots. Tas,
ka Ministru kabineta noteiktā papildu prasība pēc principiālās pieslēguma
shēmas iesniegšanas citstarp ir reakcija uz konstatētajiem gadījumiem,
kad tiesības tika izmantotas negodprātīgi, neatbrīvo valsts pārvaldes
iestādes no tām noteiktā uzdevuma kontrolēt pašpatēriņa principa
ievērošanu. Elektroenerģijas tirgus likumā ietvertais ierobežojums, kas
ļauj obligātā iepirkuma ietvaros pārdot tikai to saražotās elektroenerģijas
daļu, kas palikusi pāri pēc elektroenerģijas izlietošanas elektrostacijas
darbības nodrošināšanai, pastāv neatkarīgi no noteikumiem, kurus
izdevis Ministru kabinets šīs likuma prasības īstenošanai. Pārejas periodā,
kas noteikts attiecībā uz regulējumu, ar kuru tiks ieviests pašpatēriņa
principa ievērošanas kontroles papildu mehānisms, nav ierobežota nedz
prasība ievērot pašpatēriņa principu, nedz arī atbildīgo institūciju
pienākums efektīvi veikt nepieciešamās pārbaudes.
Ievērojot visu iepriekš minēto, Satversmes tiesa secina, ka Ministru
kabinets ar apstrīdētajām normām, kas regulē pašpatēriņa kontroli, ir
pamatoti noteicis pārejas periodu tādas kārtības ieviešanai, saskaņā ar kuru
elektroenerģijas ražotājiem, kuri vēlas pārdot elektroenerģiju obligātā
elektroenerģijas iepirkuma ietvaros, būs jāiesniedz sistēmas operatoram,
publiskajam tirgotājam un ministrijai elektrostacijas principiālā elektriskā
pieslēguma shēma un publiskajam tirgotājam jāpārtrauc obligātais
iepirkums, ja komersants tam noteiktajā termiņā šo shēmu neiesniedz.
Tādējādi Ministru kabinets, pieņemot apstrīdētās normas, kas regulē
pašpatēriņa kontroli, ir rīkojies likumdevēja noteiktā pilnvarojuma ietvaros.
Līdz ar to apstrīdētās normas, kas regulē pašpatēriņa kontroli,
atbilst Satversmes 64. pantam.
15. Satversmes tiesa izvērtēs arī to, vai apstrīdētās normas, kas
regulē pārkompensācijas aprēķinu, atbilst Satversmes 64. pantam.
Satversmes tiesa konstatē, ka pārkompensācijas aprēķins ir
matemātisks aprēķins, kas tiesiskajā regulējumā ieviests ar mērķi ierobežot
valsts atbalsta maksājumus gadījumos, kad elektroenerģijas ražotājs kopumā
valsts atbalsta veidā saņēmis līdzekļus, kas ir pārmērīgi valsts atbalsta mērķu
sasniegšanai. Šāda aprēķina mērķis ir noteikt, vai elektrostacija laikā, kad tai
ir piešķirts valsts atbalsts, to saņēmusi saprātīgā apjomā un nepieciešamības
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gadījumā novērst konstatēto pārkompensāciju. Ja tiek konstatēts, ka kopējais
saņemtais atbalsts ir pārmērīgs, tiek piemērots cenas diferencēšanas
koeficients, kas samazina valsts atbalsta summu, kuru elektroenerģijas
ražotājs ir tiesīgs saņemt par saražoto elektroenerģiju.
Pārkompensācijas aprēķins ieviests tādēļ, ka sākotnējais valsts
atbalsta mehānisms nebija ilgtspējīgs un radīja bažas par elektroenerģijas
cenas pārmērīga pieauguma iespējamību. Tāpēc ir izstrādāts stabilāks,
ilgtspējīgs risinājums. Mērķis bijis izveidot tādu atbalsta mehānismu, kura
izmaksas būtu prognozējamas (sk. Latvijas valsts atbildes atreferējumu
Eiropas Komisijas lēmuma 53. punktā).
Tātad ar noteikumiem Nr. 443 un noteikumiem Nr. 444, ņemot vērā
Eiropas Komisijas rekomendāciju novērst pārkompensāciju tām
elektrostacijām, kurām tā konstatēta, ir ieviests pārkompensācijas aprēķins
attiecībā uz valsts atbalstu elektroenerģijas ražošanai, izmantojot
atjaunojamos energoresursus, un elektroenerģijas ražošanai koģenerācijas
stacijās (sk. noteikumu Nr. 443 un noteikumu Nr. 444 anotācijas un Eiropas
Komisijas 2015. gada 14. decembra vēstuli Nr. B2/AV/DB/D*2015/138244
lietas materiālu 3. sēj. 70.–78. lp.).
Apstrīdētās normas – noteikumu Nr. 262 10. pielikuma 2. punkts un
noteikumu Nr. 221 8. pielikuma 2. punkts – paredz aprēķināt iekšējo
peļņas normu pēc formulas, kurā ņemts vērā līdz kalendāra gadam par
komersanta elektrostaciju piešķirtais un faktiski saņemtais publiskais
finansējums, tai skaitā maksājumi no valsts vai pašvaldības budžeta,
kredītu procentu likmju subsidēšana, kā arī cita finanšu palīdzība, kas tiek
piešķirta vai sniegta no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības budžeta
līdzekļiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.
Savukārt apstrīdētā norma – noteikumu Nr. 262 63.8 punkta pēdējais
teikums – paredz: ja elektroenerģijas ražotājs izmanto tiesības, kas
piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29. pantu, un ministrija
veic aprēķinu par elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējo peļņas
normu visam atbalsta periodam saskaņā ar šo noteikumu 10. pielikumu, par
atbalsta perioda sākumu ir uzskatāms brīdis, kad ražotājs sācis izmantot
tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29. pantu.
Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija norāda, ka pārkompensācijas
aprēķina formulā ir ņemts vērā viss valsts atbalsts, kuru elektroenerģijas
ražotājs saņēmis. Savukārt regulators norāda, ka noteikumi Nr. 221 un
noteikumi Nr. 262 liek elektrostaciju kopējo kapitālieguldījumu iekšējās
peļņas normas aprēķinā ņemt vērā periodu tikai no tā brīža, kad komersants
sācis izmantot tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus
likuma 28., 28.1 vai 29. pantu. Līdz ar to pārkompensācijas aprēķinā netiekot
ņemts vērā atbalsts, ko virkne elektroenerģijas ražotāju saņēma uz
Enerģētikas likuma 40. panta pamata. Arī Saeima norāda, ka apstrīdētās
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normas, kas regulē pārkompensācijas aprēķinu, neliek šajā aprēķinā ņemt
vērā tāda veida valsts atbalstu, kurš nav piešķirts saskaņā ar Elektroenerģijas
tirgus likumu.
Noteikumu Nr. 262 10. pielikuma 2. punkts kopsakarā ar šo noteikumu
63.8 punkta pēdējo teikumu un noteikumu Nr. 221 8. pielikuma 2. punkts
paredz, ka iekšējās peļņas normas aprēķinā ņem vērā par elektrostaciju
piešķirto un faktiski saņemto publisko finansējumu un citu finanšu palīdzību,
kas tiek piešķirta vai sniegta no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības
budžeta līdzekļiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem par laiku līdz
kalendāra gadam, kad komersants sācis izmantot tiesības, kas piešķirtas
attiecīgi saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28., 28.1 vai 29. pantu.
Satversmes tiesa secina, ka pārkompensācijas aprēķinā tiek ņemti
vērā atbalsta maksājumi par elektrostaciju, kurus komersants saņēmis
laikā, kad izmantojis saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma normām
piešķirtās tiesības. No minētā izriet, ka apstrīdētās normas, kas regulē
pārkompensācijas aprēķinu, neliek iekšējās peļņas normas aprēķinā ņemt
vērā līdz Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā stāšanās brīdim saņemto
valsts atbalstu.
Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka Ministru kabinetam, pieņemot
apstrīdētās normas, kas regulē pārkompensācijas aprēķinu, nebija tiesību
noteikt citas cenas, tostarp to veidošanas un korekcijas principus, kā
vienīgi pamatotas cenas. Savukārt Ministru kabinets paskaidro, ka šīs
apstrīdētās normas atbilst Elektroenerģijas tirgus likuma mērķiem, jo ir
saskaņotas ar Eiropas Komisiju un neievieš jaunas politiskās iniciatīvas.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija norāda: apstrīdētās
normas, kas regulē pārkompensācijas aprēķinu, pieļauj iespēju, ka
elektroenerģijas ražotāji, kas atbalstu saņēmuši pirms 2007. gada 1. jūlija,
visā atbalsta periodā kopumā saņem pārmērīgu atbalstu, kas vairs neatbilst
Elektroenerģijas tirgus likuma 28., 28.1, 29. un 30. panta mērķiem un var
radīt nesamērīgu slogu elektroenerģijas lietotājiem.
Savukārt pieaicinātā persona R. Āboltiņš skaidro, ka norāde par
obligātā iepirkuma komponentes radītām nesamērīgām izmaksām, kas
jāsedz patērētājiem, esot vāji pamatota. Lietojot jēdzienu "pamatota cena",
likumdevējs esot domājis maksu par elektrību, bet tā neesot tas pats, kas
elektrības cena. Laikā, kad tika pieņemts Enerģētikas likums un
Elektroenerģijas tirgus likums, likumdevējs vēl neesot pilnībā apzinājis brīva
elektroenerģijas tirgus darbību un elektrības cena bijusi regulēta. Jēdziens
"pamatota cena" esot attiecināms uz visām tām maksu par elektrību
veidojošajām daļām, kuras to ietekmē visvairāk. Šādas daļas esot pārvades
un sadales izmaksas, kā arī pievienotās vērtības nodoklis. Turklāt likuma
mērķi esot interpretējami plašāk nekā tikai vārdu "par pamatotām cenām"
kontekstā.
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Līdz ar to Satversmes tiesa noskaidros, vai Ministru kabinets ir
ievērojis likumdevēja piešķirto pilnvarojumu.
15.1. Ministru kabineta pilnvarojuma robežas attiecībā uz
pārkompensācijas aprēķinu nosaka likumdevēja prasība, ka elektroenerģija
tās galalietotājiem piegādājama par pamatotu cenu.
Arī Satversmes tiesa jau atzinusi, ka Ministru kabineta uzdevums ir
izstrādāt tādu kārtību, kas ne tikai veicinātu noteikta veida elektroenerģijas
ražošanu, bet arī nodrošinātu to, ka visiem elektroenerģijas lietotājiem tiek
piegādāta elektroenerģija par pamatotām cenām (sk. Satversmes tiesas
2015. gada 14. oktobra sprieduma lietā Nr. 2015-05-03 13.3. punktu).
Likumdevējs to, ka elektroenerģija galapatērētājam jānodrošina par
pamatotu cenu, ir noteicis kā vienu no Elektroenerģijas tirgus likuma
mērķiem. Elektroenerģijas tirgus likumā jēdziens "pamatota cena" nav
skaidrots. Saeima norāda, ka par pamatotu izskatāmās lietas ietvaros varētu
uzskatīt tādu elektroenerģijas cenu, kas papildus citiem apstākļiem, kas
tirgū tiek ņemti vērā cenas noteikšanā, nodrošinātu ražotājam iespēju
atpelnīt veiktos ieguldījumus un gūt saprātīgu peļņu, vienlaikus veicinot arī
videi draudzīgas elektroenerģijas ražošanu.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija norāda, ka jēdziens
"pamatota cena" ir saprotams tādējādi, ka šī cena ir noteikta, proti, tā ir
regulēta, to nosaka tirgus vai arī to nosaka likumdevējs vai izpildvara.
Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija norāda, ka jēdziens
"pamatota cena" ir skaidrojams kā samērīga un ekonomiski pamatota cena.
Šādas cenas aprēķina pamatā jābūt elektroenerģijas ražotāju izmaksām un
noteiktai peļņas daļai. Šai cenai jāatbilst arī Elektroenerģijas tirgus likuma
principiem.
Savukārt pieaicinātā persona R. Āboltiņš norāda, ka pārkompensācijas
tiesiskā regulējuma mērķis ir veikt tādus pasākumus, kas samazinātu
apgrozījumu un peļņu komersantiem, kuriem, kā uzskata lēmumu
pieņēmēji, par enerģijas ražošanu atbalsta sistēmas ietvaros tiek maksāts
"pārāk daudz" jeb tik daudz, ka tas, pēc šo personu ieskata, neatbilst likumā
lietotajam jēdzienam "pamatota cena".
Satversmes tiesa konstatē, ka vērtējums par to, tieši kāda apjoma
valsts atbalsts nodrošinātu elektroenerģijas "pamatotu cenu", ietver arī
politiskas izšķiršanās. Tāpēc Satversmes tiesa atgādina, ka, no vienas puses,
attiecībā uz politiskiem apsvērumiem likumdevējam ir plaša rīcības brīvība,
taču, no otras puses, šī brīvība nav neierobežota. Likumdevējs nevar savu
rīcības brīvību izmantot patvaļīgi vai pretēji vispārējiem tiesību
principiem, citām Satversmes normām, tajā ietvertajām vērtībām un
Eiropas Savienības tiesībām (sal. sk. Satversmes tiesas 2011. gada 14. marta
sprieduma lietā Nr. 2010-51-01 11.3. punktu un 2018. gada 6. jūnija
sprieduma lietā Nr. 2017-21-01 16. punktu).
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Satversmes tiesa secina, ka atbalsts elektroenerģijas ražošanai
koģenerācijā un no atjaunojamiem energoresursiem ir paredzēts tādēļ, lai
veicinātu šādas elektroenerģijas ražošanu, kompensējot tās ražotājiem
izmaksas un vienlaikus nodrošinot tiem saprātīgu peļņu. Tādējādi
likumdevēja piešķirtais pilnvarojums noteikt pamatotu elektroenerģijas
cenu izskatāmās lietas kontekstā nozīmē to, ka cenas veidošanas noteikumi
ir jāparedz atbilstoši tiesību sistēmas prasībām un tādā apmērā, lai ar
saprātīgām izmaksām veicinātu likumdevēja noteiktā valsts atbalsta mērķu
sasniegšanu.
15.2. Pēc Pieteikuma iesniedzēja ieskata, no Eiropas Komisijas
2015. gada 14. decembra vēstulē (sk. lietas materiālu 3. sēj. 70.–78. lp.)
norādītā, ka tā sagaida no Latvijas pārkompensācijas novēršanu tām
elektrostacijām, kurām pārkompensācija ir konstatēta visa dzīves cikla
ietvaros, izriet prasība pārkompensācijas novēršanas kārtību attiecināt arī
uz laiku pirms Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā stāšanās.
Satversmes tiesa konstatē, ka likumdevējs Enerģētikas likuma 3. panta
4. punktā ir noteicis, ka viens no šā likuma mērķiem ir veicināt ekonomiski
pamatotu konkurenci. Šāda prasība ir aplūkojama citstarp kopsakarā ar
Līguma par Eiropas Savienības darbību prasībām.
Arī Saeima norāda, ka apstrīdētās normas, kas regulē pārkompensācijas
aprēķinu, ir vērstas uz to, lai atbilstoši likuma mērķim veicinātu ekonomiski
pamatotu konkurenci. Komercdarbības atbalsts esot aizliegts, izņemot
gadījumus, kad atbalsta programma vai individuālais atbalsta projekts atbilst
Eiropas Savienības aktiem un tajos noteiktajām piemērojamām procedūrām.
Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punkts noteic:
ja vien šis līgums vai Līgums par Eiropas Savienību neparedz ko citu, ar
iekšējo tirgu nav saderīgs nekāds atbalsts, ko piešķir dalībvalstis vai ko
jebkādā citā veidā piešķir no valsts līdzekļiem un kas rada vai draud radīt
konkurences izkropļojumus, dodot priekšroku konkrētiem uzņēmumiem
vai konkrētu preču ražošanai, ciktāl tāds atbalsts iespaido tirdzniecību
starp dalībvalstīm.
Eiropas Komisijas lēmumā norādīts, ka pasākums ir valsts atbalsts
Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punkta izpratnē, ja tas
ir atbalsts, ko piešķir dalībvalsts vai ko jebkādā citā veidā piešķir no valsts
līdzekļiem un kas rada vai draud radīt konkurences izkropļojumu, dodot
priekšroku konkrētiem uzņēmumiem vai konkrētu preču ražošanai, ciktāl
tāds atbalsts iespaido tirdzniecību starp dalībvalstīm. Atbalsta shēma rada
selektīvas priekšrocības elektroenerģijas ražotājiem, kuri elektroenerģiju
ražo no atjaunojamiem energoresursiem vai koģenerācijā, jo atbalsts kā
iepirkuma tarifi un/vai fiksēts maksājums par uzstādīto jaudu garantē tiem
elektroenerģijas cenu, kas ir augstāka par tirgus cenu. Elektroenerģijas
ražotāji nodarbojas ar tirdzniecību starp dalībvalstīm, tāpēc atbalsta
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saņēmējiem piešķirtā priekšrocība var izkropļot konkurenci un ietekmēt
tirdzniecību starp dalībvalstīm (sk. Eiropas Komisijas lēmuma 60.–62. punktu).
Ekonomikas ministrija norāda, ka pirms elektroenerģijas tirgus
atvēršanas Latvijā piešķirtajam atbalstam neesot varējusi būt kropļojoša
ietekme uz konkurenci Eiropas Savienības iekšējā tirgū, tāpēc tas
neatbilstot komercdarbības atbalsta pazīmēm un nevarot tikt uzskatīts par
valsts atbalstu. Tātad atbalsts, tiesības uz kuru piešķirtas pirms 2007. gada
1. jūlija, neesot bijis jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju. Tāpēc tas arī neesot bijis
ņemams vērā, ieviešot pārkompensācijas novēršanas mehānismu, kas bijis
priekšnosacījums valsts atbalsta saskaņojumam.
Satversmes tiesa konstatē, ka elektroenerģijas tirgus liberalizācija
Latvijā uzsākta, atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma pārejas noteikumu
1. un 2. punktam no 2007. gada 1. jūlija nodrošinot sadales sistēmas
operatora neatkarību un paredzot elektroenerģijas galalietotājam, kam ir
pieslēgums sadales sistēmai, tiesības mainīt elektroenerģijas tirgotāju
(elektroenerģijas piegādātāju).
Elektroenerģijas tirgus liberalizācija paredz brīvu konkurenci un
tādējādi veicina ekonomiski pamatotas elektroenerģijas cenas veidošanos.
Kopš minētā brīža valsts atbalsta maksājumi, kas ietekmē elektroenerģijas
cenas veidošanos, ir piešķirami vien tiktāl, ciktāl ar tiem tiek nodrošināta
valsts atbalsta mērķu sasniegšana. Tātad šādos apstākļos nav pieļaujama
tāda valsts atbalsta sniegšana, kas nebūtu samērīgs ar mērķi, kādu valsts ar
tā piešķiršanu tiecas sasniegt.
Brīvā tirgus apstākļos valsts piešķirts atbalsts elektroenerģijas
ražotājiem var apdraudēt arī konkurenci Eiropas Savienības iekšējā tirgū.
Ar Eiropas Komisijas lēmumu valsts atbalsts, kas tiek sniegts
elektroenerģijas ražošanai koģenerācijā un no atjaunojamiem
energoresursiem un tiek regulēts ar pārkompensācijas aprēķinu, tika atzīts
par samērīgu ar atbalsta mērķi un saderīgu ar Eiropas Savienības iekšējo
tirgu (sk. Eiropas Komisijas lēmuma 3.3.3. sadaļu, 3.5. sadaļu un 4. sadaļu.
Pieejams: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?
proc_code=3_SA_43140).
Tātad Ministru kabinets ar apstrīdētajām normām, kas regulē
pārkompensācijas aprēķinu, ir izveidojis kārtību, kas paredz nākotnē
novērst konstatēto pārkompensāciju elektroenerģijas ražotājiem, kuriem tā
radusies, izmantojot Elektroenerģijas tirgus likumā paredzētās tiesības, un
šis pārkompensācijas novēršanas mehānisms ir saskaņots ar Eiropas
Komisiju.
15.3. Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka izstrādātais pārkompensācijas
aprēķins ir acīmredzami netaisnīgs, jo neietverot vēsturisko atbalstu un tādēļ
daļa elektroenerģijas ražotāju saņemot nepamatoti lielus atbalsta
maksājumus.
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Līdz ar to Satversmes tiesai jāizvērtē, vai Ministru kabinets, izveidojot
minēto kārtību pārkompensācijas novēršanai elektroenerģijas ražotājiem,
ir ievērojis vispārējos tiesību principus un vai tas ir rīkojies saprātīgi un
samērīgi ar sasniedzamajiem valsts atbalsta mērķiem, nosakot, ka iekšējās
peļņas normas aprēķinā ņemams vērā tikai saskaņā ar Elektroenerģijas
tirgus likuma normām piešķirtais atbalsts.
Satversmes tiesa konstatē, ka ar Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā
stāšanos paredzēts atvērt elektroenerģijas tirgu brīvai konkurencei, kā arī
ieviest prasību, ka obligātā iepirkuma izmaksas jāsedz visiem elektroenerģijas
galapatērētājiem. Tādējādi Satversmes tiesa secina, ka tieši ar šā likuma spēkā
stāšanos brīvas konkurences aspektā, kā arī tai aspektā, ka elektroenerģijas
cenai, ko maksā elektroenerģijas galalietotāji, jābūt pamatotai, kļūst nozīmīga
atsevišķu elektroenerģijas ražotāju pārkompensācija.
Papildus tam Satversmes tiesa konstatē, ka Elektroenerģijas tirgus
likuma sākotnējā redakcijā atklājas arī likumdevēja griba īpaši respektēt
iepriekš atbilstoši Enerģētikas likuma normām komersantiem piešķirtās
tiesības.
Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma sākotnējās redakcijas
28. panta ceturto daļu un 30. panta pirmo daļu, kuras bija spēkā līdz
2014. gada 31. decembrim, ražotāji, kas elektroenerģiju ražoja koģenerācijā
vai kas elektroenerģijas ražošanai izmantoja atjaunojamos energoresursus
un darbību bija uzsākuši pirms šā likuma stāšanās spēkā, varēja pārdot
elektroenerģiju publiskajam tirgotājam atbilstoši tiem nosacījumiem par
darbības režīmu, iepirkuma termiņiem un cenu, kādi uz tiem attiecās šā
likuma spēkā stāšanās brīdī. Tādējādi tas bija tieši likumdevēja mērķis –
saglabāt iepriekš atbilstoši Enerģētikas likumam piešķirtās tiesības.
Savukārt Ministru kabineta pilnvaru apjoms ir ierobežots ar likumdevēja
noteiktajām rīcības brīvības robežām.
Arī pieaicinātā persona R. Āboltiņš norāda, ka vēl nesen enerģijas
ražošanas atbalsta sistēmas nepieciešamība pēc būtības neesot apšaubīta.
Turklāt, vērtējot atbalsta sistēmu ieviešanu un darbību, esot redzams, ka
pirms aptuveni desmit un vairāk gadiem pieņemtie lēmumi ir devuši
rezultātu. Proti, notikusi kurināmā maiņa – ogles tiek aizstātas ar citām
tehnoloģijām, dominē dabasgāze un vēja enerģija. Lai arī dabasgāzes
patēriņš joprojām augot, proporcionāli arvien lielāka daļa elektroenerģijas
tiekot saražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus. Veiktas lielas
investīcijas vēja parkos gan uz sauszemes, gan atkrastē, vēja parki kļūstot
konkurētspējīgāki pat bez valsts atbalsta.
Satversmes tiesa secina, ka Ministru kabinets, īstenojot mērķi
nodrošināt ilgtspējīgu elektroenerģijas ražošanu un paredzot
pārkompensācijas aprēķinā ņemt vērā tikai to valsts atbalstu, kas piešķirts
atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma normām, ir pamatoti respektējis
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likumdevēja gribu saglabāt iepriekš piešķirtās tiesības, kas veicinājušas
vēlamās izmaiņas elektroenerģijas ražošanā.
Satversmes tiesa konstatē, ka Ministru kabineta izstrādātā
pārkompensācijas aprēķina mērķis ir paredzēt tādu kārtību, kas ļautu
nākotnē novērst gadījumus, kad komersanti saņemtu kopumā pārmērīgu
valsts atbalstu. Ministru kabinets ir izveidojis tādu pārkompensācijas
novēršanas regulējumu, kas ļauj efektīvi aprēķināt un atbilstoši ilgtspējīgas
attīstības principam prognozēt samērīgu peļņu elektroenerģijas ražotājiem
un attiecīgi pamatotu elektroenerģijas cenu tās galalietotājiem.
Satversmes tiesa atzinusi, ka saskaņā ar Satversmes ievadu valsts
darbībai jābūt vērstai uz ilgtspējīgu attīstību, tostarp ilgtspējīga tiesiskā
regulējuma izstrādi (sk. Satversmes tiesas 2019. gada 6. marta sprieduma
lietā Nr. 2018-11-01 18.1. punktu). Tāpēc tiesiskais regulējums, kas turpmāk
veicinās ilgtspējīgu un drošu elektroenerģijas ražošanu, atbilst valsts
ilgtspējīgas attīstības prasībai.
Noteikumu Nr. 443 un noteikumu Nr. 444 anotācijās pārkompensācijas
aprēķins citstarp pamatots ar norādi, ka atbalsta saņēmējiem jau sākotnēji
bija jāsaprot, ka tāda kārtība, kas ierobežo konkurenci, nevar pastāvēt
nesamērīgi ilgi.
Tādējādi Ministru kabinets, paredzot pārkompensācijas novēršanas
kārtību, ir līdzsvarojis atšķirīgas ekonomiskās intereses.
Satversmes tiesa secina, ka Ministru kabinets saskaņā ar valsts
ilgtspējīgas attīstības principu ir samazinājis valsts atbalsta maksājumus tā, lai
tie atbilstu valsts atbalsta mērķiem un valsts atbalsts tiem elektroenerģijas
ražotājiem, kuri to saņēmuši atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma normām
un no sabiedrības līdzekļiem, nebūtu pārmērīgi liels. Tādējādi ar šo
regulējumu, atbalstot elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem
energoresursiem un koģenerācijā, tiek ekonomēti sabiedrības finanšu līdzekļi.
Ņemot vērā minēto, Satversmes tiesa atzīst, ka Ministru kabinets,
pieņemot apstrīdētās normas, kas regulē pārkompensācijas aprēķinu, ir
rīkojies atbilstoši augstāka juridiska spēka tiesību normām un vispārējiem
tiesību principiem, kā arī saprātīgi un samērīgi ar sasniedzamajiem
konkrētā valsts atbalsta mērķiem. Tādējādi Ministru kabinets ir ievērojis
likumdevēja piešķirto pilnvarojumu noteikt pamatotu elektroenerģijas
obligātā iepirkuma cenu.
Līdz ar to apstrīdētās normas, kas regulē pārkompensācijas
aprēķinu, atbilst Satversmes 64. pantam.
16. Saeima norāda, ka tiesiskais regulējums, kas paredz
pārkompensācijas novēršanu, atbilst Elektroenerģijas tirgus likuma
mērķim nodrošināt, ka elektroenerģija tās galapatērētājiem ir pieejama
par pamatotu cenu, bet, lai nodrošinātu likumdevēja izvirzītā mērķa
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īstenošanu attiecībā uz vēsturiskajiem periodiem, papildus izstrādātajam
pārkompensācijas izlīdzināšanas mehānismam varētu būt nepieciešams
izstrādāt vēl arī tādu mehānismu, kurā būtu ņemts vērā viss konkrētam
elektroenerģijas ražotājam sniegtais valsts atbalsts.
Satversmes tiesa šajā spriedumā secināja, ka apstrīdētās normas, kas
regulē pārkompensācijas aprēķinu, atbilst likumdevēja izvirzītajam mērķim
noteikt elektroenerģijas galalietotājiem pamatotu elektroenerģijas cenu. Ja
Saeima uzskata, ka nepieciešams noteikt citādu pārkompensācijas aprēķinu,
tā ir tiesīga lemt par to.
Nolēmumu daļa
Pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 30.–32. pantu, Satversmes
tiesa
nosprieda:
atzīt Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 221
"Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu,
ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" 91., 92., 98. un 99. punktu,
8. pielikuma 2. punktu un Ministru kabineta 2010. gada 16. marta
noteikumu Nr. 262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu,
izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas
kārtību" 63.8 punkta pēdējo teikumu, 106., 107., 113. un 114. punktu
un 10. pielikuma 2. punktu par atbilstošu Latvijas Republikas
Satversmes 64. pantam.
Spriedums ir galīgs un nepārsūdzams.
Spriedums stājas spēkā tā publicēšanas dienā.
Tiesas sēdes priekšsēdētāja

I. Ziemele
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Satversmes tiesas tiesnešu Daigas Rezevskas
un Artūra Kuča atsevišķās domas
Rīgā 2019. gada 2. maijā
lietā Nr. 2018-16-03
"Par Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 221
"Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu,
ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" 91., 92., 98. un 99. punkta, 8.
pielikuma 2. punkta un Ministru kabineta 2010. gada 16. marta
noteikumu Nr. 262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu,
izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas
kārtību" 63.8 punkta pēdējā teikuma, 106., 107., 113. un 114. punkta,
10. pielikuma 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes
64. pantam".
1. Satversmes tiesa 2019. gada 18. aprīlī pieņēma spriedumu lietā
Nr. 2018-16-03 "Par Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu
Nr. 221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu,
ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" 91., 92., 98. un 99. punkta, 8. pielikuma
2. punkta un Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 262
"Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos
energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" 63.8 punkta pēdējā teikuma,
106., 107., 113. un 114. punkta, 10. pielikuma 2. punkta atbilstību Latvijas
Republikas Satversmes 64. pantam" (turpmāk – Spriedums) un atzina
Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 221 "Noteikumi par
elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju
koģenerācijā" 91., 92., 98. un 99. punktu, 8. pielikuma 2. punktu un Ministru
kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 262 "Noteikumi par
elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un
cenu noteikšanas kārtību" 63.8 punkta pēdējo teikumu, 106., 107., 113. un
114. punktu un 10. pielikuma 2. punktu par atbilstošu Latvijas Republikas
Satversmes 64. pantam.
Lieta tika ierosināta pēc divdesmit Saeimas deputātu pieteikuma.
Nepiekrītam Spriedumā ietvertajiem secinājumiem un rezultātam
vairāku iemeslu dēļ.
Argumentējot savu viedokli, izmantosim Spriedumā lietotos
saīsinājumus.
2. Mēs piekrītam Spriedumā norādītajam, ka valsts darbībai jābūt
vērstai uz ilgtspējīgu attīstību, tostarp ilgtspējīga tiesiskā regulējuma
izstrādi. Valsts ilgtspējīgas attīstības prasībai atbilst tāds tiesiskais
regulējums, kas veicina ilgtspējīgu un drošu elektroenerģijas ražošanu.
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Pašreizējās paaudzes un nākamo paaudžu iespējas dzīvot labvēlīgā vidē
ir daudzējādā ziņā atkarīgas no valsts gatavības nodrošināt ilgtspējīgu
attīstību (sk. Satversmes tiesas 2018. gada 18. oktobra sprieduma lietā
Nr. 2018-04-01 20. punktu). Ilgtspējībai ir trīs savstarpēji saistīti aspekti:
ekoloģiskā, ekonomiskā un sociālā ilgtspējība (sk. Satversmes tiesas
2011. gada 24. februāra sprieduma lietā Nr. 2010-48-03 6.1.1. punktu).
Ilgtspējīga attīstība ir sabiedrības labklājības, vides un ekonomikas integrēta
un līdzsvarota attīstība, kas apmierina iedzīvotāju pašreizējās sociālās un
ekonomiskās vajadzības un nodrošina vides aizsardzības prasību
ievērošanu, neapdraudot nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanas
iespējas (sal. sk. Satversmes tiesas 2008. gada 17. janvāra sprieduma lietā
Nr. 2007-11-03 15. punktu).
Atbalsts elektroenerģijas ražošanai koģenerācijā un no atjaunojamiem
energoresursiem ir nepieciešams, lai veicinātu enerģētikas politikas virzību
uz vides aizsardzību un klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu, stimulētu
vietējo un atjaunojamo resursu izmantošanu. Tomēr Satversmes tiesa jau
iepriekš ir norādījusi, ka Latvijas sabiedrībā demokrātija vēl nebūt netiek
uzskatīta par pašsaprotamu un ka demokrātiskas tiesiskas valsts varas
atzariem ir jātiecas uz to, lai personu uzticēšanās valstij un tiesībām
arvien pieaugtu (sal. sk. Satversmes tiesas 2018. gada 29. jūnija sprieduma
lietā Nr. 2017-25-01 23. punktu un 2019. gada 6. marta sprieduma lietā
Nr. 2018-11-01 18.1. punktu). Tāpēc iebilstam pret to, ka atbalsts, kurā valsts,
kā arī visa sabiedrība iegulda ievērojamus finanšu līdzekļus, netiek
pienācīgi kontrolēts. Tas apdraud atjaunojamo energoresursu politikas
veicināšanu ilgtermiņā un valsts piešķirtā atbalsta novirzīšanu likumdevēja
noteiktajam mērķim, kā arī nevairo un pat mazina personu uzticēšanos
valstij un tiesībām.
Piekrītam Spriedumā secinātajam, ka likumdevējs bija pilnvarojis
Ministru kabinetu noteikt kārtību, kādā īstenojams pašpatēriņa princips
un prasība piegādāt elektroenerģiju galalietotājiem par pamatotu cenu.
Tomēr nepiekrītam, ka Ministru kabinets, apstrīdētās normas pieņemot,
ir rīkojies atbilstoši likumdevēja gribai un pilnvarojuma mērķim.
3. Kā Satversmes tiesa jau atzinusi, Ministru kabinets drīkst izdot tikai
tādas normas, kas sasniedz likumdevēja noteikto mērķi (sk. Satversmes tiesas
2018. gada 12. decembra sprieduma lietā Nr. 2018-06-0103 18. punktu).
Satversmes tiesa ir norādījusi, ka ar pilnvarojuma mērķi saprot to, ko
likumdevējs vēlējies panākt, piešķirot Ministru kabinetam tiesības noregulēt
kādu jautājumu (sk. Satversmes tiesas 2007. gada 9. oktobra sprieduma lietā
Nr. 2007-04-03 19. punktu).
Satversmes 64. panta tvērums noteic pilnvarojuma īstenošanas
robežas, kuras izpildvarai ir jāievēro, lai tās izdotie normatīvie tiesību akti
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nebūtu atzīstami ultra vires. Tas ietver sevī gan pilnvarojuma ārējās robežas
ievērošanu, piemēram, to, ka izpildvarai nav tiesību pieņemt tādas tiesību
normas, kas bez likumdevēja pilnvarojuma veidotu jaunas tiesiskās
attiecības, gan arī pilnvarojuma iekšējās robežas ievērošanu – to, ka
pilnvarojums ir izpildīts tikai tad, ja tas īstenots pienācīgi un pilnā apjomā.
Proti, izpildvaras rīcībai jābūt tiesiskai, racionālai, savlaicīgai, kā arī jāatbilst
likumdevēja gribai un izvirzītajiem kritērijiem (sk.: Xanthaki H. Drafting
Legislation: Art and Technology of Rules for Regulation. Oxford: Hart, 2014,
p. 267). Likumdevēja piešķirtajam pilnvarojumam jābūt izpildītam tādā
apjomā, lai radītais likuma īstenošanas mehānisms būtu efektīvs un pilnībā
nodrošinātu likumdevēja noteiktā mērķa sasniegšanu. Turklāt tikai tāds
tiesiskais regulējums, kas sasniedz tā mērķi, var tikt atzīts par efektīvu un
atbilstošu tiesiskas valsts principam (sal. sk. Satversmes tiesas 2013. gada
19. novembra sprieduma lietā Nr. 2013-09-01 12. punktu).
4. Piekrītam Sprieduma 13. punktā atzītajam, ka valstij ir pienākums
kontrolēt valsts atbalsta izmantošanu un tādējādi valstij jākontrolē arī
pašpatēriņa principa ievērošana. Tomēr nepiekrītam konstatējumam, ka
pirms tam, kad tika pieņemtas apstrīdētās normas, kas regulē pašpatēriņa
kontroli, jau pastāvējis mehānisms, ar kura palīdzību bijis iespējams kontrolēt
pašpatēriņa principa ievērošanu. No lietas materiāliem izriet tieši pretējs
secinājums, proti: līdz brīdim, kad tika izdoti noteikumi Nr. 214 attiecībā uz
elektroenerģijas ražošanu koģenerācijas stacijās, ar kuriem paredzēts
papildināt noteikumus Nr. 221 ar 28.2 punktu un 29.4. apakšpunktu, un
noteikumi Nr. 215 attiecībā uz elektroenerģijas ražošanu, izmantojot
atjaunojamos energoresursus, ar kuriem paredzēts papildināt noteikumus
Nr. 262 ar 56.1, 56.3 un 57.1 punktu, pašpatēriņa principa ievērošanas
kontroles mehānisms valstī nepastāvēja.
Ministru kabinets – institūcija, kas izdevusi apstrīdētās normas, –
atbildes rakstā un Ekonomikas ministrija savā viedoklī norāda, ka līdz
noteikumu Nr. 214 un noteikumu Nr. 215 izdošanas brīdim noteikumos
Nr. 221 un noteikumos Nr. 262 nebija noteikts uzraudzības mehānisms, lai
pārbaudītu, vai ražotāji ievēro Elektroenerģijas tirgus likuma 28. panta
trešajā daļā un 30. panta 1.1 daļā ietverto prasību, ka ražotājs obligātā
iepirkuma ietvaros ir tiesīgs pārdot vienīgi to saražoto elektroenerģiju, kas
palikusi pāri pēc izlietošanas attiecīgās elektrostacijas vai koģenerācijas
stacijas vajadzībām (sk. Ministru kabineta atbildes rakstu lietas materiālu
3. sēj. 38.–50. lp. un Ekonomikas ministrijas viedokli lietas materiālu 13. sēj.
98.–115. lp.).
Tomēr Sprieduma 13. punktā kā pierādījums tam, ka pašpatēriņa
principa ievērošanas kontroles mehānisms pastāvējis jau kopš tā brīža, kad
likumdevējs paredzējis valsts atbalsta sistēmu, minēta sākotnējā kārtība,
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saskaņā ar kuru elektroenerģijas ražotājs pats iesniedzis ikgadēju pārskatu
par pašpatēriņa principa ievērošanu, bet vēlāk noteikumos Nr. 221 un
noteikumos Nr. 262 ar 2013. gada augustu bijis paredzēts, ka Ekonomikas
ministrija ir tiesīga izveidot kontroles grupu, kas pēc nepieciešamības
pārbauda elektrostaciju atbilstību tām noteiktajiem kritērijiem un
ministrijai komersantu sniegtās informācijas patiesumu. Apsekojuma
ietvaros kontroles grupa pieprasījusi no komersantiem uzraudzības
īstenošanai nepieciešamo informāciju.
Tomēr no lietas materiāliem un ekonomikas ministra ziņojuma izriet,
ka arī 2013. gadā pieņemtais tiesiskais regulējums liedza veikt efektīvu
pašpatēriņa principa ievērošanas kontroli un tāpēc bija nepieciešams
izdarīt grozījumus noteikumos Nr. 221 un noteikumos Nr. 262.
Atbilstoši noteikumiem Nr. 221 ministrijas izveidotā kontroles grupa
bija tiesīga pārbaudīt šo noteikumu 6. punktā noteikto koģenerācijas
stacijas efektivitātes kritēriju, 10. punktā noteikto koģenerācijas stacijas
primāro resursu ietaupījuma un uzstādītās elektriskās jaudas izmantošanas
stundu kritēriju, kā arī 44.1 punkta prasību ievērošanu attiecībā uz gada
pārskatos iekļautās informācijas patiesumu (būvniecības un būvju
ekspluatācijas prasību ievērošana, nodokļu parādu neesība, atbilstoša
kurināmā veida izmantošana). Savukārt atbilstoši noteikumiem Nr. 262
ministrijas izveidotā kontroles grupa bija tiesīga pārbaudīt šo noteikumu
60.2 punkta prasību ievērošanu attiecībā uz gada pārskatos iekļautās
informācijas patiesumu (būvniecības un būvju ekspluatācijas prasību
ievērošana, nodokļu parādu neesība), kā arī komersanta iesniegumā par
tiesību iegūšanu pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto
elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai garantētas maksas
saņemšanai par uzstādīto elektrisko jaudu norādītās informācijas
patiesumu. Attiecīgās pārbaudes kontroles grupa varēja veikt, vispirms
pārbaudot elektrostacijas darbības gada pārskatā sniegto informāciju un
pēc tam apmeklējot elektrostaciju klātienē (sk. ekonomikas ministra
2017. gada 30. oktobra ziņojumu "Par izvērtējuma rezultātiem, plānoto
rīcību un nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos saistībā ar masu
medijos izskanējušajām bažām, ka vairāki uzņēmumi varētu būt krāpušies ar
atļaujām elektroenerģijas ražošanai obligātajā iepirkumā". Pieejams:
https://em.gov.lv/files/attachments/OIK_Zinojums_31.10.pdf). Nekas no
iepriekš minētā nenodrošina tieši pašpatēriņa principa ievērošanas
efektīvu, likumdevēja mērķim atbilstošu kontroli.
Kontroles grupu īstenoto pārbaužu rezultātā ir atzīts, ka netiek veikta
pietiekami precīza saražotās elektroenerģijas, siltumenerģijas un patērētā
kurināmā uzskaite. Vienlaikus noteikumos nebija minētas konkrētas
prasības uzskaites veikšanai, kas ļautu pārliecināties, ka elektrostacijās tiek
ievērotas normatīvo aktu prasības, tāpēc bija nepieciešams pieņemt
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noteikumus Nr. 214 un noteikumus Nr. 215 (sk. noteikumu Nr. 214 anotāciju
lietas materiālu 7. sēj. 92.–113. lp. un noteikumu Nr. 215 anotāciju lietas
materiālu 13. sēj. 55.–76. lp.).
Ekonomikas ministra ziņojumā arī norādīts, ka kontroles grupas
iespējas konstatēt elektrostacijās potenciāli būtiskus pārkāpumus bija ļoti
ierobežotas un tāpēc bija nepieciešams paredzēt saīsinātus termiņus vai
noteikt, ka pārbaudes var tikt veiktas bez brīdinājuma. Tāpat arī trūka
kontroles, kas ļautu pārbaudīt staciju atbilstību prasībām visos projekta
īstenošanas posmos un neaprobežoties tikai ar gada pārskatos atspoguļoto
faktu pareizības pārbaudi. Turklāt ziņojumā norādīts, ka kontroles grupas
funkcija ir sistēmiski netipiska Ekonomikas ministrijas funkcija (sk.
ekonomikas ministra 2017. gada 30. oktobra ziņojumu "Par izvērtējuma
rezultātiem, plānoto rīcību un nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos
saistībā ar masu medijos izskanējušajām bažām, ka vairāki uzņēmumi varētu
būt krāpušies ar atļaujām elektroenerģijas ražošanai obligātajā iepirkumā".
Pieejams: https://em.gov.lv/files/attachments/OIK_Zinojums_31.10.pdf).
Arī noteikumu Nr. 214 un noteikumu Nr. 215 anotācijās norādīts,
ka jaunā regulējuma mērķis ir veicināt valsts atbalsta, ko sedz visi
elektroenerģijas galapatērētāji, efektīvāku izlietojumu un izmaksu
prognozējamību. Pirms apstrīdēto normu spēkā stāšanās tiesiskais
regulējums ierobežojis iespēju efektīvi kontrolēt elektrostaciju atbilstību
normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošināt izdarīto pārkāpumu operatīvu
novēršanu vai atbilstošu sankciju piemērošanu. Vēl vairāk – kontroles
sistēmas ieviešanai esot nepieciešams noteikt pārejas periodu, jo, lai
kontrolētu pašpatēriņa principa ievērošanu, varētu būt nepieciešama pat
elektrostaciju tehnoloģiska pielāgošana (sk. noteikumu Nr. 214 anotāciju
lietas materiālu 7. sēj. 92.–113. lp. un noteikumu Nr. 215 anotāciju lietas
materiālu 13. sēj. 55.–76. lp.).
Tomēr Saeima uzsver, ka obligātā iepirkuma pamatprincips, proti:
obligātā iepirkuma ietvaros ražotājs pārdod un publiskais tirgotājs iepērk
tikai to elektroenerģijas daudzumu, kas palicis pāri pēc konkrētajā
elektrostacijā saražotās elektroenerģijas izlietošanas tās pašas stacijas
vajadzībām, esot bijis spēkā kopš obligātā iepirkuma iedibināšanas
pirmsākumiem, tostarp laikā kopš obligātā iepirkuma reglamentēšanas
Enerģētikas likumā un Elektroenerģijas tirgus likuma pieņemšanas. Līdz
ar to visām obligātā iepirkuma tiesību īstenošanā iesaistītajām iestādēm
un personām esot bijis pienākums savas kompetences ietvaros nodrošināt
obligātā iepirkuma tiesību izmantošanu atbilstoši likumdevēja gribai (sk.
Saeimas viedokli lietas materiālu 6. sēj. 19.–26. lp.).
Taču izskatāmās lietas materiāli liecina par to, ka līdz pat apstrīdēto
normu pieņemšanai Ministru kabinets nebija izpildījis likumdevēja
pilnvarojumu attiecībā uz efektīvu pašpatēriņa principa ievērošanas
356

Satversmes tiesas tiesnešu atsevišķās domas lietā Nr. 2018-16-03

kontroles noregulējumu. Situācijā, kad pašpatēriņa principa ievērošanas
kontroles sistēma tika izveidota tikai ar apstrīdēto normu pieņemšanu,
Ministru kabinets ir atlicis to īstenošanas uzsākšanu par vairāk nekā gadu.
Sprieduma 14. punkts bez izvērtējuma un analīzes par kontroles
mehānismu ieviešanai nepieciešamo laikposmu aprobežojas ar secinājumu,
ka papildu kontroles mehānismu ieviešanai noteiktais pārejas periods nav
nesamērīgi īss vai pārmēru ilgs. Tomēr, ja, kā secināts Spriedumā, šie esot
papildu kontroles mehānismi un pašpatēriņa principa ievērošanas
kontroles sistēma pastāvējusi jau iepriekš, tad cik gan laikietilpīga varētu
būt principiālās elektriskā pieslēguma shēmas sagatavošana un kāpēc būtu
nepieciešama, piemēram, pat elektrostaciju tehnoloģiska pielāgošana?
Tādējādi nevaram piekrist Sprieduma 14. punktā secinātajam, ka Ministru
kabinets varēja noteikt pārejas periodu tādā situācijā, kad tas ilgstoši nebija
izpildījis likumdevēja gribu.
Līdz ar to apstrīdētās normas, kas regulē pašpatēriņa kontroli, nav
izdotas savlaicīgi, lai pilnā apjomā īstenotu likumdevēja gribu un
pilnvarojuma mērķi, tādējādi pārejas periods ir noteikts ultra vires un
neatbilst Satversmes 64. pantam.
5. Piekrītam Sprieduma 15.3. punktā secinātajam, ka Ministru kabinets
ar apstrīdētajām normām, kas regulē pārkompensācijas aprēķinu, atbilstoši
valsts ilgtspējas principam ir samazinājis valsts atbalsta maksājumus.
Tomēr nepiekrītam, ka pārkompensācijas aprēķins jāsaista ar 2007. gada
1. jūliju, kad Latvijā uzsākta elektroenerģijas tirgus liberalizācija.
Var piekrist Sprieduma 15.2. punktā secinātajam, ka likumdevējs
Enerģētikas likuma 3. panta 4. punktā par vienu no šā likuma mērķiem ir
noteicis ekonomiski pamatotas konkurences veicināšanu un šāda prasība ir
aplūkojama citstarp kopsakarā ar prasībām, kas noteiktas Līgumā par
Eiropas Savienības darbību. Tomēr jāņem vērā arī Enerģētikas likuma
3. panta 1. punktā noteiktais likuma mērķis, proti, nodrošināt enerģijas
lietotāju efektīvu, drošu un kvalitatīvu apgādi ar enerģiju pieprasītajā
daudzumā un par pamatotām cenām, dažādojot izmantojamo energoresursu
veidus, palielinot energoapgādes drošumu un ievērojot vides aizsardzības
prasības. Saeima savā viedoklī norādījusi arī uz Elektroenerģijas tirgus
likuma mērķi nodrošināt, ka elektroenerģija lietotājiem ir pieejama par
pamatotām cenām. Valsts atbalsts tiek piešķirts sabiedrības interesēs, lai
veicinātu kāda noteikta sabiedrībai svarīga mērķa sasniegšanu vai intereses
īstenošanu, tādēļ iepriekš minētajam mērķim nebūtu atbilstoša tāda cena,
kurā iekļautā obligātā iepirkuma komponente nodrošina ražotājam
nepamatoti lielus ienākumus vai citu labumu (sk. Saeimas viedokli lietas
materiālu 6. sēj. 19.–26. lp.). Līdz ar to likumdevēja noteiktais likuma mērķis
nesaista pamatotas cenas prasību tikai ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.
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Regulators savā viedoklī pauž uzskatu, ka noteikumi Nr. 221 un
noteikumi Nr. 262 to pašreizējā redakcijā pieļauj tādu iespēju, ka
elektroenerģijas ražotāji, kas atbalstu saņēmuši pirms 2007. gada 1. jūlija,
visā atbalsta periodā kopumā saņem pārmērīgu atbalstu, kas vairs neatbilst
Elektroenerģijas tirgus likuma 28., 28.1, 29. un 30. panta mērķim un var radīt
nesamērīgu slogu elektroenerģijas lietotājiem. Pārkompensācijas aprēķinā
netiekot ņemts vērā atbalsts, ko virkne elektroenerģijas ražotāju saņēma,
pamatojoties uz Enerģētikas likuma 40. pantu, kurš bija spēkā līdz
Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā stāšanās dienai un kura normas tika
piemērotas vēl pēc Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā stāšanās. Līdz ar to
esot jāņem vērā visu konkrētai elektrostacijai sniegto atbalstu, kas piešķirts
gan uz Elektroenerģijas tirgus likuma, gan Enerģētikas likuma pamata, un
jāvērtē elektrostaciju visā tās darbības laikā (sk. regulatora viedokli lietas
materiālu 6. sēj. 26.–31. lp.).
Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka pārkompensācijas formula paredz
izdevumos iekļaut visus komersanta vēsturiskā perioda izdevumus, bet
ieņēmumos – tikai to atbalstu, kas saistīts ar sākotnējām investīcijām.
Tāda aprēķina kārtība prima facie neatbilst pamatotas cenas jēdzienam,
tomēr Spriedumā šis jautājums nav analizēts.
Tāpat Saeima savā viedoklī atzīst: lai nodrošinātu likumdevēja
izvirzītā mērķa īstenošanu attiecībā uz vēsturiskajiem periodiem, papildus
jau izstrādātajam pārkompensācijas izlīdzināšanas mehānismam varētu
būt nepieciešams izstrādāt tādu mehānismu, kurā būtu ņemts vērā viss
attiecīgajam elektroenerģijas ražotājam sniegtais valsts atbalsts (sk.
Saeimas viedokli lietas materiālu 6. sēj. 19.–26. lp.). Tādējādi likumdevējs
atzīst, ka Ministru kabinetam dotais pilnvarojums nav līdz galam izpildīts,
likumdevēja noteiktais mērķis nav sasniegts.
Sprieduma 16. punktā norādīts: ja Saeima uzskata, ka nepieciešams
noteikt citādu pārkompensācijas aprēķinu, tad Saeima ir tiesīga pati par to
lemt. Piekrītam, ka Saeima var lemt par konkrēta pārkompensācijas
aprēķina noteikšanu. Tomēr turpmāk izklāstīto apsvērumu dēļ nevaram
piekrist tam, ka Saeimai būtu par pārkompensācijas novēršanas mehānisma
noteikšanu jālemj atkārtoti – pēc tam, kad tā jau ir pilnvarojusi Ministru
kabinetu izstrādāt valsts ilgtspējas principam atbilstošu pārkompensācijas
novēršanas mehānisma tiesisko regulējumu.
Latvijas pamatnorma ir demokrātiska tiesiska valsts. Tas nozīmē, ka
līdzās prasībai pēc demokrātijas, kur vara pieder tautai un lēmumi tiek
pieņemti uz demokrātiska vairākuma pamata, pastāv prasība pēc tiesiskuma,
kura aizsardzībā Satversmes tiesai ir centrāla loma. Tieši konstitucionālās
kontroles mērķis ir ierobežot likumdevēju izmantot vairākuma varu pret
mazākumu un personu pamattiesībām, un tādējādi novērst varas asimetriju
starp valsti un indivīdu (sal.: Lustig D., Weiler J. H. H. Judicial Review in the
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Contemporary World-Retrospective and Prospective. International Journal of
Constitutional Law, Vol. 16, Issue 2, 2018).
Tāpēc nevaram piekrist Sprieduma 16. punktā secinātajam un
izskatāmās lietas apstākļos atbildības pārnešanai uz Saeimu, norādot, ka
Saeima pati var lemt par citādu pārkompensācijas aprēķinu, ja to uzskata par
nepieciešamu. Tieši Satversmes tiesas uzdevums ir aizsargāt tiesiskumu; šīs
lietas ietvaros, proti, situācijā, kad likumdevēja un izpildvaras rīcības
rezultātā obligātā iepirkuma komponentes sakarā suverēna uzticība valstij
un tiesībām jau ilgstoši tiek negatīvi ietekmēta, izvērtēt to, vai pilnvarojums,
ko Saeima piešķīrusi Ministru kabinetam, ir izpildīts pienācīgā apjomā un
atbilstoši vispārējiem tiesību principiem un citām Satversmes normām.
No Satversmes ievada pirmās rindkopas izriet, ka Latvijas valsts ir
izveidota, balstoties uz latviešu nācijas negrozāmo valstsgribu un tai
neatņemamām pašnoteikšanās tiesībām, lai citstarp nodrošinātu Latvijas
tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Tas nozīmē, ka valsts ir
ilgstošs un pastāvīgs sabiedrības veidojums. Tā ir vajadzīga, lai nācija
visefektīvāk varētu pašnoteikties, pati pārvaldīt sevi un veidot savu nākotni
(sk.: Levits E. Valstsgriba. Grām.: Levits E. Valstsgriba. Idejas un domas
Latvijai 1985–2018. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019, 833. lpp.). Tas nozīmē, ka
arī valsts darbībai jābūt vērstai uz ilgtspējīgu attīstību (sk. Satversmes tiesas
2019. gada 6. marta sprieduma lietā Nr. 2018-11-01 18.1. punktu). Proti,
jebkurai valsts darbībai, citstarp arī tiesiskā regulējuma izstrādei, jābūt
balstītai uz valstsgribu – nācijas kolektīvo gribu dibināt, uzturēt un attīstīt
savu valsti (sk.: Levits E. Valstsgriba. Grām.: Levits E. Valstsgriba. Idejas un
domas Latvijai 1985–2018. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019, 829., 834. lpp.).
Sprieduma 12. punktā, atsaucoties uz Satversmes tiesas līdzšinējo
judikatūru, pamatoti norādīts, ka ar likumdevēja doto pilnvarojumu
izpildvarai jāsaprot ne tikai viena konkrēta lakoniska tiesību norma, bet
paša likuma būtība un mērķi. Tomēr jebkura rakstītā tiesību norma, arī
Elektroenerģijas tirgus likumā ietvertais pilnvarojums Ministru kabinetam,
ir iztulkojama, ievērojot vispārējos tiesību principus un citas Satversmes
normas, tostarp valsts ilgtspējas principu, ciktāl šis princips ir piemērojams
attiecībā uz konkrētās rakstītās tiesību normas regulēšanas priekšmetu. No
valsts ilgtspējas principa izriet, ka valsts finanšu līdzekļiem vai valsts
noteiktiem sabiedrības finanšu līdzekļiem, tostarp tiem, kas tiek izmantoti
valsts atbalsta sniegšanai, jātiek pamatoti izlietotiem valsts izvirzīto mērķu
sasniegšanai. Arī vērtējot no ekonomiskās perspektīvas, tiesiskajam
regulējumam demokrātiskā tiesiskā valstī ir jābūt tādam, lai saprātīgi
indivīdi būtu ieinteresēti to ievērot [sal.: Van den Hauwe L. Public Choice,
Constitutional Political Economy and Law and Economics. In: Bouckaert B.,
De Geest G. (Eds.) Encyclopedia of Law and Economics, Volume I. The History
and Methodology of Law and Economics. Cheltenham: Elgar, 2000, p. 607].
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Valsts vai sabiedrības finanšu līdzekļu izlietošana ekonomiski nepamatotā
veidā var būtiski apgrūtināt vai pat apdraudēt valstsgribas faktisko
īstenošanu un valsts uzturēšanu un attīstīšanu. Tas ir tiešā veidā saistīts arī
ar suverēna uzticēšanos valstij un tiesībām.
Prasība pārkompensācijas aprēķinā ņemt vērā visu attiecīgajam
elektroenerģijas ražotājam sniegto valsts atbalstu atbilstoši valsts ilgtspējas
principam jau līdz šim ietilpa Elektroenerģijas tirgus likumā Ministru
kabinetam noteiktajā pilnvarojumā, jo tā bija vērsta uz valsts un sabiedrības
finanšu līdzekļu pamatota izlietojuma nodrošināšanu. Situācija, kurā
papildus jau izstrādātajam pārkompensācijas izlīdzināšanas mehānismam,
kā to norāda pats likumdevējs, varētu būt nepieciešams izstrādāt tādu
mehānismu, kurā būtu ņemts vērā viss attiecīgajam elektroenerģijas
ražotājam sniegtais valsts atbalsts, liecina, ka ne visos gadījumos saskaņā ar
pārkompensācijas novēršanas mehānismu valsts un sabiedrības finanšu
līdzekļi tiek izmaksāti pamatoti un atbilstoši valsts ilgtspējas principam.
Līdz ar to apstrīdētās normas, kas regulē pārkompensācijas
aprēķinu, neatbilst likumdevēja gribai un pilnvarojuma mērķim novērst
pārkompensāciju ņemot vērā visu konkrētam elektroenerģijas ražotājam
sniegto valsts atbalstu, ir izdotas ultra vires un tādējādi neatbilst Satversmes
64. pantam.
Satversmes tiesas tiesnese

D. Rezevska

Satversmes tiesas tiesnesis

A. Kučs
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SPRIEDUMS
LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ
Rīgā 2019. gada 16. maijā
lietā Nr. 2018-17-03
Latvijas Republikas Satversmes tiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes
priekšsēdētāja Ineta Ziemele, tiesneši Sanita Osipova, Aldis Laviņš, Gunārs
Kusiņš, Daiga Rezevska, Jānis Neimanis un Artūrs Kučs,
pēc Administratīvās rajona tiesas pieteikuma,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 85. pantu un
Satversmes tiesas likuma 16. panta 3. punktu, 17. panta pirmās daļas
9. punktu, kā arī 19.1 un 28.1 pantu,
rakstveida procesā 2019. gada 16. aprīlī tiesas sēdē izskatīja lietu
"Par Rīgas domes 2006. gada 7. februāra saistošo noteikumu
Nr. 38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi" 459. punkta atbilstību Latvijas
Republikas Satversmes 105. panta pirmajam, otrajam un trešajam
teikumam".
Konstatējošā daļa
1. Rīgas dome 2006. gada 7. februārī pieņēma lēmumu Nr. 832 "Par
Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma
apstiprināšanu", bet Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas
teritorijas plānojuma (turpmāk arī – Vēsturiskā centra plānojums) grafiskā
daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi tika izdoti kā Rīgas
domes saistošie noteikumi Nr. 38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības
zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" (turpmāk – Saistošie
noteikumi Nr. 38), un tie stājās spēkā 2006. gada 18. februārī.
Saistošo noteikumu Nr. 38 7.1.9.2. punkts noteica: "Aizliegts ierīkot
spēļu zāli zemesgabalos JC, JC1, JC2, JC3 un JC4, izņemot četru un piecu
zvaigžņu viesnīcās."
Ar Rīgas domes 2013. gada 18. jūnija lēmumu Nr. 6331 "Par Rīgas
domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 "Rīgas teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi" un Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu
Nr. 38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi" grozījumu apstiprināšanu un
pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu" tika pieņemti saistošie noteikumi
Nr. 220, ar kuriem Saistošie noteikumi Nr. 38 tika izteikti šobrīd spēkā esošajā
redakcijā. Atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2013. gada 22. septembra vēstulei Nr. 15.18-le/8819 Saistošie noteikumi
Nr. 38 jaunajā redakcijā īstenojami kopš 2013. gada 23. septembra.
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Šobrīd Saistošo noteikumu Nr. 38 459. punkts (turpmāk – apstrīdētā
norma) nosaka: "Aizliegts ierīkot spēļu zāli JC, JC1, JC2, JC3 un JC4 teritorijās,
izņemot četru un piecu zvaigžņu viesnīcas."
2. Pieteikuma iesniedzēja – Administratīvā rajona tiesa (turpmāk –
Pieteikuma iesniedzēja) – nolēmusi apturēt tiesvedību lietā Nr. A420327717,
kas ierosināta pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ALFOR" (turpmāk –
SIA "ALFOR") pieteikuma, un vērsusies Satversmes tiesā ar pieteikumu, kurā
lūgts izvērtēt apstrīdētās normas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes
(turpmāk – Satversme) 105. panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam.
Pieteikumā norādīts, ka 2006. gada 3. februārī Rīgas dome sabiedrībai
ar ierobežotu atbildību "Spēļu nams" (vēlāk tā reorganizēta un pievienota
SIA "ALFOR") piešķīrusi atļauju Nr. ICR-06-3-apa atvērt spēļu zāli Brīvības
ielā 48/50, Rīgā. Savukārt ar 2017. gada 18. oktobra lēmumu Nr. 269 (prot.
Nr. 10, 10. §) Rīgas dome izsniegto atļauju atcēlusi, šo lēmumu pamatojot
citstarp ar apstrīdēto normu.
Apstrīdētā norma būtiski ierobežojot Satversmes 105. pantā noteiktās
SIA "ALFOR" tiesības uz īpašumu, jo faktiski aizliedzot tai turpināt savu
komercdarbību un gūt no tās labumu. Privātpersonu uzņēmējdarbības
veicināšana ekonomiski un sociāli visaktīvākajā Rīgas pilsētas teritorijā esot
valsts un pašvaldības interesēs. Tomēr konkrētajā gadījumā, ņemot vērā
Rīgas vēsturiskā centra (turpmāk arī – Vēsturiskais centrs) un tā aizsardzības
zonas īpašo raksturu un kultūrvēsturisko vērtību, esot jānoskaidro, vai ir
samērīga atļaujas atcelšana, ņemot vērā vienīgi spēļu zāles atrašanos
Vēsturiskā centra teritorijā un nevērtējot konkrētās vietas apstākļus.
Pieteikumā atzīts, ka apstrīdētās normas leģitīmais mērķis ir aizsargāt
Vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas iedzīvotājiem Satversmes
115. pantā noteiktās tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. Viens no būtiskiem Rīgas
vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma (turpmāk – Vēsturiskā
centra aizsardzības likums) mērķiem esot Vēsturiskā centra kultūrvēsturisko
vērtību saglabāšana un aizsargāšana tieši no arhitektoniskās un
pilsētplānošanas viedokļa, taču bez ievērības neesot atstājams arī cits šā
likuma mērķis – nodrošināt minētās teritorijas kvalitatīvu attīstību un noteikt
prasības tās plānojuma izstrādei.
Pašvaldībai esot tiesības noteikt teritorijas plānojumā dažādus
īpašuma tiesību aprobežojumus saskaņā ar teritorijas plānojumā
paredzētajiem teritorijas attīstības virzieniem un sabiedrības vairākuma
vēlmēm attiecībā uz teritorijas turpmāko attīstību. Pēc Pieteikuma
iesniedzējas ieskata, pamattiesību ierobežojums ir noteikts ar likumu un
apstrīdētā norma ir piemērots līdzeklis leģitīmā mērķa sasniegšanai. Lai
izvērtētu, vai apstrīdētajā normā noteiktais ierobežojums ir samērīgs ar
leģitīmo mērķi, esot nepieciešams pārbaudīt, vai tiek nodrošināts saprātīgs
līdzsvars starp SIA "ALFOR" un Vēsturiskā centra iedzīvotāju interesēm.
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Pēc Pieteikuma iesniedzējas ieskata, apstrīdētās normas leģitīmo mērķi
iespējams vienlīdz efektīvi sasniegt, Rīgas domei izmantojot Azartspēļu un
izložu likuma (turpmāk – Azartspēļu likums) 42. panta trešajā un sestajā
daļā paredzētās tiesības un katrā gadījumā izvērtējot konkrētos apstākļus.
Rīgas dome neesot meklējusi risinājumu Vēsturiskā centra iedzīvotāju
tiesību aizsargāšanai ar tādiem līdzekļiem, kas mazāk aizskartu personas
tiesības uz īpašumu.
No Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST) judikatūras izrietot
tas, ka dalībvalstu noteiktajiem ierobežojumiem ir jāatbilst samērīguma
principam un ka valsts tiesiskais regulējums var nodrošināt izvirzītā
mērķa sasniegšanu vienīgi tad, ja tā īstenošanas līdzekļi ir saskaņoti un
sistemātiski, turklāt esot jāņem vērā apstākļu izmaiņas pēc tiesiskā
regulējuma pieņemšanas. Atsaukšanās uz vispārējo interešu mērķi neesot
pietiekama, lai attaisnotu šiem nosacījumiem neatbilstošu ierobežojumu.
No normatīvajiem aktiem un Rīgas domes paskaidrojumiem neesot
konstatējams iemesls, kura dēļ bija jāveic šādi azartspēļu ierobežošanas
pasākumi, tas ir, jāatceļ iepriekš tiesiski izsniegtās atļaujas spēļu zāļu
atvēršanai. Vairāk nekā 10 gadus pēc apstrīdētās normas izdošanas Rīgas
dome neesot veikusi nekādas darbības šīs normas piemērošanai, tāpēc
Rīgas domes norādītais pamatojums neesot savienojams ar rūpēm par
spēlētāju un arī Vēsturiskā centra kultūrvēsturisko vērtību aizsardzību.
Tāpat Rīgas dome neesot pamatojusi konkrētā komercdarbības veida
ietekmi uz Vēsturiskā centra kultūrvēsturiskajām vērtībām. Ja šo vērtību
apdraudējums saistībā ar azartspēļu organizēšanu tiek saskatīts azartspēļu
organizēšanas vietu vizuālajā noformējumā, tad šo apdraudējumu varot
novērst ar mazāk ierobežojošiem līdzekļiem, piemēram, aizliedzot jebkādu
azartspēļu organizēšanas vietu fasāžu noformējumu.
Turklāt vispārējs aizliegums organizēt azartspēles visā Vēsturiskajā
centrā un tā aizsardzības zonā, vienlaikus saglabājot iespēju tās atbilstoši
normatīvajiem aktiem organizēt visā pārējā valsts teritorijā, tostarp citās
Rīgas pilsētas apbūves teritorijās, kā arī četru un piecu zvaigžņu viesnīcās
Vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, neliecinot par centieniem
saskaņoti un sistemātiski samazināt azartspēļu iespējas. Neesot objektīva
pamatojuma tam, ka iedzīvotāji, kuri ikdienā uzturas Vēsturiskajā centrā
un tā aizsardzības zonā, no azartspēļu atkarības būtu jāpasargā vairāk
nekā iedzīvotāji jebkurā citā Rīgas pilsētas vai valsts daļā.
Vajagot ņemt vērā arī to, ka komercsabiedrības, kurām atvērtas spēļu
zāles Vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā esošajās četru un piecu
zvaigžņu viesnīcās, ir nostādītas privileģētā stāvoklī, jo tās var turpināt
savu komercdarbību un gūt no tās labumu. Rīgas dome neesot pamatojusi,
kādēļ tā uzskata, ka spēļu zāļu darbība viesnīcās mazāk aizskar Vēsturiskā
centra iedzīvotāju tiesības dzīvot labvēlīgā vidē.
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Interpretējot Satversmes 105. panta otro teikumu kopsakarā ar šā
panta trešo teikumu, esot secināms, ka īpašuma tiesību ierobežošana ir
pieļaujama tikai sabiedrības interesēs, proti, lai aizsargātu citu cilvēku
tiesības, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. Apstrīdētajai normai
esot jānodrošina līdzsvars starp personas tiesībām netraucēti izmantot
savas īpašuma tiesības un gūt no īpašuma pēc iespējas lielāku ekonomisko
labumu, no vienas puses, un Vēsturiskā centra iedzīvotāju tiesībām dzīvot
labvēlīgā vidē, no otras puses. Rīgas dome neesot veikusi izpēti vai
norādījusi citādu pamatojumu tam, ka nav pieejami saudzējošāki līdzekļi
personas īpašuma tiesību ierobežošanai. Tādēļ neesot iespējams secināt, ka
labums, ko iegūs sabiedrība no spēļu zāļu slēgšanas Vēsturiskajā centrā, būs
lielāks par pieteicējai administratīvajā lietā nodarīto zaudējumu. Turklāt
Pieteikuma iesniedzēja apšauba to, ka apstrīdētās normas pieņemšanas
brīdī un piemērošanas laikā Rīgas domes mērķis patiešām bija nodrošināt
īpaši augsta līmeņa [leģitīmā mērķa] aizsardzību, tāpēc tiesiski izsniegto
atļauju atcelšanu uz apstrīdētās normas pamata nevarot uzskatīt par
samērīgu.
Pēc lietas ierosināšanas Satversmes tiesa saņēmusi Administratīvās
rajona tiesas un Administratīvās apgabaltiesas lēmumus par tiesvedības
apturēšanu vēl 28 lietās par Rīgas domes lēmumiem atcelt komersantiem
izsniegtās atļaujas spēļu zāļu atvēršanai Vēsturiskā centra un tā
aizsardzības zonas teritorijā.
3. Institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Rīgas dome – uzskata,
ka apstrīdētā norma atbilst Satversmes 105. panta pirmajam, otrajam un
trešajam teikumam.
Dažādi teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, tostarp Latvijas
attīstības stratēģija, Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija, Rīgas attīstības
programma 2006.–2012. gadam, Rīgas teritorijas plānojums 2006.–
2018. gadam, nosakot, ka Rīgas pilsētas teritorija un it īpaši tās vēsturiskā
centra teritorija ilgtspējīgi attīstāma kā nozīmīgs Eiropas kultūras un
tūrisma centrs. Vēsturiskā centra plānojuma prioritārais uzdevums esot
saglabāt, aizsargāt un kvalitatīvi attīstīt Vēsturisko centru un tā aizsardzības
zonu tādā veidā, lai šīs teritorijas kultūrvide (jeb kultūrvēsturiskā
pilsētvide) būtu labvēlīga, pievilcīga un ar savu kvalitāti saistoša ne tikai
vietējiem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem, bet arī ārvalstu tūristiem. Lai
gan Vēsturiskā centra teritorija ir ekonomiski un sociāli visaktīvākā Rīgas
pilsētas daļa, vēsturiski tā neesot attīstījusies kā azartspēļu centrs. Proti,
spēļu zāles vēsturiski neesot bijušas Vēsturiskā centra un tā aizsardzības
zonas kultūrvēsturisko pilsētvidi raksturojošs objekts. Rīgas dome,
pieņemot apstrīdēto normu, esot ņēmusi vērā arī sabiedrības absolūtā
vairākuma viedokli, kas noskaidrots aptaujas rezultātā.
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Atsaucoties uz tiesu praksi, Rīgas dome norāda, ka loģiski pamatots
ir tāds tiesiskais risinājums, ka azartspēļu organizēšana tiek ierobežota
atsevišķās šīs pašvaldības teritorijas funkcionālajās zonās, jo katrai no
tām ir sava attīstības stratēģija. Šāds risinājums radot noteiktību attiecībā
uz konkrētās teritorijas izmantošanu ilgtermiņā, sakārtojot vidi un
nodrošinot integrētu teritorijas attīstību. Tas radot iespēju uzņēmējiem,
kas organizē azartspēles, laikus rēķināties ar jauno situāciju un plānot
savu uzņēmējdarbību. Savukārt citas personas, kas iegādājas īpašumus,
varot rēķināties ar to, ka šo īpašumu tiešā tuvumā netiks atvērti tāda veida
izklaides objekti, kas palielina apdraudējuma riskus.
Rīgas dome uzskata, ka ar apstrīdēto normu noteiktais pamattiesību
ierobežojums ir noteikts ar likumu, jo, pirmkārt, Vēsturiskā centra plānojums
un Saistošie noteikumi Nr. 38 esot izstrādāti atbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem teritorijas plānošanas jomā. Otrkārt, šā plānojuma
izstrādāšanas un sabiedriskās apspriešanas laikā, kā arī galīgās redakcijas
noteikšanas brīdī bijusi spēkā likuma "Par izlozēm un azartspēlēm" 20. panta
pirmās daļas norma, kas tiešā veidā paredzēja pašvaldību kompetenci noteikt
teritorijas, kurās aizliegts organizēt azartspēles. Rīgas dome atbilstoši tolaik
spēkā bijušajam normatīvajam regulējumam un likumdevēja dotajam
pilnvarojumam esot bijusi tiesīga noteikt vispārēju aizliegumu organizēt
azartspēles spēļu zālēs, kuras ir atvērtas vai kuras nodomāts atvērt noteiktās
Vēsturiskā centra teritorijas funkcionālajās zonās. Tas, ka likumdevējs
2006. gada 8. jūnijā grozīja Azartspēļu likumu un kopš 2006. gada 4. jūlija ir
spēkā šā likuma 42. panta trešā un sestā daļa, apstiprinot to, ka Rīgas dome
rīkojusies atbilstoši likumdevēja nolūkam. Treškārt, apstrīdētā norma esot
pietiekami skaidra, lai ikviens saprastu, ka tā kopsakarā ar Azartspēļu likuma
42. panta trešo un sesto daļu attiecas ne vien uz jaunu spēļu zāļu atvēršanu,
bet arī uz jau atvērtajām spēļu zālēm attiecīgajā teritorijā.
Rīgas dome uzskata, ka ar apstrīdēto normu noteiktā pamattiesību
ierobežojuma leģitīmais mērķis ir citu cilvēku tiesību aizsardzība, proti,
tiesību uz labvēlīgu kultūrvidi un tiesību uz kultūras mantojumu aizsardzība,
kā arī sabiedrības labklājības nodrošināšana. Turklāt šāda azartspēļu
organizēšanas ierobežojuma noteikšana atbilstot rūpēm par citu cilvēku
pasargāšanu, cik vien tas iespējams, no azartspēļu atkarības, kā arī par
spēlētāju un viņu tuvinieku labklājības aizsardzību. Rīgas dome norāda, ka
Pieteikuma iesniedzēja ierobežojuma leģitīmo mērķi ir definējusi pārāk šauri.
Atbildes rakstā norādīts, ka valstij ir pienākums kultūrvēsturiski
nozīmīgu teritoriju ilgtspējīgas attīstības interesēs pēc iespējas mazināt
vai izslēgt tādus negatīvus kultūrvides riska faktorus, kas objektīvi var
aizēnot šādu kultūrvidi veidojošā kultūras mantojuma paustos simbolus
un citas cilvēciski nozīmīgas garīgās vērtības, kā arī traucēt kultūrvidē
atspoguļoto vēsturisko notikumu, tradīciju un sabiedrības morālo vērtību
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adekvātu uztveri, lielā daļā sabiedrības radot nepatiku, neapmierinātību
vai klaji noraidošu attieksmi.
Teritorijas izmantošana azartspēļu organizēšanai esot viens no izteikti
negatīviem kultūrvides elementiem jeb riska faktoriem, kas simbolizējot
nevis vispārcilvēciskas kultūras vērtības, bet peļņas gūšanu, kā arī novedot
pie cilvēku slimīgas atkarības no azartspēlēm, kura mēdzot kombinēties ar
cita veida atkarībām, visbiežāk – alkohola atkarību. Pēc Rīgas domes
ieskata, azartspēļu organizēšana spēļu zālēs Vēsturiskajā centrā degradētu
šīs teritorijas kā kultūras mantojuma kultūrvēsturisko kvalitāti, humāno
raksturu, vispārcilvēcisko morālētisko vērtību, labvēlīgo pilsētvidi,
gadsimtu gaitā izveidojušos unikālo kultūrvidi un tās pievilcību, kā arī tās
kultūrvēsturisko savdabību un autentiskumu, tostarp traucējot sajūtu un
noskaņas līmenī pilnvērtīgi uztvert un izbaudīt Vēsturiskā centra un tā
aizsardzības zonas kultūrvēsturiskās vērtības un kultūras mantojumu kā
tādu.
Atbildes rakstā norādīts, ka apstrīdētajā normā paredzētais
izņēmums, proti, tas, ka spēļu zāles atļauts ierīkot četru un piecu zvaigžņu
viesnīcās, neietekmē šā ierobežojuma piemērotību leģitīmā mērķa
sasniegšanai. Rīgas dome esot rīkojusies "saskaņoti un sistemātiski", jo
apstrīdētajā normā paredzētais ierobežojums tiekot vienlīdz attiecināts uz
visiem azartspēļu organizētājiem un visām spēļu zālēm, kuras ir atvērtas vai
kuras nodomāts atvērt noteiktās Vēsturiskā centra funkcionālajās zonās –
JC, JC1, JC2, JC3 un JC4 teritorijās (turpmāk arī – JC teritorijas).
Rīgas dome uzskata, ka apstrīdētajā normā noteiktais pamattiesību
ierobežojums nav uzskatāms par tādu, kas pilnībā aizliegtu SIA "ALFOR"
turpināt savu komercdarbību. Pirmkārt, spēļu zāle esot tikai viens no
azartspēļu organizēšanas vietu veidiem. Otrkārt, azartspēļu organizētājiem
neesot liegta iespēja turpināt savu komercdarbību visā pārējā Rīgas pilsētas
administratīvajā teritorijā un citur Latvijā. Tāpat spēļu zāļu darbība varot
tikt turpināta četru un piecu zvaigžņu viesnīcās Vēsturiskajā centrā un tā
aizsardzības zonā.
Rīgas domes atbildes rakstā norādīts, ka par saudzējošāku līdzekli
nevar uzskatīt tādu tiesisko risinājumu, kas jau paredzēts normatīvajos
aktos un kas tieši attiecas uz konkrēto situāciju, proti, Azartspēļu likuma
42. panta trešajā un sestajā daļā pašvaldībai piešķirtās tiesības katrā
individuālā gadījumā izvērtēt konkrētos apstākļus un lemt par spēļu
zāles atvēršanu vai slēgšanu. Arī "spēļu zāļu vizuālā noformējuma
neitralizēšana" nesasniegtu ierobežojuma leģitīmos mērķus tādā pašā
kvalitātē. Tādējādi apstrīdētajā normā noteiktais ierobežojums esot
leģitīmā mērķa sasniegšanai nepieciešams līdzeklis.
Rīgas dome norāda, ka, izstrādājot Vēsturiskā centra plānojumu, tā
izvērtējusi un samērojusi dažādās tiesības un intereses, tostarp komersantu
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tiesības organizēt azartspēles, no vienas puses, un ikviena cilvēka tiesības uz
labvēlīgu kultūrvidi un kultūras mantojumu, kā arī nepieciešamību
nodrošināt sabiedrības labklājību, no otras puses, un priekšroku devusi
pēdējām. Ar apstrīdēto normu esot konkretizēts Azartspēļu likuma 42. panta
trešajā un sestajā daļā ietvertais nenoteiktais tiesību jēdziens "būtisku valsts
un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārums".
Turklāt šā panta septītajā daļā noteiktais pašvaldības lēmuma materiālās
spēkā esības piecu gadu termiņš esot pietiekami ilgs, lai azartspēļu
organizētāji – attiecīgās jomas profesionāļi – varētu rast risinājumus un veikt
atbilstošus pasākumus, kas pēc iespējas mazinātu vai pat izslēgtu no
konkrēto spēļu zāļu slēgšanas izrietošās negatīvās ekonomiskās sekas.
Rīgas dome uzskata, ka labums, ko no konkrētā ierobežojuma iegūst
gan ikviens cilvēks viņam piemītošo tiesību uz labvēlīgu kultūrvidi un tiesību
uz kultūras mantojumu īstenošanas aspektā, gan sabiedrība kopumā
materiālās un nemateriālās labklājības aspektā, ir ievērojami lielāks un
nozīmīgāks par tām negatīvajām ekonomiskajām sekām, kādas varētu
rasties azartspēļu organizētājam tā īpašuma tiesību ierobežojuma rezultātā.
Tādējādi ar apstrīdēto normu noteiktais pamattiesību ierobežojums esot
atbilstošs leģitīmajam mērķim un samērīgs ar to.
Rīgas dome arī norāda, ka lēmumi atcelt atļaujas spēļu zāļu atvēršanai
ir pieņemti, izpildot Augstākās tiesas 2017. gada 24. februāra blakus lēmumu
lietā Nr. SKA-34/2017 (turpmāk – Augstākās tiesas blakus lēmums).
Savukārt Pieteikuma iesniedzēja pati neesot pilnībā izmantojusi juridiskās
metodes konkrētā tiesiskā strīda atrisināšanai. To apliecinot tas, ka no
2018. gada 12. februāra līdz 2018. gada 27. jūlijam Administratīvā rajona
tiesa vairākos citos sastāvos 24 līdzīgās lietās ir taisījusi un pasludinājusi
spriedumus, ar kuriem noraidīts attiecīgais pieteikums par pārsūdzētā Rīgas
domes lēmuma atcelšanu.
Pēc Rīgas domes ieskata, no pieteikuma izriet, ka Pieteikuma
iesniedzēja vēlas panākt, lai Satversmes tiesa pārskata Augstākās tiesas
blakus lēmumā veikto tiesību normu interpretāciju. Taču šāda "kontrole un
pārvērtēšana", tāpat kā lēmuma "lietderības apsvērumi", neesot Satversmes
tiesas kompetencē. Tāpat Rīgas dome pieļauj, ka SIA "ALFOR" pamattiesības
varētu aizskart nevis apstrīdētā norma, bet gan Azartspēļu likuma 42. panta
sestā daļa, jo tieši šī norma dodot pašvaldībai tiesības atcelt jau izsniegtu
atļauju atvērt spēļu zāli. Tāpēc Rīgas dome lūdz lietu izbeigt, pamatojoties uz
Satversmes tiesas likuma 29. panta pirmās daļas 6. punktu.
Atbildot uz Satversmes tiesas jautājumiem, Rīgas dome atkārtoti
uzsvēra, ka Vēsturiskā centra plānojuma izstrādāšanas un galīgās redakcijas
noteikšanas laikā bija spēkā skaidrs un nepārprotams azartspēļu jomas
tiesiskais regulējums, kas piešķīra pašvaldībām tiesības noteikt teritorijas,
kurās aizliegts organizēt azartspēles. No tiesiskā regulējuma veidošanās
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hronoloģijas viedokļa raugoties, Rīgas dome Vēsturiskā centra plānojuma
izstrādes procesā tīri objektīvi neesot varējusi vērtēt apstrīdētajā normā
noteiktā pamattiesību ierobežojuma leģitīmo mērķi kopsakarā ar Azartspēļu
likuma mērķi, jo šis likums tajā laikā vēl nebija pieņemts un stājies spēkā.
Tomēr Rīgas dome uzskata, ka pēc būtības šāda vērtēšana ir notikusi, proti,
apstrīdētās normas izstrādes procesā ir vērtēts tajā noteiktā ierobežojuma
leģitīmais mērķis kopsakarā ar Azartspēļu likuma mērķi aizsargāt
sabiedrības intereses.
Pēc iepazīšanās ar lietas materiāliem Rīgas dome norāda, ka jaunākajā
tiesu praksē ir akceptēta pašvaldību kompetence regulēt azartspēļu
organizēšanu kā vienu no teritorijas izmantošanas veidiem arī teritorijas
plānojumā. Tas vien, ka Saeima ar Azartspēļu likuma 42. panta trešo un
sesto daļu ir noteikusi kārtību, kādā azartspēļu organizētājs var saņemt
atļauju spēļu zāles atvēršanai vai zaudēt jau saņemtu atļauju, nenozīmējot,
ka Rīgas dome, pieņemot Vēsturiskā centra plānojumu, nevarēja ierobežot
azartspēļu organizēšanu spēļu zālēs noteiktās Vēsturiskā centra un tā
aizsardzības zonas teritorijās. Pašvaldības kompetencē esot arī spēļu zāļu
izvietojuma vērtēšana savas teritorijas attīstības plānošanas ietvaros, jo
teritorijas plānojums esot visaptverošs plānošanas dokuments.
Turklāt Rīgas dome norāda, ka Eiropas Savienības dalībvalstis var
brīvi noteikt savas politikas mērķus azartspēļu jomā un vajadzības
gadījumā precīzi definēt nepieciešamo aizsardzības līmeni, ņemot vērā
savas valsts morālās, reliģiskās, kultūras īpatnības un ar tām saistītās
aizsargājamās vērtības. No EST judikatūras izrietot, ka par leģitīmu mērķi,
kas var attaisnot azartspēļu organizēšanas ierobežojumus, var kalpot gan
spēlētāju jeb patērētāju aizsardzība vai krāpšanas apkarošana, gan arī
pilsētvides aizsardzība, valsts vēstures un mākslas saglabāšana jeb
nacionālā kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzība, kā arī kultūrpolitikas
mērķi.
4. Pieaicinātā persona – Latvijas Republikas Saeima (turpmāk –
Saeima) – uzskata, ka visupirms azartspēļu organizēšanas ierobežojumi ir
noteikti Azartspēļu likuma 41. pantā un šos ierobežojumus pēc to mērķa,
jēgas un būtības var iedalīt vairākās kategorijās. Pēc Saeimas ieskata,
galvenais iemesls, kura dēļ azartspēlēm vispār tiek noteikti ierobežojumi,
ir tas, ka azartspēles var izraisīt atkarību un vienmēr ir saistītas ar augstu
finansiālu risku tieši to spēlētājam, kā arī var atstāt būtisku negatīvu
ietekmi ne vien uz personas mantisko labklājību, bet arī uz tās psihisko
stāvokli, attiecībām ar tuviniekiem, darbu un citiem dzīves aspektiem.
Tādēļ likumdevējs esot uzskatījis par nepieciešamu noteikt zināmus
ierobežojumus, lai šos riskus mazinātu vai attiecībā uz konkrētām
personu grupām, piemēram, nepilngadīgajiem, novērstu.
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Azartspēļu likumā noteiktais liegums organizēt azartspēles kādā
noteiktā vietā varot būt saistīts ar vairākiem pēc būtības atšķirīgiem
iemesliem, tomēr pamatā vienmēr esot vērsts uz to, lai azartspēles nebūtu
viegli pieejamas vietās, kur pulcējas īpaši aizsargājamas personas, kas
varētu būt vieglāk ietekmējamas un pamudināmas uz piedalīšanos
azartspēlēs, vai vietās, kur personām vispār nevajadzētu būt pakļautām
šādam riskam. No attiecīgo ierobežojumu izstrādes materiāliem izrietot,
ka šie ierobežojumi ir vērsti uz sabiedrības labklājības (veselības un
finansiālās labklājības) un citu cilvēku (spēlētāju) tiesību aizsardzību,
proti, ierobežojumu galvenais mērķis esot mazināt azartspēļu pieejamību
un līdz ar to vēlmi tās spēlēt, kas var novest pie atkarības un no tās
izrietošajām negatīvajām sekām.
Saeimas viedoklī norādīts, ka pašvaldību kompetence azartspēļu
organizēšanas ierobežojumu noteikšanā, proti, gan azartspēļu organizēšanas
saturiskie ierobežojumi, gan veids un forma, kādā tie nosakāmi, visupirms
izriet no Azartspēļu likuma un tā 42. panta "Pašvaldības tiesības azartspēļu
regulēšanā". Šis pants reglamentējot pašvaldības tiesības tikai saistībā ar
likuma 26. un 27. pantā minēto individuālo atļauju azartspēļu organizēšanas
vietas atvēršanai un neietverot likumdevēja pilnvarojumu pašvaldībai
regulēt azartspēļu organizēšanu vispārsaistoša ārējā normatīvā akta –
saistošo noteikumu – formā. Par to liecinot arī likuma 42. pantā konsekventi
lietotā terminoloģija – "atļauja", "lēmums", "motivēts lēmums". Tāpat tas
izrietot no minētā panta devītajā daļā ietvertā efektīvā tiesību aizsardzības
mehānisma, kas ļauj attiecīgajam azartspēļu organizētājam pašvaldības
lēmumu pārsūdzēt tiesā. Pašvaldība varot Azartspēļu likuma 42. panta
sestajā daļā lietoto terminu "vieta" tulkot paplašināti, ar to saprotot ne tikai
konkrētas telpas vai ēku, tomēr pašvaldības veiktajam izvērtējumam un
saskaņā ar likumdevēja tai piešķirtajām pilnvarām pieņemtajam lēmumam
tik un tā jebkurā gadījumā vajagot būt individuālam un attiecinātam uz
konkrēta azartspēļu organizētāja iesniegumu.
Saeima uzsver, ka pašvaldībai esot zināma rīcības brīvība, vērtējot to,
kas uzskatāms par "valsts vai attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju
interešu aizskārumu", jo likums nenosaka, kādu iemeslu dēļ un uz kāda
pamata pašvaldība var noteikt šādus ierobežojumus. Proti, pašvaldība varot
ņemt vērā personu pamattiesības, tostarp tiesības uz labvēlīgu vidi, kā vienu
no azartspēļu organizēšanas ierobežojumu pamatiem. Tomēr šie iemesli esot
izvērtējami individuāli katrā konkrētajā atļaujas pieprasīšanas gadījumā un
nevarot būt pretrunā ar to, ko likumdevējs noteicis ar likumu vai kas saskaņā
ar likumdevēja piešķirto pilnvarojumu ir ietverts Ministru kabineta
noteikumos.
Attiecībā uz Vēsturiskā centra aizsardzības likumu Saeima norāda, ka
tas visupirms ir vērsts uz kultūrvēsturisko vērtību fizisku (vizuālu)
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aizsardzību. Kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana, nenoliedzami,
nodrošinot arī ar tām saistīto asociāciju vai noskaņu saglabāšanu, tomēr no
Vēsturiskā centra aizsardzības likuma neizrietot tas, ka kultūrvēsturisko
vērtību aizsardzība būtu nodrošināma citādi kā vien fiziski.
Saeima arī norāda, ka Vēsturiskā centra aizsardzības likumā pašvaldībai
piešķirtais pilnvarojums izstrādāt Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības
zonas teritorijas plānojumu nevar tikt interpretēts tik plaši, ka pašvaldībai
būtu tiesības regulēt visus aspektus, kas varētu ietekmēt iedzīvotāju
uzturēšanos Vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā. Vēsturiskā
centra aizsardzības likumā neesot ietverts pilnvarojums pašvaldībai ar
tās saistošajiem noteikumiem reglamentēt azartspēļu organizēšanas
ierobežojumus, ja vien tie nav saistīti ar jebkuram komersantam
izvirzāmajiem noteikumiem attiecībā uz ēku izskatu, kā arī būvniecības
noteikumiem un citām prasībām, kas vērstas uz kultūrvēsturisko vērtību un
vides saglabāšanu. Azartspēļu organizēšana neietilpstot pašvaldību
autonomajā kompetencē, tāpēc šajā jomā pašvaldību rīcības brīvība esot
strikti ierobežota. Tāpat šajā gadījumā uz pašvaldībām esot attiecināmas
vispārīgās ar pilnvarojumu izdot ārēju normatīvo aktu saistītās prasības.
5. Pieaicinātā persona – Tieslietu ministrija – norāda, ka Saistošie
noteikumi Nr. 38 izdoti, pamatojoties uz Vēsturiskā centra aizsardzības
likuma 9. pantā noteikto pilnvarojumu un normatīvajiem aktiem teritorijas
plānošanas jomā, un pievienojas secinājumam par to, ka no apstrīdētās
normas izrietošais pamattiesību ierobežojums ir noteikts ar likumu un tā
leģitīmais mērķis ir aizsargāt Vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas
iedzīvotājiem Satversmes 115. pantā noteiktās tiesības dzīvot labvēlīgā
vidē, kā arī aizsargāt tiesības uz labvēlīgu kultūrvidi un tiesības uz kultūras
mantojumu.
Tieslietu ministrija uzskata, ka Rīgas domes izsniegtā atļauja atvērt
spēļu zāli personai garantē tiesības veikt noteiktu komercdarbību, ko
personai citādi nebūtu iespējams veikt. Tādējādi personas tiesības uz
atļaujas pamata organizēt azartspēles noteiktā vietā esot atzīstamas par
tiesībām uz īpašumu Satversmes 105. panta izpratnē.
Tieslietu ministrija norāda, ka, atceļot labvēlīgu administratīvo aktu,
jāņem vērā arī Administratīvā procesa likuma 85. un 86. pantā ietvertās
tiesību normas, kas citstarp noteic, ka personai noteiktos apstākļos ir
tiesības uz zaudējumu un personiskā kaitējuma atlīdzību. Jautājumam par
zaudējumu atlīdzināšanu esot jābūt atceļošā administratīvā akta sastāvdaļai,
un iestādei pirms šāda akta izdošanas vajagot izvērtēt zaudējumu
atlīdzināšanas priekšnoteikumus atbilstoši Administratīvā procesa likuma
un Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma
normām.
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Tieslietu ministrija piekrīt Rīgas domes viedoklim par to, ka normatīvie
akti paredz pietiekamu pārejas periodu, proti, Rīgas domes lēmuma par
personai labvēlīga administratīvā akta atcelšanu materiālā spēkā esība
iestājas piecus gadus pēc šā lēmuma procesuālās spēkā esības, kā arī paredz
atbilstošu mehānismu saistībā ar labvēlīga administratīvā akta atcelšanu
radušos zaudējumu atlīdzināšanai. Tieslietu ministrija uzskata, ka lietā ir
ievērots saprātīgs līdzsvars starp personas tiesisko paļāvību, kas radās, kad
tai tika izdota atļauja atvērt spēļu zāli, un tām interesēm, kuru labā
regulējums tika mainīts. Personai labvēlīgus administratīvos lēmumus
nevarot atcelt, ja labuma guvējs ir paļāvies uz administratīvā akta
pastāvīgumu un šī paļaušanās, to samērojot ar atcelšanas publisko interesi,
ir aizsardzības vērta, taču konkrētajā gadījumā jau ilgu laiku esot bijis spēkā
grozītais tiesiskais regulējums, kas personai paredz nelabvēlīgākas tiesiskās
sekas (konkrētās darbības aizliegumu). Proti, pēc atļaujas izdošanas tika
noteikts aizliegums ierīkot spēļu zāles JC teritorijās, izņemot četru un piecu
zvaigžņu viesnīcas. Turklāt pašvaldībām tika piešķirtas tiesības noteiktos
gadījumos atcelt jau izsniegtās atļaujas. Komersanti, kas profesionāli
darbojas azartspēļu organizēšanas nozarē, nevarot nezināt to, ka šī nozare
tiek stingri regulēta un attiecīgajā normatīvajā regulējumā ir izdarīti tādi
grozījumi, kas paredz stingrāku sabiedrības tiesību aizsardzību un spēļu zāļu
izvietošanas ierobežojumus. Līdz ar to Rīgas domei esot bijis pamats
paļauties uz to, ka azartspēļu organizētāji rīkosies saskaņā ar likumu.
Savukārt SIA "ALFOR" un citiem azartspēļu organizētājiem nevarot būt
izveidojusies nemainīga un ilgtermiņa tiesiskā paļāvība attiecībā uz atļaujām
spēļu zāles atvēršanai.
Tieslietu ministrija arī norāda, ka ir svarīgi vērtēt, kā tiesiskās
paļāvības princips un labas pārvaldības princips izpaužas tieši konkrētās
lietas faktiskajos apstākļos. Proti, ja kopš apstrīdētās normas spēkā
stāšanās Rīgas dome neko nav darījusi šīs normas īstenošanai un it īpaši tad,
ja šīs nogaidīšanas dēļ privātpersonas tiesiskais stāvoklis ir pasliktinājies,
varot tikt konstatēts labas pārvaldības principa pārkāpums.
6. Pieaicinātā persona – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija (turpmāk – VARAM) – uzskata, ka apstrīdētā norma atbilst
normatīvajiem aktiem, kā arī Latvijas un Rīgas stratēģiskās plānošanas
dokumentiem.
Pieteikuma iesniedzēja neesot ņēmusi vērā to, ka administratīvās
lietas ietvaros pārsūdzēto lēmumu, tāpat kā visus pārējos līdzīgos
lēmumus par izsniegto atļauju atcelšanu, Rīgas dome ir pieņēmusi,
izpildot Augstākās tiesas blakus lēmumu un īstenojot Azartspēļu likuma
42. panta sestajā daļā noteikto kompetenci.
Pēc ministrijas ieskata, Pieteikuma iesniedzēja, vēršoties Satversmes
tiesā, būtībā vēlas panākt to, lai Satversmes tiesa pārvērtē tiesību normu
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interpretāciju un piemērošanu, ko veikusi Rīgas dome, izpildot Augstākās
tiesas blakus lēmumu un pieņemot lēmumu atcelt atļauju atvērt spēļu zāli,
bet jo īpaši – lai Satversmes tiesa pārvērtētu Augstākās tiesas judikatūrā
ietilpstošo Azartspēļu likuma 42. panta trešās un sestās daļas interpretāciju
kopsakarā ar apstrīdēto normu.
VARAM nepiekrīt tam, ka apstrīdētā norma izdota, pārkāpjot Rīgas
domei ar likumu piešķirto pilnvarojumu. Tas, ka Azartspēļu likuma
42. panta trešā un sestā daļa noteic kārtību, kādā azartspēļu organizētājs
var saņemt atļauju spēļu zāles atvēršanai vai zaudēt šādu jau saņemtu
atļauju, nenozīmējot to, ka Rīgas dome, pieņemot teritorijas plānojumu,
nevarētu ierobežot azartspēļu organizēšanu spēļu zālēs noteiktās
Vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas funkcionālajās zonās.
Pēc VARAM ieskata, apstrīdētajā normā noteiktais ierobežojums
atbilst gan spēku zaudējušajiem, gan spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem. Tas esot noteikts saskaņā ar likumu, tā leģitīmais mērķis esot citu
cilvēku tiesību aizsardzība, proti, tiesību uz labvēlīgu kultūrvidi un tiesību
uz kultūras mantojumu aizsardzība, kā arī sabiedrības labklājības
nodrošināšana. Turklāt šis ierobežojums esot piemērots līdzeklis leģitīmā
mērķa sasniegšanai. Tādējādi apstrīdētā norma esot atbilstoša Satversmes
105. panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam.
7. Pieaicinātā persona – tiesībsargs – norāda: tas, ka personai piešķirtā
atļauja veikt noteikta veida komercdarbību tai piederošā nekustamajā
īpašumā tiek atcelta, pamatojoties uz apstrīdēto normu, ir vērtējams kā
īpašuma tiesību ierobežojums. Tiesībsargs piekrīt Rīgas domes atbildes
rakstā sniegtajiem argumentiem, un viņam nav šaubu, ka izvērtējamais
personas pamattiesību ierobežojums ir noteikts ar likumu un tam ir leģitīms
mērķis – citu cilvēku tiesību uz labvēlīgu kultūrvidi un tiesību uz kultūras
mantojumu aizsardzība, vadoties pēc ilgtspējības principa. Tiesībsargs
uzskata, ka ar apstrīdēto normu noteiktais pamattiesību ierobežojums ir
piemērots leģitīmā mērķa sasniegšanai.
Tiesībsargs izsaka viedokli, ka kopš Saistošo noteikumu Nr. 38 un
tostarp apstrīdētās normas spēkā stāšanās SIA "ALFOR" un citi azartspēļu
organizētāji, kuriem bija izsniegtas atļaujas spēļu zāļu atvēršanai
Vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, baudīja izņēmuma stāvokli
konkrētajā komercdarbības jomā un konkrētajā teritorijā pretstatā citiem
komersantiem, kuriem apstrīdētā norma tika piemērota. Ar citiem
līdzekļiem, piemēram, Pieteikuma iesniedzējas norādīto izkārtņu un
reklāmas noņemšanu no skatlogiem, leģitīmais mērķis netiktu sasniegts tādā
pašā kvalitātē un vienlaikus tiktu izkropļota ar Saistošo noteikumu Nr. 38
regulējumu noteiktā tiesiskā stabilitāte. Turklāt, pēc tiesībsarga ieskata, arī
šis līdzeklis personas komercdarbību ietekmētu negatīvi, jo jebkuras
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veiksmīgas komercdarbības pamatā esot veiksmīga reklāma. Tādējādi
izraudzītais līdzeklis esot nepieciešams leģitīmā mērķa sasniegšanai.
Vērtējot Rīgas domes rīcības atbilstību, esot salīdzināmas personas
īpašuma tiesības, proti, tiesības izvēlēties konkrētu komercdarbības jomu
un tiesības gūt no tās labumu, no vienas puses, un sabiedrības tiesības
dzīvot labvēlīgā vidē, kuras izpaužas kā tiesības uz kultūras mantojumu, no
otras puses. Personas īpašuma tiesību ierobežojums neesot absolūts, proti,
tai neesot liegts konkrētā veida komercdarbību veikt ārpus Vēsturiskā
centra vai četru un piecu zvaigžņu viesnīcās Vēsturiskā centra teritorijā.
Personai neesot liegts arī izvēlēties citu komercdarbības veidu un ar to
nodarboties savā nekustamajā īpašumā. Turklāt persona kopš apstrīdētās
normas spēkā stāšanās neesot varējusi paļauties uz to, ka tās iepriekš
iegūtās tiesības un vispārējai konkurencei neatbilstošais izņēmuma
stāvoklis tiks aizsargāts mūžīgi. Tiesībsargs pauž pārliecību, ka labums,
ko iegūst sabiedrība, ir lielāks par Pieteikuma iesniedzējas norādīto
personas tiesību aizskārumu. Tādējādi ierobežojums atbilstot samērīguma
principam un apstrīdētā norma atbilstot Satversmes 105. pantam.
8. Pieaicinātā persona – UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
(turpmāk – UNESCO Nacionālā komisija) – norāda, ka, sagatavojot savu
viedokli, tā konsultējusies ar vietējiem ekspertiem un UNESCO (Apvienoto
Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija) Pasaules mantojuma
centru, kas ir UNESCO Konvencijas par pasaules kultūras un dabas
mantojuma aizsardzību (turpmāk – UNESCO Konvencija) īstenošanas
sekretariāts.
Azartspēļu organizēšana UNESCO Konvencijas kontekstā varot tikt
vērtēta tikai tad, ja tā apdraud mantojuma vietas īpašas nozīmes universālo
vērtību, piemēram, tad, ja tiek veikta zemes lietošanas veida maiņa vai tiek
īstenoti apjomīgi būvniecības projekti. Līdzšinējā praksē esot bijis gadījums,
kad tika atzīts, ka viesnīcas un kazino būvniecības dēļ tiek nopietni
apdraudēta pasaules mantojuma vieta – Sakramento vēsturiskais centrs
Urugvajā. Tomēr šajā gadījumā apdraudējums bijis saistīts ar ēkas dizainu
un apjomu, nevis ar tai paredzēto funkciju.
Saskaņojot dažādas būvniecības un pilsētplānošanas ieceres, esot
būtiski ņemt vērā gan nacionālos, gan starptautiskos tiesību aktus, kā arī
labās prakses piemērus, lai pilnībā nodrošinātu Vēsturiskā centra kā
pasaules mantojuma vietas saglabāšanu un aizsardzību. Saskaņā ar
UNESCO Konvencijas īstenošanas vadlīnijām pilsētvides pārveidojumu
ietekme tiekot vērtēta galvenokārt pēc trim dažādiem parametriem, proti,
pēc tā, vai pārveidojumi nav tādi, kas varētu ievērojami degradēt vai pat
pilnībā sagraut pasaules mantojuma vietas autentiskumu, integritāti jeb
viengabalainību, kā arī īpašas nozīmes universālo vērtību.
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Tādējādi spēļu zāļu ierīkošanas pieļaujamība esot skatāma kontekstā
ar minētajiem parametriem, jo UNESCO Konvencijas īstenošanas vadlīnijas
neparedzot konkrētus nosacījumus spēļu zāļu ierīkošanai pasaules
mantojuma vietās. Pēc UNESCO Nacionālās komisijas ieskata, īpaša
uzmanība šajā gadījumā būtu jāpievērš ēku funkcijas autentiskumam un
mantojuma vietas noskaņai. Vēsturiskajā centrā tradicionāli līdzās esot
īstenota gan dzīvojamā funkcija, gan komercfunkcija, tomēr atsevišķās
apkaimēs esošās dzīvojamās platības vairs neesot piemērotas mūsdienu
prasībām un arī Vēsturiskā centra teritorijā dzīvojamā funkcija arvien
vairāk sarūkot. Tomēr jautājumi par dzīvojamās funkcijas saglabāšanu un
attīstību esot skatāmi plašākā kontekstā un neesot risināmi, pilnībā vai
daļēji aizliedzot komercdarbību vai kādas konkrētas tās formas.
Esot atbalstāmi tas, ka iedzīvotāju vēlmes attiecībā uz pilsētas attīstību
(piemēram, negatīvs viedoklis par spēļu zālēm Vēsturiskā centra teritorijā)
tiek respektētas un iekļautas teritorijas plānojumā un regulējošos
noteikumos. Tomēr pasaules mantojuma vietas noskaņai jeb atmosfērai
apdraudējumu un kaitējumu radot ne tikai kādas konkrētas komercdarbības
formas klātbūtne vēsturiskā teritorijā, bet arī tādi negatīvie faktori, kas
ietekmē Vēsturiskā centra ēku substances autentiskumu un citus šo ēku
lietojuma un vēsturiskā dizaina uztveres aspektus, piemēram, spilgtas
gaismas reklāmas un uzraksti, telpu oriģinālā plānojuma maiņa, autentisko
materiālu nomaiņa ar jaunākiem materiāliem vai būvniecības tehnikām,
līdzās komercplatībām izbūvētas āra terases, kas aizpilda to publiskās
ārtelpas daļu, kura vēsturiski tika izmantota transportlīdzekļu un gājēju
kustības organizēšanai, u. tml. Šādas izmaiņas varot būtiski ietekmēt
Vēsturiskā centra īpašas nozīmes universālo vērtību un autentiskumu.
Nozares eksperti par šīm problēmām pastāvīgi diskutējot un meklējot
piemērotus risinājumus.
9. Pieaicinātā persona – biedrība "Latvijas Spēļu biznesa asociācija"
(turpmāk – Asociācija) – norāda, ka likumdevējs laika gaitā esot konceptuāli
mainījis pašvaldību kompetenci azartspēļu uzraudzības un kontroles jomā.
Apstrīdētā norma tieši ierobežojot azartspēļu organizētāju iespējas
veikt komercdarbību. Savukārt Augstākās tiesas blakus lēmums pats par
sevi komersantiem tiesiskas sekas neradot, un Pieteikuma iesniedzēja arī
neesot iebildusi pret šajā lēmumā sniegto tiesību normu interpretāciju.
Turklāt Rīgas dome neesot piemērojusi apstrīdēto normu vairāk nekā 10
gadu garumā, tāpēc ne par kādu konsekventu Saistošo noteikumu Nr. 38
piemērošanas praksi nevarot būt runas. Tādējādi, pēc Asociācijas ieskata,
tiesvedība lietā ir jāturpina.
Asociācija norāda, ka Rīgas domei bija pienākums izvērtēt apstrīdētajā
normā noteiktā pamattiesību ierobežojuma samērīgumu un atbilstību
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Satversmes 105. pantam jau pirms Saistošo noteikumu Nr. 38 spēkā
stāšanās. Savukārt saskaņā ar tiesu praksi nenoteiktais juridiskais jēdziens
"būtisks valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu
aizskārums" esot piepildāms ar saturu, ņemot vērā tādus kritērijus kā
sabiedrības kustības intensitāte, iedzīvotāju attieksme, pilsētas teritorijas
plānojumā norādītie mērķi. Rīgas dome, lemjot par spēļu zāļu slēgšanu, esot
nevis novērsusi Augstākās tiesas blakus lēmumā konstatētos konkurences
ierobežojumus, bet gan pasliktinājusi konkurences apstākļus, proti,
komersantiem, kuru spēļu zāles atrodas četru un piecu zvaigžņu viesnīcās,
nodrošinājusi bezkonkurences apstākļus. Turklāt Augstākās tiesas blakus
lēmums neatbrīvojot Rīgas domi no pienākuma izpildīt Administratīvā
procesa likuma un Azartspēļu likuma prasības. Attiecībā uz tik lielu un
saimnieciski aktīvu teritoriju kā Vēsturiskais centrs, kur nepārtraukti
izpaužas un saduras dažādas valsts un iedzīvotāju intereses, minētā
nenoteiktā jēdziena piepildīšana ar saturu esot tāds uzdevums, kas prasa
rūpīgu konkrēto apstākļu analīzi. Faktiskie apstākļi Vēsturiskajā centrā un
tā aizsardzības zonā esot atšķirīgi, un vienādu prasību noteikšana attiecībā
uz dažādām apkaimēm neesot saprātīga un pamatota. Vēsturisko centru
nevarot uzskatīt par "vietu" Azartspēļu likuma 42. panta sestās daļas
izpratnē.
Asociācija, pretēji Rīgas domes apgalvojumiem, uzskata, ka spēļu zāļu
atrašanās Vēsturiskā centra teritorijā nekādā veidā neiznīcina, nebojā un
neliedz aizsargāt un saglabāt tajā esošās kultūrvēsturiskās vērtības, tieši
pretēji – spēļu zāļu īpašnieki un nomnieki attiecīgās ēkas atjaunojot. Rīgas
dome neesot pamatojusi arī to, kādā veidā azartspēļu organizēšanas vietu
atrašanās Vēsturiskajā centrā negatīvi ietekmē tūrismu un noved pie "Rīgas
kultūrvēsturiskās savdabības un pievilcības zaudēšanas".
Rīgas dome esot pārkāpusi tai ar likumu piešķirtās tiesības, jo neesot
tādu normatīvo aktu vai to izstrādes materiālu, nedz arī tiesu prakses, no kā
izrietētu likumdevēja nolūks piešķirt Rīgas domei pilnvarojumu saistošajos
noteikumos noteikt ierobežojumus konkrēta veida komercdarbības
veikšanai vai regulēt azartspēļu organizēšanu Vēsturiskā centra teritorijā.
Aizliedzot ierīkot spēļu zāles Vēsturiskā centra teritorijā, tiekot pārkāpti
tādi teritorijas plānošanas principi kā vienlīdzīgu iespēju princips un
daudzveidības princips. Tāpat šāds Vēsturiskā centra plānojums neļaujot
sasniegt Teritorijas plānošanas likuma mērķus, citstarp attiecībā uz
līdzsvarotu ekonomisko attīstību. Turklāt Vēsturiskā centra plānojums
neierobežojot citu azartspēļu organizēšanas vietu ierīkošanu Vēsturiskā
centra teritorijā.
UNESCO Konvencija neesot attiecināma uz spēļu zāļu izvietojumu
Vēsturiskajā centrā, jo tās uzdevums un mērķis esot arhitektonisko vērtību
saglabāšana. Turklāt spēļu zāles jau esot atradušās Vēsturiskajā centrā tad,
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kad UNESCO lēma par tā iekļaušanu Pasaules mantojuma sarakstā, un
lielākā daļa atļauju atvērt spēļu zāles Vēsturiskā centra teritorijā izdotas pēc
Vēsturiskā centra aizsardzības likuma spēkā stāšanās. Tātad Rīgas dome
sākotnēji neesot šo atļauju izsniegšanu uzskatījusi par Vēsturiskā centra
kultūrvēsturisko vērtību un vides apdraudējumu. Turklāt šobrīd gan
UNESCO Nacionālā komisija, gan iedzīvotāji kā galveno Vēsturiskajam
centram un tā aizsardzības zonai raksturīgo problēmu minot tieši
lielveikalu būvniecību, nevis spēļu zāļu darbību.
Asociācija norāda, ka Rīgas domes definētie apstrīdētās normas
leģitīmie mērķi neatbilst EST atzītajiem mērķiem un ir šķietami, jo Rīgas
dome nav veikusi pienācīgu izvērtējumu. Rīgas dome būtībā vairoties atzīt
to, ka patiesais Vēsturiskā centra kultūrvēsturisko vērtību aizskārums, ko
spēļu zāles tiešām var radīt, ir to vizuālais, ārējais noformējums, bet šis
aizskārums būtu vienkārši novēršams ar ierobežojumiem attiecībā uz to
namu fasāžu noformējumu, kuros atrodas spēļu zāles, vai ar citiem
personas tiesības mazāk ierobežojošiem līdzekļiem. Vēsturiskā centra
kultūrvēsturiskās vērtības ietverot vizuāli novērtējamus objektus, kurus
neesot iespējams aizsargāt, aizliedzot noteikta veida komercdarbību, jo
īpaši tādu, kas tiek veikta vienīgi iekštelpās.
Attiecībā uz Rīgas domes norādīto leģitīmo mērķi aizsargāt iedzīvotāju
labklājību Asociācija norāda, ka nav pamata Vēsturiskā centra teritorijas
iedzīvotāju un apmeklētāju labklājību aizsargāt vairāk nekā to cilvēku
labklājību, kuri dzīvo vai uzturas citās pilsētas daļās. Turklāt šo leģitīmo
mērķi sasniegt traucējot arī kafejnīcas, bāri, lombardi un citas iestādes. Rīgas
domei vajadzējis izvēlēties mazāk radikālu risinājumu nekā izsniegto atļauju
atcelšana, piemēram, tā varējusi noteikt atļaujām termiņus. Asociācija
secina, ka apstrīdētajā normā noteiktais pamattiesību ierobežojums nav
piemērots un nav nepieciešams Rīgas domes izvirzīto leģitīmo mērķu
sasniegšanai.
Asociācija uzsver, ka apstrīdētās normas piemērošanas rezultātā
visiem komersantiem, kuri tiesiski ierīkojuši spēļu zāles līdz apstrīdētās
normas pieņemšanai, tiks nodarīts būtisks un neatgriezenisks kaitējums un
ka dažiem no tiem draud pat maksātnespēja. Azartspēļu likuma 42. panta
septītajā daļā noteiktais piecu gadu termiņš, pēc kura spēļu zāle slēdzama,
nevarot tikt atzīts par tādu, kas šo kaitējumu atsvērtu. Turklāt darbu
zaudēšot vairāki simti darbinieku un arī valsts un pašvaldības budžets
zaudēšot ievērojamus līdzekļus. Pēc Asociācijas ieskata, komersanti nevar
paļauties uz to, ka vispār būs iespējams pārstrukturēt savu darbību Rīgas
pilsētas teritorijā. Ja pašvaldība aizliedz spēļu zāļu darbību vienā teritorijā,
tai vajagot komersantiem ierādīt citu vietu azartspēļu organizēšanai, taču tā
neesot noticis. Tādējādi labums, ko no apstrīdētās normas piemērošanas
gūst sabiedrība, neesot lielāks par komersantiem nodarīto kaitējumu.
376

Lieta Nr. 2018-17-03

Turklāt esot jāņem vērā arī tas, ka ikvienas personas tiesības pēc pašas
brīvas izvēles spēlēt azartspēles aizsargā pamattiesības, proti, Satversmes
96. pantā noteiktās tiesības uz privāto dzīvi, kuras arī ar apstrīdēto normu
tiekot ierobežotas.
Asociācija vērš Satversmes tiesas uzmanību arī uz to, ka apstrīdētajā
normā noteiktajam ierobežojumam identisks ierobežojums ietverts arī
Saistošo noteikumu Nr. 38 465. punktā attiecībā uz jauktas apbūves
teritorijām un 478. punktā attiecībā uz publiskās apbūves teritorijām.
10. Pieaicinātā persona – Rīgas Tehniskās universitātes profesors,
Latvijas Zinātnes padomes eksperts Dr. arch. Uģis Bratuškins – norāda,
ka saskaņā ar Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un Vēsturiskā centra
aizsardzības likumā noteikto līdzās apbūvei, kas pilsētā nosaka tās telpisko
ietvaru, pilsētvides identitātes neatņemama sastāvdaļa ir sabiedriskās
dzīves norises, kuras telpiskajai videi piešķir īpašu kolorītu. Tā kā
Vēsturiskais centrs ir iekļauts Pasaules kultūras mantojuma sarakstā, šīs
teritorijas raksturīgās kvalitātes esot visas pasaules, proti, globālās
sabiedrības interese. Tātad atbildība sabiedrības priekšā par Vēsturiskā
centra saglabāšanu esot skatāma ne vien Rīgas pilsētas vai Latvijas valsts,
bet visas pasaules mērogā.
Viena no Vēsturiskā centra telpiskās vides kvalitātēm esot striktais ielu
telpas un apbūves dalījums jeb "blīvais perimetrālais kvartālu apbūves
princips", kas nozīmējot nepārtraukti apbūvētas ielu frontes, kur ēkas cieši
rindojas blakus cita citai. Tieši vides mēroga atšķirības esot noteicošais
faktors, kas ietekmē sabiedriskās dzīves kvalitāti pilsētu vēsturiskajos
centros un ārpus tiem. Blīvas centra apbūves apstākļos indivīdam
(pilsētvides lietotājam) iespējas izvēlēties pārvietošanās ceļus esot diezgan
ierobežotas – relatīvi šaurās ietves un nelielie atstatumi starp ēkām liekot
viņam virzīties tieši gar ēkām pat tādā gadījumā, ja viņam psiholoģiski šis
ceļš nemaz nav patīkams. Ārpus vēsturiskā centra apbūves blīvums parasti
esot mazāks, neapbūvēto un apzaļumoto platību esot vairāk un iespējas
izvēlēties alternatīvus pārvietošanās ceļus – plašākas. Tādējādi spēļu zāļu
izvietojums Vēsturiskā centra apbūvē pilsētvides lietotājus ietekmējot
tiešāk nekā citur, jo apbūves mērogs nosakot ciešāku kontaktu starp ēkām
un cilvēkiem.
Gājēji esot viena no nozīmīgākajām un skaitliski lielākajām pilsētvides
lietotāju grupām, un tieši no viņu uztveres esot atkarīgs pilsētvides kvalitātes
novērtējums. Gājēji pārsvarā pārvietojoties pa ietvēm gar ēku fasādēm, un
tādējādi īpašu nozīmi iegūstot tās funkcijas, kas tiek īstenotas ēku pirmajos
stāvos, tas ir, tiešā gājēju uztveres zonā. Tātad pilsētvides kvalitāti nosakot
ne tikai apbūves raksturs kopumā, bet galvenokārt tās detaļas, kuras gājējs
var redzēt un uztvert, pārvietojoties pa pilsētu. U. Bratuškins uzsver, ka
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būtisks vides kvalitātes indikators ir iespēja no ielas telpas redzēt, kas notiek
iekštelpās, tieši tāpat kā iespēja no iekštelpām redzēt, kas notiek ārpusē. Ja
pirmie stāvi ir slēgti un vienveidīgi, būvēti no melna stikla, betona vai
ķieģeļiem, pastaigas pilsētvidē esot iespaidiem trūcīgas.
Caurredzama un sabiedriskajām norisēm piesātināta dzīve pilsētas
publiskajā telpā esot ne tikai estētiska vērtība, bet arī sabiedrības drošību
veicinošs faktors. Aktīvs ārtelpu un iekštelpu dialogs ne tikai paplašinot ēku
un āra teritoriju izmantošanas funkcionalitāti, bet arī veicinot vides
lietotāju, tas ir, sabiedrības psiholoģisko komfortu un drošību. Tādējādi esot
atbalstāma jebkura aktivitāte, kas paaugstina pirmo stāvu caurredzamu
izmantošanu un piesaista publiku gan iekštelpās, gan ārpus tām, savukārt
aktivitātes, kas to bremzē, esot ierobežojamas un izskaužamas. Spēļu zālēm
raksturīgā norobežošanās no apkārtējās vides un koncentrēšanās tikai uz
norisēm to iekšienē neesot savienojama ar caurredzamas un drošas
publiskās telpas veidošanas principiem. Turklāt agresīva, nereti mirgojoša,
ar gaismas efektiem piesātināta reklāma neesot savienojama ar vēsturiskās
vides saglabāšanas nostādnēm.
Ņemot vērā to, ka pilsētvides plānošana ir process, kurā jāsalāgo
dažādu ieinteresēto pušu viedokļi, bet viens no ilgtspējīgas un cilvēkiem
draudzīgas vides indikatoriem, īpaši pilsētu vēsturiskajos centros, ir
apmeklētāju skaits, pašvaldības esot ieinteresētas savā teritorijā veicināt
daudzveidīgu vides izmantošanu. Dažādu pilsētu pieredze atšķiroties. Rīgas
dome, izstrādājot teritorijas plānojuma dokumentus, esot tajos iestrādājusi
principus, kas veicina pilsētvides dzīvotspēju. To lielā mērā nodrošinot
rosīga sabiedriskā dzīve, īpaši tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas
funkcijas. Sabiedrības ieguvums no atbilstoši veidotas pilsētvides esot
iespēja šo pilsētvidi pilnvērtīgi lietot un baudīt visām lietotāju grupām gan
pēc statusa (pastāvīgie iedzīvotāji, pilsētas viesi, ēkās izvietotajās
darbavietās strādājošie), gan vecuma (bērni un jaunieši, pieaugušie, seniori),
gan fiziskajām īpatnībām (cilvēki ar pārvietošanās vai vides uztveres
grūtībām). U. Bratuškins uzskata, ka ar apstrīdēto normu noteikto
ierobežojumu no pilsētvides dzīvotspējas viedokļa var uzskatīt par
samērīgu, jo tas, no vienas puses, ļauj spēļu zāli atvērt arī Vēsturiskajā centrā
un, no otras puses, pasargā kultūrvēsturisko vidi no tiešas konfrontācijas ar
pilsētvidei nedraudzīgajiem spēļu zāļu ietekmes faktoriem.
11. Pieaicinātā persona – Latvijas Universitātes emeritētā profesore
Dr. phil. Skaidrīte Lasmane – uzskata, ka valsts veikta azartspēļu
uzraudzība un atbilstoša kontrole nav vienīgais regulējuma veids. Ņemot
vērā azartspēļu nozares problemātisko un riskanto raksturu, esot
nepieciešama precīza un tālredzīga politiskā stratēģija, kā arī argumentēts
morālās pieļaujamības izvērtējums.
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Azartspēļu morālās pieļaujamības pamatojumam pārsvarā tiekot
izmantots viedoklis par to, kā indivīda liberālās brīvības iespējas reāli
īstenojas patērētāju un brīvā tirgus attiecību sabiedrībā. Azartspēļu
ietekmes pētījumos uzsvērti gan to pieļāvuma un attaisnojuma, gan riska
faktoru un ierobežojumu argumenti. Argumenti par labu azartspēlēm esot,
piemēram, tādi, ka paplašinās noteiktas iedzīvotāju grupas izklaides un
brīvā laika pavadīšanas iespējas, valsts un pašvaldības, izsniedzot atļaujas
spēļu zāļu atvēršanai un iekasējot nodokļus, palielina savus ieņēmumus,
tiek piesaistīti tūristi un attīstīta tūrisma industrija. Tomēr azartspēļu
nozares piedāvātā izlaide un komercdarbība esot atzīstama par specifisku,
problemātisku un riskantu izvēli. Pētījumos azartspēles parasti tiekot
pielīdzinātas alkohola, nikotīna, narkotisko un citu atkarību izraisošu vielu
lietošanas paradumiem. Tās esot saistītas arī ar reālu īpašuma vai finanšu,
kā arī morāla zaudējuma risku un visām no tā izrietošajām sekām, kas skar
pašu spēlētāju, viņa ģimeni, valsti un sabiedrību kopumā.
Runājot par azartspēļu nodarītajiem individuālajiem un visas
sabiedrības morālajiem zaudējumiem, esot minama atkarīgā spēlētāja
patības degradācija un deformācija, jo spēles azarts audzējot
nekontrolējamas vēlmes, kuras agrāk vai vēlāk novedot pie pārmērībām
un morāli neattaisnojamām individuālām un sociālām problēmsituācijām.
Azartspēļu atkarība sagraujot indivīda cieņu, pašapziņu un laimes izjūtu, jo
egoistiska bauda un bezspēcīga, nekontrolēta pakļaušanās azarta varai
nedodot nekādu labumu ne indivīdam pašam, ne citiem. Bieži šo atkarību
pavadot alkoholisms, un abas šīs atkarības kopā izraisot depresiju un citas
mentālas slimības. Pastāvot arī liels risks, ka var izirt atkarīgā cilvēka
ģimene, ka viņš var zaudēt draugus.
Saistībā ar visu iepriekš minēto nenovēršams un postošs esot
nabadzības un sociālās nevienlīdzības pieaugums, jo, ņemot vērā daudzu
cilvēku nespēju pretoties spēles vilinājumam, finanšu līdzekļi un īpašumi
tiekot netaisnīgi pārdalīti par labu peļņas guvējiem – spēļu zāļu
īpašniekiem. No azartspēļu jomas iegūtie valsts un pašvaldību ieņēmumi
neesot samērojami ar nabadzības riskam pakļautās sabiedrības daļas postu.
Turklāt nabadzības un nevienlīdzības palielināšanās izraisot konfliktu un
sadursmju vairošanos, neapmierinātību ar dzīvi, novedot pie tā, ka sociālā
vide un sabiedrība kļūst aizvien depresīvāka.
Azartspēļu atkarība un spēļu zālēs pavadītās garās stundas graujot
Latvijā tradicionālo darba tikumu, nopietni apdraudot cilvēka darbaspējas
un nereti novedot pie darba zaudējuma. Tāpat vājinoties cilvēka individuālā
un sociālā tikumība, jo laika izšķiešana spēļu zālēs neveicinot nedz fizisku,
nedz intelektuālu un emocionālu pilnveidi. Azartspēļu atkarība novēršot
cilvēku no morālā saprātīguma, sociālā taisnīguma, pilnvērtīgas, kvalitatīvas
atpūtas un dzīves kvalitātes uzturēšanas iespējām. Azartspēles esot
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primitīva patērnieciska izklaide, kas tiklab indivīdam, kā arī sabiedrībai
radot finansiālus, kognitīvus un morālus zaudējumus.
Latvijā ar azartspēlēm saistītie ieguvumi un zaudējumi neesot izvērtēti
un pienācīgi apspriesti ne valsts politikas, ne likumdošanas ietvaros, nedz
arī plašsaziņas līdzekļos. S. Lasmane izsaka bažas par pārmērīgi intensīvo
un blīvo spēļu zāļu vairošanos galvaspilsētā un visā Latvijas teritorijā un par
tās ietekmi uz sociālo vidi un labklājību. Veselīgas sociālās vides aspektā
daudz svarīgāka par Vēsturiskā centra atbrīvošanu no spēļu zālēm būtu to
koncentrēšana kādā noteiktā ģeogrāfiskā vietā, tādējādi patiesi veicinot
tūrismu, nevis iedzīvotāju atkarību.
S. Lasmane uzskata, ka nepieciešami stingrāki likumdošanas akti, kas
pievērstu uzmanību azartspēlēm, palīdzētu apzināties to bīstamību un
izgaismotu to degradējošās sekas. Tāpat esot stingrāk ierobežojama
azartspēļu tiešā un netiešā reklāma, citstarp attiecīgās nozares komersantu
tiesības un iespējas atbalstīt sporta un kultūras pasākumus. Spēļu zāles esot
atzīstamas par riskantām izklaides vietām, kur peļņu gūst neliela
sabiedrības daļa, bet zaudējumus piedzīvo ne tikai regulārie to apmeklētāji,
bet sociālā vide un sabiedrība kopumā. No morālās pieļaujamības viedokļa
spēļu zāļu darbība esot vērtējama kā negodīga, bezatbildīga, sociālo un
morālo vidi degradējoša komercdarbība. Spēļu zāļu izplatības ierobežojumi
esot neatsverams ieguvums no sabiedrības dzīves kvalitātes, morālās un
sociālās labklājības viedokļa.
12. Pieaicinātā persona – Rīgas Stradiņa universitātes
Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docents
psihiatrs un psihoterapeits Dr. med. Artūrs Utināns – norāda, ka
patoloģiska azartspēļu atkarība ir psihisks stāvoklis, pie kura var novest
azartspēļu vietas pieejamība. Azartspēļu atkarības pētnieki uzskatot, ka
spēļu zāles ir atbildīgas par to, lai ar "pienācīgu rūpību" ierobežotu savu
ietekmi patoloģiskas azartspēļu atkarības attīstībā. Spēļu zāļu īpašnieki
dažādos veidos varētu palīdzēt kavēt patoloģiskas azartspēļu atkarības
attīstību, piemēram, samazinot spēles ilgumu, ātrumu un spēļu mainīgumu,
kā arī atturoties no pamudinājumiem piedalīties šādās spēlēs vai arī
ierobežojot piekļuvi spēļu zālēm. Šo ieteikumu īstenošana gan nepalīdzētu
efektīvi kavēt patoloģiskas azartspēļu atkarības attīstību, taču varētu dot
zināmu labumu gan sabiedrībai, gan azartspēļu nozarei, jo mazinātu
sabiedrības negatīvo attieksmi pret to.
A. Utināns norāda, ka no azartspēlēm atkarīgo personu ārstēšanā
izmanto veselu virkni dažādu metožu, tostarp psihodinamisko psihoterapiju,
kognitīvi biheiviorālo terapiju, stacionāra rehabilitācijas programmas,
apzinātības attīstīšanā balstītās terapijas, anonīmo azartspēļu atkarīgo
grupas, farmakoloģisko ārstēšanu, kā arī kombinētās terapijas. Tomēr
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neviena no šīm terapijas metodēm neesot pierādījusi pietiekami augstu
efektivitāti ilgtermiņa pētījumos. Kombinētās terapijas dodot labākus
rezultātus, taču šāda ārstēšana esot diezgan sarežģīta un, neraugoties uz
ieguldīto laiku un līdzekļiem, diezgan bieži negarantējot vēlamo iznākumu.
Efektīvu ārstēšanas stratēģiju trūkums arī nosakot ārstēšanas
sarežģītību, jo neizārstētie pacienti turpinot ciest paši un sagādāt ciešanas un
finansiālus zaudējumus savai ģimenei. Zaudējumus varot ciest arī šo personu
darba devēji. Nereti personas, kas cieš no azartspēļu atkarības, nonākot
ieslodzījuma vietās. A. Utināns vērš uzmanību arī uz to, ka no azartspēlēm
atkarīgo personu ārstēšanas izmaksas gulstas uz sabiedrības vai ģimenes
pleciem.
Secinājumu daļa
13. Rīgas dome lūdz izbeigt tiesvedību lietā, pamatojoties uz
Satversmes tiesas likuma 29. panta pirmās daļas 6. punktu, un norāda, ka
Pieteikuma iesniedzēja vēloties, lai Satversmes tiesa pārskata Rīgas domes
un Augstākās tiesas veikto apstrīdētās normas un citu tiesību normu
interpretāciju. Satversmes tiesa ir secinājusi, ka procesuāla rakstura
jautājumi ir skatāmi pirms tiesību normu konstitucionalitātes izvērtēšanas
pēc būtības (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2017. gada 10. februāra
sprieduma lietā Nr. 2016-06-01 17. punktu).
No Rīgas domes atbildes raksta izriet, ka, pēc tās ieskata, tiesvedība
lietā būtu izbeidzama tādēļ, ka personas tiesības aizskar nevis pati
apstrīdētā norma, bet tās piemērošana. Satversmes tiesas likuma 29. panta
pirmā daļa nosaka gadījumus, kādos ar Satversmes tiesas lēmumu līdz
sprieduma pasludināšanai var izbeigt tiesvedību lietā. Šīs normas 6. punkts
paredz, ka to var darīt "citos gadījumos, kad tiesvedības turpināšana lietā
nav iespējama". Tātad Satversmes tiesai visupirms jāizvērtē, vai pastāv
apstākļi, kuru dēļ tiesvedības turpināšana lietā nav iespējama.
Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 19.1 panta pirmās daļas 2. punktu
pieteikums Satversmes tiesā iesniedzams, ja tiesa, izskatot administratīvo
lietu pirmajā instancē, uzskata, ka tiesību norma, ko iestāde ir piemērojusi
vai kas administratīvajā tiesas procesā būtu jāpiemēro šajā lietā, neatbilst
Satversmei.
Pieteikumu Satversmes tiesai iesniegusi Administratīvā rajona tiesa,
kura uzskata, ka apstrīdētā norma aizskar personas – pieteicējas
administratīvajā lietā SIA "ALFOR" – tiesības. Pieteikumā norādīts, ka SIA
"ALFOR" ir azartspēļu organizētāja un pārsūdzējusi tai adresēto Rīgas
domes 2017. gada 18. oktobra lēmumu Nr. 269 "Par atļaujas atvērt spēļu
zāli un organizēt attiecīgās azartspēles Brīvības ielā 48/50, Rīgā, atcelšanu".
Minētais lēmums citstarp pamatots ar apstrīdēto normu, tātad iestāde –
Rīgas dome – to ir piemērojusi. Tāpat pieteikumā pamatots, kādēļ, pēc
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Pieteikuma iesniedzējas ieskata, apstrīdētā norma neatbilst Satversmei.
Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētā norma ierobežo SIA "ALFOR"
pamattiesības, kas noteiktas Satversmes 105. pantā, jo liedzot tai turpināt
savu komercdarbību un gūt no tās ekonomisku labumu. Tātad Pieteikuma
iesniedzējas pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 19.1 panta pirmās
daļas prasībām. Satversmes tiesas kolēģijas 2018. gada 9. augusta lēmumā
par lietas ierosināšanu secināts, ka pieteikums atbilst arī citām Satversmes
tiesas likuma prasībām, un tāpēc tika ierosināta lieta.
Satversmes tiesas kompetence ļauj izvērtēt tikai tiesību normas, nevis
tās piemērotāju rīcības atbilstību (sk. Satversmes tiesas 2005. gada
4. janvāra sprieduma lietā Nr. 2004-16-01 17. punktu). Tādējādi Satversmes
tiesas pamatuzdevums nav izvērtēt to, kā tiesību normu piemērotājas –
Rīgas dome un administratīvās tiesas – interpretējušas un piemērojušas
apstrīdēto normu un citas tiesību normas, vai to, ka Rīgas dome vairāk nekā
10 gadus apstrīdēto normu nav piemērojusi. Tomēr tiesību normu nevar
izprast ārpus tās piemērošanas prakses un tiesību sistēmas, kurā tā
funkcionē (sk. Satversmes tiesas 2014. gada 28. novembra sprieduma lietā
Nr. 2014-09-01 20.2.2. punktu). Tas vien, ka lietas izskatīšanas gaitā
Satversmes tiesai var nākties interpretēt tās pašas tiesību normas, kuras jau
interpretējusi Rīgas dome vai tiesas, nav pietiekams pamats tiesvedības
izbeigšanai.
Tādējādi Rīgas domes lūgums izbeigt tiesvedību lietā nav pamatots.
Nav konstatēti arī citi apstākļi, kuru dēļ tiesvedība lietā nebūtu iespējama.
Līdz ar to tiesvedība lietā turpināma.
14. Satversmes 105. pants nosaka: "Ikvienam ir tiesības uz īpašumu.
Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības
var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana
sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa
likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību."
Pieteikumā lūgts izvērtēt apstrīdētās normas atbilstību Satversmes
105. panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam.
Satversmes tiesa ir secinājusi, ka Satversmes 105. pants paredz gan
īpašuma tiesību netraucētu īstenošanu, gan arī valsts tiesības sabiedrības
interesēs ierobežot šīs tiesības. Tādējādi minētais pants, no vienas puses,
ietver valsts pienākumu veicināt un atbalstīt īpašuma tiesības, proti,
pieņemt tādus likumus, kas nodrošinātu šo tiesību aizsardzību, taču, no
otras puses, dod valstij arī tiesības noteiktā apjomā un kārtībā iejaukties
īpašuma tiesību izmantošanā (sk. Satversmes tiesas 2002. gada 20. maija
sprieduma lietā Nr. 2002-01-03 secinājumu daļu un 2005. gada 16. decembra
sprieduma lietā Nr. 2005-12-0103 21. punktu).
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Ar "tiesībām uz īpašumu" Satversmes 105. panta izpratnē saprotamas
visas mantiska rakstura tiesības, kuras tiesīgā persona var izlietot par labu
sev un ar kurām tā var rīkoties pēc savas gribas, tostarp personas
ekonomiskās intereses, kas saistītas ar komercdarbības veikšanu. Satversmes
tiesa ir arī atzinusi, ka Satversmes 105. panta pirmā teikuma tvērumā jeb
tiesību uz īpašumu saturā ietilpst personas tiesības veikt komercdarbību uz
licences pamata (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2010. gada 20. aprīļa
lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2009-100-03 8.2. punktu un
2014. gada 12. decembra sprieduma lietā Nr. 2013-21-03 10.1. punktu). Lai
kādas ekonomiskās intereses tiktu atzītas par īpašuma tiesību objektu
Satversmes 105. panta izpratnē, tām jāatbilst tiesību sistēmā noteiktajiem
kritērijiem (sk. Satversmes tiesas 2015. gada 6. oktobra lēmuma par tiesvedības
izbeigšanu lietā Nr. 2014-35-03 11.1. punktu).
Pieteikumā norādīts: SIA "ALFOR" uzskata, ka konkrētajā situācijā tiek
aizskarta arī tās tiesiskā paļāvība (sk. lietas materiālu 1. sēj. 3. lp.).
Satversmes tiesa ir interpretējusi Satversmes 105. pantu arī kopsakarā ar
Satversmes 1. pantā nostiprināto tiesiskās paļāvības principu, kurš noteic,
ka valsts iestādēm savā darbībā jābūt konsekventām un jāievēro tiesiskā
paļāvība, kas personām varētu rasties saskaņā ar konkrētu tiesību normu
vai iegūtajām tiesībām (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2006. gada
8. novembra sprieduma lietā Nr. 2006-04-01 21. punktu).
Tādējādi personas iegūtās tiesības veikt noteikta veida
komercdarbību ietilpst Satversmes 105. panta pirmā teikuma
tvērumā.
15. Lai izvērtētu apstrīdētās normas atbilstību Satversmes
105. pantam, jānoskaidro, vai apstrīdētā norma ierobežo attiecīgās
personas pamattiesības.
Apstrīdētā norma nosaka: "Aizliegts ierīkot spēļu zāli JC, JC1, JC2, JC3
un JC4 teritorijās, izņemot četru un piecu zvaigžņu viesnīcas." Minētais
ierobežojums ietverts pašvaldības teritorijas plānojumā. Apstrīdētā norma
attiecas uz Vēsturiskā centra plānojumā izdalītajām centru apbūves JC
teritorijām. Saistošo noteikumu Nr. 38 442. punkts nosaka: "Centru
apbūves teritorija (C) ir teritorija, kur atļautā izmantošana ir intensīva
jaukta apbūve ar daudzveidīgām komerciāla rakstura funkcijām un māju
būvniecība, bet nav atļauta teritorijas izmantošana ražošanas funkcijām."
Savukārt šo noteikumu 456. punkts paredz, ka uz JC teritorijām tiek
attiecināti izņēmuma un papildu noteikumi un tās attēlotas Vēsturiskā
centra plānojuma grafiskās daļas plānā "RVC detalizētā teritorijas plānotā
(atļautā) izmantošana". No šā plāna izriet, ka gandrīz visas JC teritorijas
atrodas Vēsturiskā centra robežās, bet dažas no tām arī Vēsturiskā centra
aizsardzības zonas teritorijā.
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Satversmes tiesa ir atzinusi, ka gadījumos, kad īpašnieks nevar savu
īpašumu brīvi lietot, gūstot no tā iespējamos labumus, viņa īpašuma tiesības
ir ierobežotas (sk. Satversmes tiesas 2016. gada 12. februāra sprieduma lietā
Nr. 2015-13-03 13. punktu). Viens no veidiem, kā īpašuma tiesības var
ierobežot sabiedrības interesēs, ir teritorijas plānošana, jo ar teritorijas
plānojumu tiek ierobežota nekustamā īpašuma brīva un netraucēta
izmantošana. Ar teritorijas plānojumu noteiktais īpašuma tiesību
ierobežojums ir tiešs, jo plānojums sabiedrības interesēs nepastarpināti
ierobežo privātpersonas tiesības uz īpašumu (sal. sk. Satversmes tiesas
2005. gada 14. decembra sprieduma lietā Nr. 2005-10-03 8. punktu un
2007. gada 26. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2006-38-03 8.1. un 10. punktu).
Teritorijas plānojumā noteiktais teritorijas izmantošanas veids ir tiesiskais
pamats, uz kura pašvaldība pieņem privātpersonai saistošus lēmumus par
konkrētā īpašuma izmantošanu un tās aprobežojumiem (sk. Satversmes
tiesas 2013. gada 5. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2012-20-03 6. punktu).
Azartspēļu likums nosaka azartspēļu organizētāju licencēšanas
kārtību. Saskaņā ar likuma 3. panta pirmo daļu Latvijas Republikā
azartspēles drīkst organizēt tikai pēc attiecīgu licenču saņemšanas.
Azartspēļu organizēšanas licence dod tās saņēmējam tiesības organizēt
licencē norādītās azartspēles visā Latvijas teritorijā. Šo licenci izsniedz uz
nenoteiktu laiku, bet katru gadu tā jāpārreģistrē (sk. Azartspēļu likuma
10. pantu). Savukārt atbilstoši Azartspēļu likuma 20. panta pirmajai daļai un
26. panta pirmajai daļai spēļu zāle ir viena no iespējamām azartspēļu
organizēšanas vietām, kuras atvēršanai konkrētā vietā nepieciešams
saņemt spēļu zāles licenci. Azartspēļu organizēšanas licences un spēļu zāles
licences izsniedz Azartspēļu un izložu inspekcija. Lai saņemtu spēļu zāles
licenci, azartspēļu organizētājam citstarp jāiesniedz pašvaldības izsniegta
atļauja atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās
telpās (sk. Azartspēļu likuma 26. panta otrās daļas 2. punktu). Tātad
komersantiem, lai tie varētu nodarboties ar azartspēļu organizēšanu, ir
jāsaņem, pirmkārt, azartspēļu organizēšanas licence, otrkārt, pašvaldības
atļauja atvērt spēļu zāli un organizēt azartspēles konkrētās telpās un,
treškārt, spēļu zāles licence.
Ar apstrīdēto normu Rīgas dome ir noteikusi ierobežojumus spēļu zāļu
ierīkošanai konkrētās Vēsturiskā centra daļas funkcionālajās zonās – JC
teritorijās. Tas nozīmē, ka ar apstrīdēto normu citstarp var tikt pamatots
pašvaldības lēmums atcelt azartspēļu organizētājam iepriekš izdoto atļauju
atvērt spēļu zāli un organizēt azartspēles konkrētās telpās. Bez minētās
pašvaldības atļaujas komersants nevar nodarboties ar azartspēļu
organizēšanu konkrētajās telpās un līdz ar to arī saņemt spēļu zāles licenci.
Tādējādi ar apstrīdēto normu tiek ierobežotas personas tiesības veikt
konkrēta veida komercdarbību noteiktā vietā, kurā tā līdz šim, pamatojoties
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uz pašvaldības iepriekš izdoto atļauju un spēļu zāles licenci, bija veikusi
savu komercdarbību.
Līdz ar to apstrīdētā norma ierobežo personai – azartspēļu
organizētājam – Satversmes 105. pantā noteiktās pamattiesības.
16. Lai noskaidrotu, vai apstrīdētajā normā noteiktais pamattiesību
ierobežojums ir attaisnojams, jāpārbauda, vai:
1) ierobežojums ir noteikts saskaņā ar likumu;
2) ierobežojumam ir leģitīms mērķis;
3) ierobežojums ir samērīgs (sk., piemēram, Satversmes tiesas
2018. gada 11. oktobra sprieduma lietā Nr. 2017-30-01 12. punktu).
Tādējādi Satversmes tiesai visupirms jānoskaidro, vai personas
pamattiesību ierobežojums ir noteikts saskaņā ar likumu.
Satversmes 105. panta trešais teikums noteic, ka īpašuma tiesības var
ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Satversmes tiesa, interpretējot šo
normu saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi, secinājusi, ka vārds
"likums" ietver ne tikai Saeimas pieņemtus likumus, bet arī citus
vispārsaistošus (ārējus) normatīvos aktus, ja vien tie atbilst noteiktiem
kritērijiem, tostarp ja tie izdoti, pamatojoties uz likumu, ja tie ir publicēti vai
citādā veidā pieejami un ja tie ir pietiekami skaidri formulēti, lai adresāts
varētu izprast savas tiesības un pienākumus (sk. Satversmes tiesas
2002. gada 20. maija sprieduma lietā Nr. 2002-01-03 secinājumu daļu).
Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14. panta trešo daļu un 41. panta
otro daļu pašvaldībām savu funkciju izpildes nodrošināšanai ir tiesības
izdot saistošos noteikumus, kuriem jāatbilst Satversmei, šim likumam,
citiem likumiem un Ministru kabineta noteikumiem. Savukārt Satversmes
tiesa ir secinājusi: lai teritorijas plānojums būtu tiesisks, tam, pirmkārt,
jābūt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izstrādātam un apstiprinātam un,
otrkārt, jāatbilst normatīvajiem aktiem (sk., piemēram, Satversmes tiesas
2008. gada 17. janvāra sprieduma lietā Nr. 2007-11-03 16. punktu).
Tādējādi, lai izvērtētu to, vai apstrīdētajā normā noteiktais
pamattiesību ierobežojums uzskatāms par noteiktu saskaņā ar likumu, ir
jānoskaidro:
1) vai Vēsturiskā centra plānojums un tajā ietvertie Saistošie
noteikumi Nr. 38 ir izstrādāti un apstiprināti teritorijas attīstības plānošanu
regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un vai tie ir publicēti vai
citādā veidā pieejami;
2) vai Rīgas dome izdevusi apstrīdēto normu, pamatojoties uz likumā
noteiktu pilnvarojumu, vai šī norma nav pretrunā ar likumiem un Ministru
kabineta noteikumiem un vai tā ir pietiekami skaidra, lai adresāts varētu
izprast savas tiesības un pienākumus.
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17. Satversmes tiesa ir secinājusi: lai teritorijas plānojums būtu
tiesisks, tam visupirms jābūt noteiktā kārtībā izstrādātam un apstiprinātam.
Ja teritorijas plānošanas procesā pieļauti būtiski pārkāpumi, tad teritorijas
plānojums vai tā daļa nav pieņemta pienācīgā kārtībā. Būtisku pārkāpumu
var kvalificēt pēc vairākiem kritērijiem. Pirmkārt, būtisks teritorijas
plānošanas procesa pārkāpums ir tāds pārkāpums, kura rezultātā pieņemts
citāds, nevis tāds lēmums, kāds būtu bijis, ja procedūra tiktu ievērota.
Otrkārt, būtisks pārkāpums ir pieļauts tādos gadījumos, kad ir būtiski
pārkāptas sabiedrības tiesības piedalīties teritorijas plānošanas procesā.
Treškārt, par būtisku pārkāpumu atzīstami arī citi teritorijas plānošanas
principu pārkāpumi (sk. Satversmes tiesas 2008. gada 17. janvāra sprieduma
lietā Nr. 2007-11-03 16. punktu).
Vēsturiskā centra plānojuma izstrāde tika uzsākta 2000. gada
26. septembrī ar Rīgas domes lēmumu Nr. 8883 "Par Rīgas vēsturiskā centra
saglabāšanas un attīstības plāna izstrādi". Vēsturiskā centra plānojuma
izstrādāšanas laikā normatīvais regulējums vairākkārt mainījās, taču tā
apstiprināšanas brīdī bija spēkā 2002. gada 22. maijā pieņemtais Teritorijas
plānošanas likums, kas stājās spēkā 2002. gada 26. jūnijā, un Ministru
kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 883 "Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi
Nr. 883), kas stājās spēkā 2004. gada 4. novembrī.
Rīgas dome norādījusi, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem
Vēsturiskā centra plānojuma izstrādes laikā notikusi sabiedriskā
apspriešana šādos četros posmos (pēc attiecīgu paziņojumu publicēšanas
vietējā laikrakstā un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"):
1) sabiedriskās apspriešanas pirmais posms – no 2001. gada
18. janvāra līdz 2002. gada 28. jūnijam;
2) sabiedriskās apspriešanas otrais posms – no 2004. gada 5. aprīļa
līdz 2004. gada 31. maijam;
3) sabiedriskās apspriešanas trešais posms – no 2004. gada
7. decembra līdz 2004. gada 29. decembrim;
4) sabiedriskās apspriešanas ceturtais posms – no 2005. gada
6. septembra līdz 2005. gada 18. oktobrim.
Īstenojot sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu, veikta arī
sabiedrības domas izpēte un realizēta sabiedrības iesaistes programma
projekta "Atstāsim Rīgu saviem bērniem!" ietvaros. Projekta galaziņojumā
esot minēts, ka 71 procents aptaujāto neatkarīgi no dzimuma, vecuma un
izglītības iestājas pret spēļu zāļu atrašanos Rīgas centrā (sk. lietas
materiālu 2. sēj. 40. un 41. lp.).
2005. gada 15. novembrī Rīgas dome pieņēma lēmumu Nr. 583 "Par
Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma
galīgās redakcijas noteikšanu". Pirms Vēsturiskā centra plānojuma
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apstiprināšanas pieprasīti normatīvajos aktos noteiktie institūciju
atzinumi.
2005. gada 7. decembrī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcija vēstulē Nr. 3235 saskaņoja Vēsturiskā centra plānojuma tālāku
virzīšanu apstiprināšanai, ja tiek veikti atsevišķi labojumi.
2006. gada 11. janvārī Vēsturiskā centra plānojums tika izskatīts
Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes LVII sēdē un
tika nolemts pieļaut Vēsturiskā centra plānojuma galīgās redakcijas
apstiprināšanu, ja tiek turpināts Vēsturiskā centra plānošanas darbs un
veiktas nepieciešamās korekcijas.
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, pamatojoties uz
Teritorijas plānošanas likuma 7. panta trešās daļas 3. punktu un Ministru
kabineta noteikumu Nr. 883 80.3. apakšpunktu, 2006. gada 25. janvārī
sniedza atzinumu Nr. 1-22/13702/972 par Vēsturiskā centra plānojumu.
Atzinumā konstatētas atsevišķas nepilnības un pieprasīts veikt konkrētus
labojumus. Šajā un iepriekš minētajos institūciju atzinumos pieprasītie
labojumi nebija saistīti ar apstrīdēto normu.
2006. gada 7. februārī Rīgas dome apstiprināja Vēsturiskā centra
plānojumu un Vēsturiskā centra teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumus izdeva kā Saistošos noteikumus Nr. 38. Tie stājās spēkā
2006. gada 18. februārī, proti, nākamajā dienā pēc tam, kad laikrakstā
"Latvijas Vēstnesis" tika publicēts pašvaldības lēmums par saistošo
noteikumu izdošanu. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 883
46. punktu Rīgas dome divu nedēļu laikā pēc plānojuma stāšanās spēkā
iesniedza to zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai
un citām institūcijām. Vēsturiskā centra plānojums ir pieejams Rīgas
domes tīmekļvietnē (sk. http://www.rdpad.lv/rtp/rvc/).
Ne Pieteikuma iesniedzēja, ne pieaicinātās personas nenorāda uz
būtiskiem pārkāpumiem, kas būtu pieļauti Vēsturiskā centra plānojuma
izstrādes un apstiprināšanas procesā. Arī Satversmes tiesa lietas
sagatavošanas laikā nav atklājusi tādus Vēsturiskā centra plānojuma
izstrādes un apstiprināšanas procesa pārkāpumus, kuru dēļ Vēsturiskā
centra plānojums būtu uzskatāms par spēkā neesošu.
Līdz ar to Vēsturiskā centra plānojums ir izstrādāts un
apstiprināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un ir pieejams.
18. Satversmes tiesa ir secinājusi, ka demokrātiskas tiesiskas valsts
pamatnorma un Satversmes 101. pants ietver pašvaldību principu un rada
tiesisku pamatu pašvaldību institucionālai pastāvēšanai un funkcionālai
darbībai. Pašvaldība institucionālajā aspektā ir īpaša valsts pārvaldes
jeb publisko lietu pārvaldīšanas forma – pašpārvalde –, kuras augstākais
orgāns – dome – ir demokrātiski tieši leģitimēta, proti, pašvaldības
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iedzīvotāju ievēlēta. Savukārt funkcionālajā aspektā valsts pārvalde atbilstoši
demokrātijas principam un pašvaldības principam ir organizējama
subsidiāri, proti, nozīmīgu vietēja rakstura vajadzību un interešu
pārvaldīšana nododama pēc iespējas tuvāk pašiem iedzīvotājiem viņu
organizētai pašvaldībai. Valstij un pašvaldībai piekritīgo pārvaldes funkciju
nošķiršana ir atkarīga no likumdevēja apsvērumiem par iespējami
efektīvāko valsts pārvaldi un pārvaldāmo interešu izlemšanu pēc iespējas
tuvāk iedzīvotājiem. Pašvaldības atrodas Ministru kabineta padotībā un
kompetences jomā un kā pastarpinātās pārvaldes iestādes organizatoriski
ietilpst vienotajā valsts pārvaldes sistēmā (sk. Satversmes tiesas 2018. gada
29. jūnija sprieduma lietā Nr. 2017-32-05 11. un 12. punktu un 2018. gada
15. novembra sprieduma lietā Nr. 2018-07-05 15.1. punktu).
Likumdevējs atsevišķu jautājumu izlemšanu var nodot arī pašvaldību
kompetencē, tomēr pašvaldības domei nav likumdevēja rīcības brīvības. No
likumības un varas dalīšanas principiem izriet, ka pašvaldībai ir tiesības
izdot saistošos noteikumus tikai likumā noteiktos gadījumos, likuma
ietvaros, un tie nedrīkst būt pretrunā ar Satversmes normām, kā arī citām
augstāka juridiska spēka tiesību normām (sk. Satversmes tiesas 2016. gada
12. februāra sprieduma lietā Nr. 2015-13-03 14.1. un 14.3. punktu). Saistošie
noteikumi ir pašvaldības domes izpildu varas instruments, ar kura
palīdzību dome var organizēt savu autonomo funkciju izpildi un noregulēt
citus jautājumus, ja likums vai Ministru kabineta noteikumi ir pašvaldību
tam pilnvarojuši (sk. Satversmes tiesas 2018. gada 15. novembra sprieduma
lietā Nr. 2018-07-05 15.2. punktu).
Satversmes tiesa ir arī atzinusi, ka, noskaidrojot likumdevēja
piešķirtā pilnvarojuma apjomu, jāņem vērā konkrētās nozares specifika.
Ar likumdevēja pilnvarojumu nav jāsaprot tikai viena konkrēta, lakoniska
tiesību norma, bet tiesiskā regulējuma būtība un mērķi (sk. Satversmes
tiesas 2011. gada 11. janvāra sprieduma lietā Nr. 2010-40-03 10.4. punktu).
Tādējādi pilnvarojums Rīgas domei izdot apstrīdēto normu izvērtējams,
ņemot vērā konkrētās nozares specifiku, un tas var izrietēt ne tikai no
vienas konkrētas likuma normas.
18.1. Vispārīgi pilnvarojums pašvaldībām izstrādāt un apstiprināt
teritorijas plānojumu un noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību
ir noteikts likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 13. punktā un
43. panta pirmās daļas 1. punktā, kā arī teritorijas plānošanu regulējošos
normatīvajos aktos, kas attiecīgajā laikā bijuši spēkā.
Saskaņā ar Vēsturiskā centra plānojuma izstrādes un
apstiprināšanas laikā spēkā bijušā Teritorijas plānošanas likuma
1. pantu un 5. panta 4. punktu pašvaldības teritorijas plānojums ir
ilgtermiņa teritorijas plānošanas dokuments, kurš izstrādāts un stājies
spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kurā noteiktas
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pašvaldības teritorijas attīstības iespējas, virzieni un aprobežojumi, kā
arī pašvaldības teritorijas pašreizējā un plānotā (atļautā) izmantošana.
Teritorijas plānojuma izstrādē jāņem vērā tādi teritorijas plānošanas
principi kā ilgtspējības princips, interešu saskaņotības princips,
daudzveidības princips, konkurences princips, kā arī nepārtrauktības
un pēctecības princips (sk. Teritorijas plānošanas likuma 3. pantu).
Likums noteica arī pašvaldību un citu institūciju kompetenci teritorijas
plānošanas jomā.
Satversmes tiesa ir secinājusi, ka Satversmes 105. pants, kā arī
normatīvie akti teritorijas plānošanas jomā piešķir pašvaldībai rīcības
brīvību noteikt tās teritorijas plānojumā darbību prioritātes, attīstības
virzienus un sasniedzamos mērķus, kuru labad nepieciešams paredzēt
īpašuma tiesību izmantošanas priekšnoteikumus. Tomēr šī piešķirtā
rīcības brīvība nav neierobežota. Par vadlīnijām rīcības brīvības
pareizai, adekvātai izmantošanai teritorijas plānošanas jomā jākalpo
gan vispārējiem tiesību principiem un valsts pārvaldes principiem, gan
teritorijas plānošanas principiem (sal. sk. Satversmes tiesas 2004. gada
9. marta sprieduma lietā Nr. 2003-16-05 5. punktu un 2013. gada 5. aprīļa
sprieduma lietā Nr. 2012-20-03 12. punktu).
Tādējādi likumdevēja piešķirtā pilnvarojuma ietvaros pašvaldībai ir
noteikta rīcības brīvība teritorijas plānošanas jomā, tostarp tiesības
paredzēt tās teritorijas plānojumā īpašuma tiesību aprobežojumus.
18.2. Izskatāmajā lietā vērā ņemams tas, ka apstrīdētā norma
attiecas uz Vēsturisko centru un ietverta Vēsturiskā centra plānojumā.
Tādējādi, vērtējot apstrīdēto normu, ir jāņem vērā arī Vēsturiskā centra
aizsardzības tiesiskais regulējums.
Kopš 1995. gada 10. aprīļa Latvijā ir spēkā UNESCO Konvencija. Tās
preambulā norādīts, ka kultūras un dabas mantojumam arvien vairāk draud
izzušana, pie kā var novest arī sociālās un ekonomiskās dzīves attīstība.
Tāpēc starptautiskajai sabiedrībai kopīgi jāpiedalās īpašas nozīmes
universālas vērtības dabas un kultūras mantojuma aizsardzībā. Saskaņā ar
konvencijas 1. pantu kultūras mantojums ir atsevišķi pieminekļi, ansambļi
vai ievērojamas vietas: cilvēka radītas vai cilvēka un dabas kopīgi radītas,
kā arī teritorijas, kas ietver arheoloģiski ievērojamas vietas, kam ir
īpašas nozīmes universāla vērtība no vēstures, estētikas, etnoloģijas vai
antropoloģijas viedokļa. Savukārt konvencijas 4. pants noteic, ka pienākums
nodrošināt kultūras un dabas mantojuma identifikāciju, aizsardzību,
konservāciju, popularizāciju un nodošanu nākamajām paaudzēm
vispirmām kārtām gulstas uz valsti. Valstij jādara viss, kas ir tās spēkos, gan
maksimāli izmantojot esošos resursus, gan arī nepieciešamības gadījumā
izmantojot starptautisko palīdzību un sadarbību.
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Par valsts nozīmes kultūras pieminekli Vēsturiskais centrs atzīts jau
1983. gadā. 1997. gada 4. decembrī UNESCO Pasaules mantojuma komiteja
pieņēma lēmumu un 6. decembrī iekļāva Vēsturisko centru Pasaules
mantojuma sarakstā. Rīgas vēsturiskais centrs – UNESCO pasaules kultūras
un dabas mantojuma objekts Nr. 852 – ir arī daļa no valsts nozīmes kultūras
pieminekļa, proti, pilsētbūvniecības pieminekļa Nr. 7442 "Rīgas pilsētas
vēsturiskais centrs", kurš tika iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu sarakstā ar Kultūras ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkojumu
Nr. 128.
Vēsturiskā centra aizsardzības likums tika pieņemts 2003. gada
29. maijā, un saskaņā ar tā 2. pantu šā likuma mērķis ir nodrošināt Vēsturiskā
centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanu, aizsardzību un kvalitatīvu
attīstību. Likuma 3. pants noteic, ka šā likuma uzdevums ir noteikt Vēsturiskā
centra un tā aizsardzības zonas statusu, teritoriju, saglabāšanas, aizsardzības,
izmantošanas, kā arī attīstības projektu īstenošanas kārtību un prasības
Vēsturiskā centra plānojuma izstrādei. Savukārt Vēsturiskā centra
aizsardzības likuma 5. pants paredz, ka Vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības
zonā aizliegta jebkāda darbība, kas var izraisīt tajā esošo saglabājamo un
aizsargājamo kultūrvēsturisko vērtību iznīcināšanu vai bojāšanu.
Vēsturiskā centra aizsardzības likuma 9. panta pirmā daļa redakcijā,
kas bija spēkā līdz 2017. gada 31. maijam, noteica Rīgas domei pienākumu
izstrādāt un apstiprināt Vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas
teritorijas plānojumu saistošo noteikumu veidā, ievērojot normatīvos
aktus, kā arī Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (līdz 2018. gada
12. jūnijam – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija) un
UNESCO Nacionālās komisijas prasības. Vēsturiskā centra plānojumā
rakstveidā un grafiski parādāma Vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas
pašreizējā un plānotā (atļautā) izmantošana, izmantošanas aprobežojumi
un prasības kultūrvēsturiskās vides un vēsturisko vērtību saglabāšanai (sk.
Vēsturiskā centra aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu).
Vēsturiskais centrs un tā aizsardzības zona ir Rīgas pilsētas
administratīvās teritorijas daļa, kurai Vēsturiskā centra aizsardzības likums
paredz atsevišķa teritorijas plānojuma izstrādi. Rīgas teritorijas plānojumā
2006.–2018. gadam, tostarp ne teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumos, ne grafiskajā daļā, nav detalizēti noteikta Vēsturiskā centra un tā
aizsardzības zonas plānotā (atļautā) izmantošana. Rīgas domes 2005. gada
20. decembra saistošo noteikumu Nr. 34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi" 9. punktā noteikts, ka Vēsturiskā centra un tā
aizsardzības zonas teritorijā ievēro Vēsturiskā centra aizsardzības likumu,
Ministru kabineta 2004. gada 8. marta noteikumus Nr. 127 "Rīgas vēsturiskā
centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi" un Vēsturiskā centra
plānojumu. Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018. gadam paskaidrojuma
390

Lieta Nr. 2018-17-03

rakstā norādīts: ņemot vērā Vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas īpašo
nozīmi pilsētā, šai teritorijai ir izstrādāts speciāls teritorijas plānojums, kas
detalizē Rīgas teritorijas plānojumu 2006.–2018. gadam. Vēsturiskā centra
plānojumam esot noteicošais spēks, realizējot jebkādu jaunu teritorijas
izmantošanas vai apbūves attīstības projektu (sk.: Rīgas teritorijas
plānojuma 2006.–2018. gadam paskaidrojuma raksts, 54. lp. Pieejams:
http://www.rdpad.lv/rtp/speka-esosais/). Tātad Vēsturiskā centra plānojums
konkretizē Vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas atļauto
izmantošanu un tās aprobežojumus.
Vēsturiskā centra aizsardzības likuma 9. panta pirmā daļa šobrīd
spēkā esošajā redakcijā paredz Rīgas domei pienākumu Vēsturiskā centra
un tā aizsardzības zonas teritorijai izstrādāt lokālplānojumu. Satversmes
tiesa ir secinājusi, ka lokālplānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības
plānošanas dokuments, kas precizē (detalizē) teritorijas plānojuma
noteikumus un tiek izstrādāts noteiktas teritorijas kompleksai plānošanai
vai kāda plānošanas uzdevuma risināšanai. Satversmes tiesas nolēmumos
ietvertās atziņas par teritorijas plānošanu ir attiecināmas arī uz
lokālplānojumiem, ciktāl tās nenonāk pretrunā ar lokālplānojuma izstrādes
īpašajiem noteikumiem (sk. Satversmes tiesas 2014. gada 10. oktobra
sprieduma lietā Nr. 2014-04-03 6. punktu).
Pieaicinātā persona Saeima izsaka viedokli, ka Vēsturiskā centra
aizsardzības likuma 9. panta pirmajā daļā Rīgas domei piešķirtais
pilnvarojums nav interpretējams tik plaši, ka tas ļautu Rīgas domei
Vēsturiskā centra plānojumā regulēt visus aspektus, kas ietekmē
iedzīvotāju uzturēšanos šajā teritorijā, tostarp iedzīvotāju veselību,
labklājību un citus ar tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē saistītos aspektus (sk.
lietas materiālu 3. sēj. 65. lp.). Savukārt Rīgas dome norāda, ka šāda pieeja
nespētu nodrošināt to, ka vienlaikus tiek izvērtēti un savstarpēji saskaņoti
dažādi ekonomiskie, kultūras, sociālie un vides aspekti, atsevišķu nozaru
intereses, kā arī teritorijas attīstības prioritātes, ņemot vērā dabas,
kultūrvides, cilvēku un materiālo resursu un saimnieciskās darbības
daudzveidību (sk. lietas materiālu 8. sēj. 15. lp.).
Satversmes tiesa secina, ka sabiedrības ilgtspējīgas attīstības
nodrošināšanas nolūkos teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros veiktā
interešu saskaņošana ir komplekss, visaptverošs process un vienas
noteiktas intereses nevar tikt pilnvērtīgi izvērtētas atsevišķā plānošanas
dokumentā, neņemot vērā visas pārējās šajā teritorijā līdzās pastāvošās
indivīdu un sabiedrības intereses. Nebūtu lietderīgi un teritorijas
plānošanas principiem atbilstoši plānot vienas teritorijas daļas attīstību
divreiz – Vēsturiskā centra plānojumā, ņemot vērā vienīgi kultūrvēsturisko
vērtību saglabāšanas, aizsardzības un attīstības intereses, un Rīgas pilsētas
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kopējā teritorijas plānojumā, ņemot vērā visas pārējās intereses, kas
jebkurā teritorijas plānojumā ir jāsaskaņo.
Tādējādi izskatāmajā lietā normatīvie akti, kas pilnvaro pašvaldību
izstrādāt un apstiprināt Vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas
teritorijas plānojumu, proti, likums "Par pašvaldībām", normatīvie akti
teritorijas plānošanas jomā un Vēsturiskā centra aizsardzības likums, veido
vienotu tiesiskā regulējuma sistēmu. Šie normatīvie akti ir interpretējami
kopsakarā un nav pretstatāmi cits citam. No tiem izriet pašvaldības tiesības
plānot savas teritorijas attīstību un noteikt teritorijas izmantošanas
aprobežojumus, ja vien tie nav pretrunā ar likumiem un Ministru kabineta
noteikumiem, ja tiem ir leģitīms mērķis un tie ir samērīgi.
18.3. Apstrīdētā norma nosaka ierobežojumus azartspēļu
organizētājiem, tāpēc, izvērtējot šo normu, vērā ņemams arī azartspēļu
organizēšanas tiesiskais regulējums.
No 1994. gada 2. jūlija līdz 2005. gada 31. decembrim bija spēkā likums
"Par izlozēm un azartspēlēm", kura 20. panta pirmā daļa (sākotnējā
redakcijā – 20. pants) paredzēja pašvaldības tiesības noteikt teritorijas,
kurās nedrīkst atrasties azartspēļu nami. 2006. gada 1. janvārī spēkā stājās
arī šobrīd spēkā esošais Azartspēļu likums, kas šādas pašvaldību tiesības
expressis verbis neparedz.
2005. gada 27. oktobrī Saeimai iesniegtā likumprojekta "Azartspēļu
un izložu likums" anotācijā norādīts, ka līdzšinējais regulējums radījis
sabiedrībā nelabvēlīgu attieksmi pret azartspēlēm kā uzņēmējdarbības
veidu, tāpēc nepieciešams izvirzīt un noteikt paaugstinātas ierobežojošas
prasības šai nozarei – no vienas puses, samazinot azartspēļu izplatību un
sabiedrisko pieejamību, bet, no otras puses, paaugstinot prasības attiecībā
uz šīs nozares piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un drošumu. Ar jauno
likumu bija plānots līdzsvarot sabiedrības intereses – vēlmi ierobežot
azartspēles, no vienas puses, un vēlmi izmantot šos pakalpojumus un
organizēt azartspēles, no otras puses (sk. 2005. gada 27. oktobrī Saeimā
iesniegtā likumprojekta Nr. 1419 "Azartspēļu un izložu likums" anotāciju.
Pieejama: http://www.saeima.lv/saeima8/lasa?dd =LP1419_0).
Saskaņā ar Azartspēļu likuma 20. panta pirmo daļu azartspēles drīkst
organizēt tikai kazino, spēļu zālēs, bingo zālēs, kā arī totalizatora vai
derību likmju pieņemšanas vietās. Savukārt spēļu zāle ir azartspēļu
organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā
konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas
telpas, kurās ir uzstādīti un tiek ekspluatēti vismaz 20 azartspēļu automāti
(sk. Azartspēļu likuma 22. panta pirmo daļu).
Azartspēļu likuma VI nodaļa noteic dažāda veida azartspēļu
organizēšanas ierobežojumus. Šajā nodaļā ietvertā 41. panta pirmā daļa
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paredz, kādos gadījumos azartspēļu organizētājam aizliegts organizēt
azartspēles. Savukārt tā paša panta otrā daļa noteic, ka azartspēles nav
atļauts organizēt valsts iestādēs, baznīcās un kulta celtnēs, ārstniecības,
izglītības un kultūras iestādēs, veikalos, autoostās, dzelzceļa stacijās, bāros,
kafejnīcās un citās sabiedriskās vietās.
Azartspēļu likuma 42. pants paredz pašvaldības kompetenci azartspēļu
regulēšanā. Sākotnējā redakcijā, kas bija spēkā līdz 2006. gada 3. jūlijam, šis
pants paredzēja pašvaldībai tiesības izsniegt atļauju atvērt azartspēļu
organizēšanas vietu vai – likumā noteiktajos gadījumos – šādu atļauju
neizsniegt.
Šobrīd spēkā esošajā redakcijā Azartspēļu likuma 42. panta trešā daļa
nosaka: "Ja azartspēles paredzēts rīkot vietā, uz kuru nav attiecināmi šā
likuma 41. panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi, par atļauju organizēt
azartspēles katrā konkrētajā gadījumā lemj pašvaldības dome, izvērtējot to,
vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.
Pašvaldības atļauja nav nepieciešama kazino atvēršanai četru un piecu
zvaigžņu viesnīcās." Savukārt saskaņā ar šā panta sesto daļu gadījumā, kad
azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā rada būtisku valsts un attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu, pašvaldības
dome ir tiesīga ar motivētu lēmumu atcelt izsniegto atļauju atvērt spēļu zāli
vai citu azartspēļu organizēšanas vietu un organizēt azartspēles konkrētajās
telpās.
18.4. Vēsturiskā centra plānojums tika izstrādāts un tā galīgā redakcija
ar Rīgas domes 2005. gada 15. novembra lēmumu Nr. 583 tika noteikta, kad
bija spēkā likums "Par izlozēm un azartspēlēm", kas deva pašvaldībām
tiesības noteikt teritorijas, kurās azartspēļu organizēšana aizliegta.
Savukārt Vēsturiskā centra plānojums un tajā ietvertie Saistošie noteikumi
Nr. 38 tika apstiprināti 2006. gada 7. februārī, bet spēkā stājās 2006. gada
18. februārī, kad jau bija spēkā Azartspēļu likums tā sākotnējā redakcijā.
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23. panta piektā daļa paredz:
ja spēkā stājas jauni ar pašvaldības teritorijas plānojumā ietveramo
informāciju saistīti normatīvie akti ar augstāku juridisko spēku, pašvaldība
izvērtē nepieciešamību izdarīt grozījumus tās teritorijas plānojumā.
Savukārt tad, ja pašvaldība neizdara grozījumus tās teritorijas plānojumā,
pretrunu gadījumā piemēro tā normatīvā akta prasības, kuram ir augstāks
juridiskais spēks.
Saeima, atsaucoties uz Azartspēļu likuma 42. panta trešo un sesto daļu,
kā arī likumprojekta "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā" izstrādes
materiāliem, savā viedoklī norāda, ka likumdevējs attiecībā uz azartspēļu
organizēšanas ierobežojumiem ir paredzējis pašvaldībai tiesības izdot nevis
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saistošos noteikumus, bet administratīvo aktu, kura pamatojums katrā
konkrētajā gadījumā var tikt pārbaudīts tiesā (sk. lietas materiālu 3. sēj. 67. lp.).
Tātad jānoskaidro, vai Rīgas dome, izdodot apstrīdēto normu un
neizdarot tajā grozījumus, ir rīkojusies saskaņā ar Azartspēļu likumu,
proti, vai šā likuma regulējums ļauj pašvaldībām teritorijas plānojumā
noteikt ierobežojumus azartspēļu organizēšanas vietu ierīkošanai.
2005. gada 17. novembrī, apspriežot likumprojektu "Azartspēļu un
izložu likums" Saeimas sēdē otrajā, tas ir, galīgajā lasījumā, deputāti
P. Simsons un J. Strazdiņš norādīja, ka pašvaldības vislabāk zina, kurās to
daļās atļaujama, bet kurās – aizliedzama azartspēļu organizēšana, tāpēc ir
saglabājamas plašākas pašvaldību tiesības attiecībā uz azartspēļu
organizēšanas vietu izplatības ierobežošanu. Savukārt K. Šadurskis norādīja,
ka azartspēļu organizēšana būtu jākontrolē gan valsts, gan pašvaldību līmenī:
valstij jānosaka vispārēji kritēriji, savukārt pašvaldībām jādod tiesības
pastiprināt likumā noteiktos ierobežojumus atbilstoši savu iedzīvotāju
vajadzībām. Ar 47 balsīm "par", 37 "pret" un astoņiem deputātiem atturoties,
Saeima atbalstīja Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikumu
par 42. panta redakciju, un tika noteikts, ka azartspēļu organizēšanas
kontrole ir valsts kompetencē (sk. 8. Saeimas 2005. gada 17. novembra sēdes
stenogrammu. Pieejama: http://www.saeima.lv/steno/2002_8/st_051117/
st1711.htm).
Par pašvaldību tiesībām azartspēļu organizēšanas jomā plašas
deputātu debates Saeimā notika, arī apspriežot likumprojektu "Grozījumi
Azartspēļu un izložu likumā", kurš trešajā lasījumā tika pieņemts 2006. gada
6. aprīlī (Valsts prezidents to nosūtīja Saeimai atpakaļ otrreizējai
caurlūkošanai, un likums atkārtoti tika pieņemts 2006. gada 8. jūnijā).
Apspriežot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas atbalstīto 42. panta
trešās un sestās daļas redakciju, vairāki deputāti norādīja uz iespējamām
pašvaldību grūtībām pamatot būtisko valsts un attiecīgās teritorijas
iedzīvotāju interešu aizskārumu un tādējādi uz nespēju ierobežot azartspēļu
organizēšanas vietu izplatību savā teritorijā. Deputāts A. Kampars uz šiem
norādījumiem atbildēja, ka darba grupa konkrēto risinājumu izvēlējusies
tāpēc, ka līdzšinējais regulējums neesot uzskatāms par efektīvu, tādēļ
vajadzīgs risinājums, kas pašvaldībām ļautu operatīvāk pieņemt lēmumus
par konkrētām azartspēļu organizēšanas vietām. Savukārt deputāts Ē. Zunda
norādīja, ka tiesības izdot saistošos noteikumus ar azartspēļu organizēšanas
ierobežojumiem izmantojušas vien 20 no visām, tobrīd aptuveni 500
pašvaldībām. Jaunais Azartspēļu likuma regulējums došot pašvaldībai
plašākas iespējas, lemjot par to, atļaut vai neatļaut organizēt azartspēles
konkrētā vietā (sk. 8. Saeimas 2006. gada 6. aprīļa sēdes stenogrammu.
Pieejama: http://www.saeima.lv/steno/2002_8/st_060406/st0604.htm).
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Kā liecina Saeimas sēžu stenogrammas, vairāki deputāti iebilduši pret
likumprojektā ietverto risinājumu un 42. panta trešās un sestās daļas
formulējumu, tomēr Saeima šīs normas pieņēmusi tādā redakcijā, kas liek
pašvaldībai izvērtēt iedzīvotāju interešu aizskāruma būtiskumu, pieņemot
katru individuālo lēmumu par atteikšanos izsniegt atļauju atvērt spēļu zāli un
organizēt azartspēles attiecīgajās telpās vai šādas atļaujas atcelšanu.
18.5. Azartspēļu likuma 42. panta trešās un sestās daļas teksts, kā arī
savulaik notikušās deputātu diskusijas par šo normu redakciju liecina, ka
likumdevējs gan ir vēlējies atvieglot pašvaldību iespējas ierobežot
azartspēļu izplatību, bet nav expressis verbis pilnvarojis pašvaldības izdot
tādus saistošos noteikumus, tostarp teritorijas plānojumus, ar kuriem to
administratīvajā teritorijā vai tās daļā tiktu atļauta vai aizliegta azartspēļu
organizēšana.
Tomēr, interpretējot jebkuru tiesību normu, jāņem vērā vispārējie
tiesību principi, tostarp tiesību sistēmas vienotības princips. Atbilstoši šim
principam likumdevējs pieņem savstarpēji saskaņotas tiesību normas, kas
harmoniski darbojas visas tiesību sistēmas ietvaros, turklāt dažādos
normatīvajos aktos ietvertas tiesību normas ir jāinterpretē kā vienotu
tiesību sistēmu veidojošas (sal. sk. Satversmes tiesas 2017. gada 8. marta
sprieduma lietā Nr. 2016-07-01 25.2. punktu un 2017. gada 22. decembra
sprieduma lietā Nr. 2017-08-01 13.1. punktu). Satversmes tiesai jāpārliecinās
par to, vai minēto Azartspēļu likuma normu teksts un tapšanas vēsture ir
uzskatāmi par pietiekami svarīgiem faktoriem, lai liegtu pašvaldībai tiesības
tās teritorijas plānojumā noteikt ierobežojumus azartspēļu organizēšanas
vietu ierīkošanai.
Satversmes tiesa secina, ka praksē pastāv divi veidi, kādos pašvaldība
var savā teritorijā ierobežot azartspēļu organizēšanas vietu izplatību:
pašvaldība var, pirmkārt, noteikt attiecīgus teritorijas izmantošanas
aprobežojumus teritorijas plānojumā un, otrkārt, atbilstoši Azartspēļu
likuma 42. panta trešajai vai sestajai daļai pieņemt individuālu lēmumu
neizsniegt atļauju vai atcelt jau izsniegtu atļauju azartspēļu organizēšanas
vietas atvēršanai. Pēc pieaicināto personu Saeimas un Asociācijas ieskata, abi
šie ierobežojumu noteikšanas veidi ir pretstatāmi un viens otru izslēdzoši.
Saeima, pieņemot Azartspēļu likuma 42. pantu šobrīd spēkā esošajā
redakcijā, esot liegusi pašvaldībām tiesības noteikt attiecīgus ierobežojumus
ar vispārsaistošiem normatīvajiem aktiem – pašvaldības saistošajiem
noteikumiem, tostarp teritorijas plānojumiem (sk. lietas materiālu 3. sēj.
64. lp. un 7. sēj. 51. lp.).
Satversmes tiesa, interpretējot tiesisko regulējumu sistēmiski un
teleoloģiski, secina, ka azartspēļu organizēšanas ierobežojumu noteikšana
pašvaldības teritorijas plānojumā un individuālu lēmumu pieņemšana
attiecībā uz konkrētām azartspēļu organizēšanas vietām ir tādi risinājumi,
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kas viens otru nevis izslēdz, bet gan papildina. Abi šie tiesiskie risinājumi
mūsdienu situācijā var darboties līdztekus un nodrošināt jēgpilnāko
azartspēļu organizēšanas vietu izplatības kontroles sistēmu. Šāda izpratne ir
savienojama arī ar likumdevēja mērķi izveidot pēc iespējas efektīvāku
sistēmu, kuras ietvaros pašvaldības varētu, ja tas nepieciešams, ierobežot
azartspēļu organizēšanas vietu izplatību savā teritorijā. Ņemot vērā
teritorijas attīstības plānošanas būtību un principus, jāatzīst: ja jau
pašvaldībai ir piešķirtas tiesības ar individuāliem lēmumiem liegt azartspēļu
organizēšanas vietu ierīkošanu savā teritorijā, tad vēl jo vairāk pašvaldībai ir
tiesības tās teritorijas plānojumā noteikt attiecīgus teritorijas izmantošanas
aprobežojumus saskaņā ar teritorijas plānošanas tiesisko regulējumu.
Azartspēļu organizēšanas ierobežojuma kā teritorijas izmantošanas
aprobežojuma noteikšana pašvaldības teritorijas plānojumā nodrošina
paredzamību gan komersantiem, gan iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā
lielākā mērā nekā individuālo atļauju sistēma. Turklāt arī teritorijas
plānojums ir pakļauts tiesas kontrolei, proti, persona var iesniegt Satversmes
tiesā pieteikumu par pašvaldības pieņemto teritorijas plānojumu tāpat kā par
jebkuru normatīvo aktu, ar kuru, pēc personas ieskata, tiek aizskartas tās
pamattiesības.
Arī līdzšinējā administratīvo tiesu praksē ir atzītas pašvaldību
tiesības noteikt azartspēļu organizēšanas ierobežojumus gan teritorijas
plānojumā, gan ar individuāliem lēmumiem attiecībā uz konkrētām
azartspēļu organizēšanas vietām. Dažkārt pašvaldības individuālajā
lēmumā sniegtais būtiskā iedzīvotāju interešu aizskāruma pamatojums
atzīts par nepietiekamu tieši tādēļ, ka pašvaldība attiecīgo jautājumu nav
ietvērusi teritorijas plānojumā. Piemēram, Augstākā tiesa 2018. gada
27. aprīļa rīcības sēdes lēmumā lietā Nr. SKA-428/2018 norādīja, ka
pašvaldībai situācija ir jāizvērtē kompleksi un ilgtermiņā, paredzot
pilsētas teritorijā noteiktas vietas azartspēļu organizēšanai, iespējams,
izstrādājot atbilstošu teritorijas plānojumu, un ka pašvaldība var
atbilstoši plānošanas dokumentiem un skaidri izstrādātiem kritērijiem
turpmākajā attīstības posmā pārveidot spēļu zāļu izvietojumu pilsētā,
pieņemot jau konkrētus administratīvos aktus (sk. Augstākās tiesas 2018.
gada 27. aprīļa rīcības sēdes lēmuma lietā Nr. SKA-428/2018 8. punktu).
Savukārt Satversmes tiesa ir vērtējusi pašvaldības tiesības noteikt
tās teritorijas plānojumā teritorijas izmantošanas aprobežojumus
attiecībā uz komercdarbības nozari, kurā pastāv īpaša atļauju sistēma, un
atzinusi: tas vien, ka Saeima un Ministru kabinets ir noteikuši kārtību,
kādā persona var saņemt atļauju piesārņojošu darbību veikšanai,
nenozīmē, ka pašvaldība, pieņemot teritorijas plānojumu, nevarētu savā
teritorijā vispār aizliegt noteiktu piesārņojošu darbību veikšanu. Vietējai
pašvaldībai ir tiesības noteikt teritorijas plānojumā dažādus īpašuma
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tiesību aprobežojumus saskaņā ar teritorijas plānojumā paredzētajiem
teritorijas attīstības virzieniem un sabiedrības vairākuma vēlmēm
attiecībā uz teritorijas turpmāko attīstību (sk. Satversmes tiesas
2008. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr. 2008-05-03 9.1. punktu).
Turklāt izskatāmajā lietā attiecībā uz apstrīdēto normu Azartspēļu
likuma 42. panta trešā un sestā daļa ir vērtējama kopsakarā ar Vēsturiskā
centra aizsardzības likumu un prasībām, kādas Vēsturiskajam centram
izvirzījusi UNESCO. Proti, ir secināms, ka jau 2003. gadā, pieņemot
Vēsturiskā centra aizsardzības likumu, likumdevējs bija nospraudis mērķi
noteikt visaptverošu Vēsturiskā centra un tā kultūrvēsturisko vērtību
saglabāšanas un aizsardzības regulējumu. Šāds mērķis izriet arī no Latvijas
starptautiskajām saistībām un Vēsturiskā centra kā Pasaules mantojuma
sarakstā ierakstīta kultūras pieminekļa statusa. Izvērtējot Vēsturiskā centra
aizsardzības likuma normas, Satversmes tiesa atzinusi, ka teritorijas
attīstības plānošana ir viena no svarīgākajām pašvaldības funkcijām un
nozīmīgs priekšnoteikums UNESCO Konvencijā noteikto mērķu
sasniegšanai: "[Teritorijas plānošana] ne tikai nosaka galvenās vadlīnijas
teritorijas izmantošanai nākotnē un dod iespēju kompleksi risināt zemes
izmantošanas jautājumus, sabalansējot indivīda un sabiedrības intereses,
bet arī nosaka attiecības starp vides un kultūras mantojuma aizsardzības
interesēm un apbūvi" (sk. Satversmes tiesas 2004. gada 30. janvāra
sprieduma lietā Nr. 2003-20-01 8.2. punktu). Tādējādi, vērtējot azartspēļu
tiesisko regulējumu, ir jāņem vērā īpašais Vēsturiskā centra aizsardzības
statuss un tam pakārtotais Vēsturiskā centra plānojums.
Ņemot vērā minēto, Satversmes tiesa secina, ka konkrētajā situācijā
ar spēļu zāļu ierīkošanas ierobežojumu noteikšanu Vēsturiskā centra
plānojumā un individuālu lēmumu pieņemšanu atbilstoši Azartspēļu
likuma 42. panta sestajai daļai iespējams sasniegt lietderīgāko un
taisnīgāko, kā arī tiesību sistēmai visatbilstošāko rezultātu. Tādējādi
apstrīdētā norma nav pretrunā ar Azartspēļu likumu.
18.6. Pieteikuma iesniedzēja izsaka viedokli, ka Rīgas dome ir noteikusi
ierobežojumus vienīgi turpmākai spēļu zāļu atvēršanai, nevis to spēļu zāļu
darbībai, kuras saņēmušas pašvaldības atļauju pirms Vēsturiskā centra
plānojuma stāšanās spēkā (sk. lietas materiālu 1. sēj. 8. lp.). Savukārt Rīgas
dome norāda, ka apstrīdētā norma attiecināma ne tikai uz plānotajām, bet arī
jau esošajām spēļu zālēm, kas ierīkotas JC teritorijās līdz Vēsturiskā centra
plānojuma spēkā stāšanās brīdim (sk. lietas materiālu 2. sēj. 65. lp.). Tādējādi
Satversmes tiesai ir jāizvērtē, vai apstrīdētā norma ir pietiekami skaidra un
saprotama, lai persona varētu izprast savas tiesības un pienākumus.
Lai izvērtētu to, vai apstrīdētā norma ir pietiekami skaidra un
saprotama, ir jānoskaidro un jāņem vērā tās mērķi. Apstrīdētajā normā
noteiktā pamattiesību ierobežojuma leģitīmie mērķi tiks izvērtēti šajā
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spriedumā turpmāk, taču no Vēsturiskā centra aizsardzības likuma un
Vēsturiskā centra plānojuma mērķiem – Vēsturiskā centra saglabāšana,
aizsardzība un kvalitatīva, ilgtspējīga attīstība – pirmšķietami secināms, ka
tie nav sasniedzami, attiecinot apstrīdētajā normā noteiktos ierobežojumus
vienīgi uz jaunām spēļu zālēm. Turklāt regulējums, kas liegtu vienīgi jaunu
spēļu zāļu atvēršanu JC teritorijās, ļautu tiem azartspēļu organizētājiem,
kuri spēļu zāles jau atvēruši, darboties ārpus konkurences, bet tas nebūtu
savienojams ar konkurences tiesisko regulējumu. Tātad apstrīdētā norma ir
pietiekami skaidra un saprotama.
Tādējādi apstrīdētā norma ir izdota, pamatojoties uz likumdevēja
piešķirto pilnvarojumu, un ir pietiekami skaidra un saprotama. Līdz
ar to apstrīdētajā normā noteiktais pamattiesību ierobežojums ir
noteikts saskaņā ar likumu.
19. Ikviena personas pamattiesību ierobežojuma pamatā ir jābūt
apstākļiem un argumentiem, kādēļ tas vajadzīgs. Tātad ierobežojums tiek
noteikts svarīgu interešu – leģitīma mērķa labad (sk., piemēram, Satversmes
tiesas 2005. gada 13. maija sprieduma lietā Nr. 2004-18-0106 secinājumu
daļas 16. punktu). Satversmes tiesa ir secinājusi, ka teritorijas plānojumam
piemīt īpašumu ierobežojošs sociāls aspekts, kas nostiprināts Satversmes
105. panta otrajā teikumā un sašaurina īpašuma tiesības. Līdztekus
atsevišķu personu tiesībām uz netraucētu sava īpašuma lietošanu ar
teritorijas plānojumu tiek nodrošināta vides aizsardzības prasību
īstenošana, pareiza infrastruktūras būvniecība un funkcionēšana, kā arī
kultūrvides saglabāšana (sk. Satversmes tiesas 2007. gada 26. aprīļa
sprieduma lietā Nr. 2006-38-03 10. punktu).
19.1. Visi lietas dalībnieki un pieaicinātās personas atzīst, ka
apstrīdētajā normā noteiktajam ierobežojumam ir leģitīms mērķis, tomēr
šā mērķa izpratne ir atšķirīga.
Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka Vēsturiskā centra kā kultūras
mantojuma saglabāšana un aizsardzība, kā arī ilgtspējīga, līdzsvarota un
kvalitatīva attīstība un labvēlīga vide ir "valsts un Rīgas pašvaldības
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interese". Tādējādi ierobežojuma
leģitīmais mērķis, pēc Pieteikuma iesniedzējas ieskata, varētu būt Vēsturiskā
centra un tā aizsardzības zonas iedzīvotāju tiesības dzīvot labvēlīgā vidē.
Pieteikumā arī norādīts, ka pašvaldības pienākums ir savai administratīvajai
teritorijai izstrādāt tādu teritorijas plānojumu, kas teritorijas ilgtspējības
interesēs citstarp paredz arī nekustamo īpašumu atļautās izmantošanas
priekšnoteikumus (sk. lietas materiālu 1. sēj. 5. un 7. lp.).
Rīgas domes atbildes rakstā un pieaicināto personu viedokļos minēti
arī tādi iespējamie apstrīdētajā normā noteiktā ierobežojuma leģitīmie
mērķi kā sabiedrības tikumība, ikviena cilvēka tiesības uz labvēlīgu
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kultūrvidi, kultūras mantojuma aizsardzība (un tiesību uz kultūras
mantojumu aizsardzība), azartspēļu spēlētāju tiesību aizsardzība,
sabiedrības materiālā un nemateriālā labklājība, tūrisma veicināšana un
pozitīva Latvijas galvaspilsētas tēla veidošana.
Lai noteiktu apstrīdētajā normā noteiktā ierobežojuma leģitīmo
mērķi, Satversmes tiesai jāņem vērā gan Vēsturiskā centra aizsardzības
likuma un Vēsturiskā centra plānojuma, gan Azartspēļu likuma mērķi.
19.2. Vēsturiskā centra aizsardzības likuma 2. pants noteic, ka likuma
mērķis ir citstarp nodrošināt Vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas
saglabāšanu un aizsardzību. Savukārt Vēsturiskā centra plānojuma mērķis
saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr. 38 4. punktu ir saglabāt un aizsargāt
Vēsturisko centru un tā aizsardzības zonu kā kultūras mantojumu.
Satversmes tiesa jau secinājusi, ka Vēsturiskā centra iekļaušana
UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā apstiprina šā kultūras objekta
īpašo un universālo vērtību, kā arī to, ka tā saglabāšana ir visas cilvēces
interesēs. Tādējādi Vēsturiskā centra saglabāšanai, aizsardzībai un
attīstībai ir ne tikai vietēja, bet arī valstiska un pat starptautiska nozīme.
Latvija ir uzņēmusies visus pienākumus, kurus tai kā dalībvalstij uzliek
UNESCO Konvencija, tostarp apņēmusies piešķirt kultūras mantojumam
zināmas funkcijas sabiedrības dzīvē, iekļaut šā mantojuma aizsardzību
plānošanas programmās, veikt pienācīgus juridiskus, zinātniskus,
tehniskus, administratīvus un finansiālus pasākumus, lai aizsargātu šo
mantojumu (sk. Satversmes tiesas 2004. gada 30. janvāra sprieduma lietā
Nr. 2003-20-01 8.1. un 8.2. punktu).
Saskaņā ar Vēsturiskā centra aizsardzības likuma 1. panta 1. punktu
kultūrvēsturiska vērtība ir cilvēka radošā gara meistardarbs, kas
demonstrē nozīmīgu cilvēces vērtību mijiedarbību noteiktā laika posmā
vai vietā saistībā ar arhitektūras vai tehnoloģijas attīstību, monumentālo
mākslu, pilsētas plānošanu, ainavu dizainu, kas tieši vai materiāli ir
saistīts ar notikumiem, dzīvām tradīcijām, mākslas vai literāriem darbiem,
kam piemīt īpaša universāla vērtība un kas nav jaunāks par 25 gadiem.
Saeima uzskata, ka Vēsturiskā centra aizsardzības likums ir vērsts uz
kultūrvēsturisko vērtību fizisku (vizuālu), nevis "saturisku" aizsardzību –
tādu darbību ierobežošanu, kuras nav saistītas ar vides neatļautu fizisku
(vizuālu) vai noteiktos gadījumos funkcionālu pārveidošanu (sk. lietas
materiālu 3. sēj. 65. lp.). Tādējādi Satversmes tiesai jāizvērtē, kādā apjomā
Vēsturiskais centrs un tā kultūrvēsturiskās vērtības aizsargājamas.
Izvērtējot to, vai Vēsturiskā centra kultūrvēsturiskās vērtības tiek
valstiski un starptautiski aizsargātas vienīgi kā fiziski objekti, ir jāņem
vērā tas, ka Vēsturisko centru veido ne tikai atsevišķas tajā ietilpstošās
kultūrvēsturiskās vērtības, tostarp dažāda aizsardzības līmeņa kultūras
pieminekļi, bet ka Vēsturiskais centrs pats par sevi ir UNESCO un valsts
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aizsargāts kultūras piemineklis – komplekss objekts, kas aplūkojams kā
vienots veselums. Vēsturiskais centrs ir arī pati dzīvīgākā Rīgas daļa, kurā
cilvēku kustība un koncentrācija ir vislielākā. Tādējādi Vēsturiskajam
centram papildus fiziskajiem objektiem, tostarp ēkām, ielām, laukumiem,
ir raksturīga īpaša atmosfēra un noskaņa, ko rada arī cilvēki un tajā
notiekošās aktivitātes. To apstiprina arī vairāki starptautiskie dokumenti
un lietas sagatavošanas gaitā apzinātie viedokļi.
Tā, piemēram, Eiropas Padomes Vispārējā konvencija par kultūras
mantojuma vērtību sabiedrībai kultūras mantojumu definē kā tādu uzkrātu
resursu kopumu, kas saņemti mantojumā no pagātnes un kas neatkarīgi no
piederības indivīdu un sabiedrības izpratnē tiek uzskatīti par vērtību,
pārliecības, zināšanu, tradīciju atspoguļotājiem un paudējiem. Konvencijā
atzīts, ka Eiropas kultūras mantojums kopumā veido kopīgu atmiņu,
izpratnes, identitātes, vienotības un radošuma avotu (sk. Eiropas Padomes
2005. gada 27. oktobra Vispārējās konvencijas par kultūras mantojuma
vērtību sabiedrībai 2. un 3. pantu).
Norādes par Vēsturiskā centra kā pasaules kultūras mantojuma vietas
aizsardzības apjomu atrodamas arī UNESCO ieteikumos un vadlīnijās.
Piemēram, UNESCO Ģenerālās konferences 2011. gada 10. novembrī
pieņemtajā Ieteikumā par vēsturisko pilsētas ainavu noteikts, ka vēsturiskā
pilsētas ainava ir pilsētas ainava, kas izveidojusies, vēsturiski uzslāņojoties
kultūras un dabas vērtībām un to raksturojošajiem elementiem. Šis jēdziens
aptver plašāku pilsētas kontekstu, citstarp arī sociālās un kultūras paražas
un vērtības, ekonomikas procesus un mantojuma nemateriālās dimensijas,
kas attiecas uz daudzveidību un identitāti. Vēsturisko pilsētas ainavu pieejā
uzsvērta cilvēka dzīves vides kvalitātes saglabāšana un pilsētas telpu
produktīva un ilgtspējīga izmantošana, līdzsvarotas un ilgtspējīgas
attiecības starp urbanizēto un dabisko vidi, kā arī starp pašreizējo un
nākamo paaudžu vajadzībām un pagātnes mantojumu. Tāpat norādīts, ka
arhitektūra nav vienīgais vispārējās pilsētvides elements un pilsētu
kultūras mantojuma saglabāšana nozīmē ne tikai atsevišķu ēku
saglabāšanu, bet uzskatāma par pilsētplānošanas pamatu un komplicētu
daudzpusēju disciplīnu (sk. UNESCO Ģenerālās konferences 2011. gada
10. novembra Ieteikuma par vēsturisko pilsētas ainavu 8., 9. un 11. punktu.
Pieejams: http://www.unesco.lv/lv/dokumenti/ieteikumi-2/ieteikumi-1/).
Savukārt UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzības
starpvaldību komitejas pieņemtajās Pasaules mantojuma konvencijas
īstenošanas operatīvajās vadlīnijās kā kritērijs kultūras pieminekļa
autentiskuma novērtēšanai un iekļaušanai Pasaules mantojuma sarakstā
minēts arī tā raksturs un noskaņa (sk. UNESCO Pasaules kultūras
un dabas mantojuma aizsardzības starpvaldību komitejas Operatīvo
vadlīniju Pasaules mantojuma konvencijas īstenošanai 82. un 83. punktu.
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Pieejamas: https://whc.unesco.org/en/guidlines/). Šā dokumenta 4. pielikumā
ietverts "Naras dokuments par autentiskumu", kuru 1994. gadā pieņēmusi
Starptautiskā pieminekļu un ievērojamu vietu padome (International
Council of Monuments and Sites) un kurā uzsvērts, ka pasaules kultūru un
kultūras mantojuma dažādība ir visas cilvēces neaizstājama garīgā un
intelektuālā bagātība, kas jāaizsargā kā būtisks cilvēces attīstības faktors.
Visas kultūras un sabiedrības sakņojas īpašās materiālo un nemateriālo
formu un veidu izpausmēs, kas veido to kultūras mantojumu. Visu formu un
vēstures periodu kultūras mantojuma saglabāšana saistīta ar vērtībām, kas
tam piemīt. Tāpat dokumentā secināts, ka atkarībā no kultūras mantojuma
īpatnībām, kultūras konteksta un tā attīstības laika gaitā spriedumi par
autentiskumu var būt saistīti ar lielu informācijas avotu dažādību. Tie var
citstarp ietvert tādus aspektus kā forma un dizains, materiāli, izmantošana
un funkcija, tradīcijas, garīgums, gaisotne un citus iekšējos un ārējos
faktorus (sk. Starptautiskās pieminekļu un ievērojamu vietu padomes
Naras dokumenta par autentiskumu 5., 7., 9. un 13. punktu. Pieejams:
https://www.icomos.org/charters/nara-e.pdf).
Arī pieaicinātā persona U. Bratuškins izsaka viedokli, ka pilsētvides
identitātes neatņemama sastāvdaļa ir sabiedriskās dzīves norises.
Kultūrvēsturiskās vides kvalitāte esot komplekss jēdziens, kas ietver gan
vietas, gan tās aktuālā vizuāli estētiskā un tehniskā stāvokļa, gan
lietošanas (izmantošanas) aspektus. To veidojot apbūves kvalitāte un
daudzveidīgo sociālo procesu kopums, kas var īstenoties gan ēku
iekštelpās, gan ārpus tām (sk. lietas materiālu 7. sēj. 133. un 134. lp.).
Izvērtējot minētos argumentus, Satversmes tiesa secina, ka pilsētvides
arhitektoniskā forma nav nošķirama no tās sociālās nozīmes un
pielietojuma. Vēsturiskā centra aizsardzības likuma 5. panta otrajā daļā
uzskaitīto kultūrvēsturisko vērtību fiziskā jeb arhitektoniskā forma ir
aizsargājama primāri, tomēr tā ir tikai viens no Vēsturiskā centra
aizsardzības objektiem. Vēsturiskā centra īpašie saglabāšanas, aizsardzības
un attīstīšanas noteikumi attiecināmi ne tikai uz pilsētas un tajā esošo
kultūrvēsturisko vērtību vizuāli uztveramo daļu, bet arī uz to saturisko,
nemateriālo aspektu, lai nodrošinātu visaptverošu Vēsturiskā centra
saglabāšanu, aizsardzību un arī ilgtspējīgu attīstību.
19.3. Vēsturiskā centra aizsardzības likuma un Vēsturiskā centra
plānojuma mērķis ir arī veicināt ilgtspējīgu, līdzsvarotu un kvalitatīvu
Vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas attīstību un labvēlīgu vidi.
Ilgtspējība ir viens no konstitucionālajiem principiem, kas vērsts uz
Satversmē ietverto mērķu un vērtību aizsardzību, kā arī to īstenošanu.
Ilgtspējības princips tiek piemērots daudzās tiesību nozarēs, un tas
citstarp ir arī teritorijas plānošanas pamatprincips (sk. Satversmes tiesas
2017. gada 6. oktobra sprieduma lietā Nr. 2016-24-03 11. punktu).
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Satversmes tiesa ir secinājusi, ka ilgtspējīga attīstība ir sabiedrības
labklājības, vides un ekonomikas integrēta un līdzsvarota attīstība, kas
apmierina iedzīvotāju pašreizējās sociālās un ekonomiskās vajadzības un
nodrošina vides aizsardzības prasību ievērošanu, neapdraudot nākamo
paaudžu vajadzību apmierināšanas iespējas (sk. Satversmes tiesas 2008. gada
17. janvāra sprieduma lietā Nr. 2007-11-03 15. punktu). Teritorijas
plānošanas mērķis ir veidot ilgtspējīgas, veselīgākas un labāk organizētas
sabiedrības nosacījumus. Ilgtspējīgu attīstību citstarp raksturo arī pilsētu
ekosistēmu saglabāšana. Pašvaldības uzdevums ir, izšķiroties par
konkrētiem risinājumiem teritorijas plānojumā, nodrošināt indivīdiem
labākus dzīves apstākļus pilsētvidē un uzlabot dzīves kvalitāti. Līdz ar to
pašvaldībai ir tiesības un vienlaikus arī pienākums, ņemot vērā visas
līdzsvarojamās intereses, ar savu rīcību sasniegt ilgtspējīgu, kā arī teritorijas
plānošanas principiem un faktiskajai situācijai atbilstošāko risinājumu (sk.
Satversmes tiesas 2009. gada 19. novembra sprieduma lietā Nr. 2009-09-03
14. un 15. punktu un 2014. gada 10. oktobra sprieduma lietā Nr. 2014-04-03
14. punktu).
Ilgtspējībai ir trīs savstarpēji saistīti aspekti: ekoloģiskā, ekonomiskā
un sociālā ilgtspējība. Ilgtspējīgas attīstības centieni ir vērsti uz cilvēkiem
un viņu tiesībām dzīvot veselīgu un produktīvu dzīvi saskaņā ar dabu (sk.
Satversmes tiesas 2011. gada 24. februāra sprieduma lietā Nr. 2010-48-03
6.1.1. punktu). Pilsētās dominē cilvēku veidotā vide, taču tas nenozīmē, ka
uz to nebūtu attiecināmas ilgtspējības prasības. Arī pilsētvidē, īpaši pilsētu
vēsturiskajos centros, ar teritorijas plānošanas palīdzību jānodrošina tas, ka
tiek cienītas tajos esošās kultūrvēsturiskās vērtības un līdzsvarotas
sabiedrības dažādās intereses un vajadzības, padarot šīs teritorijas pēc
iespējas piemērotākas (draudzīgākas) sabiedrībai.
19.4. Atbilstoši Azartspēļu likuma 2. panta pirmajai daļai šā likuma
mērķis ir nodrošināt sabiedrības interešu un spēlētāju tiesību aizsardzību.
Azartspēles vēsturiski ir uzskatītas par izklaidi, un sabiedrības interese par
tām pastāvēs vienmēr. Tāpēc ir jānodrošina līdzsvars starp azartspēļu kā
izklaides pasākumu organizēšanu un sabiedrības interesēm, tostarp
personu tiesību aizsardzību, novēršot iespējamo azartspēļu atkarības
rašanos un tādējādi mazinot gan sabiedrības veselības apdraudējuma risku,
gan sociālos riskus. Savukārt Eiropas Savienības līmenī azartspēļu nozare ir
atzīta par īpaša rakstura saimniecisko darbību, kurā tiek ņemtas vērā katras
dalībvalsts īpatnības un tradīcijas, – tās regulējums nav harmonizēts
Eiropas Savienības līmenī un ir katras dalībvalsts kompetencē (sk.
2019. gada 10. janvārī valsts sekretāru sanāksmē izsludināto "Azartspēļu un
izložu politikas pamatnostādņu 2019.–2026. gadam" pielikuma 4.–6. lp.
Pieejamas: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/ ?pid=40468195).
402

Lieta Nr. 2018-17-03

Uz azartspēļu riskiem un iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz indivīdu un
sabiedrību kopumā norāda arī lietā pieaicinātās personas. S. Lasmane
izsaka viedokli, ka azartspēļu nozares piedāvātā izklaide un komercdarbība
ir riskanta, sociālo un morālo vidi degradējoša, saistīta ar azartspēļu
atkarības risku, kā arī rada materiāla un nemateriāla zaudējuma risku
pašam spēlētājam, viņa ģimenei, valstij un sabiedrībai kopumā (sk. lietas
materiālu 7. sēj. 144., 145. un 148. lp.). Savukārt A. Utināns norāda, ka
azartspēļu atkarība ir psihisks stāvoklis, kura attīstību veicina azartspēļu
vietas pieejamība, ka azartspēļu atkarības ārstēšana ir sarežģīta, bieži vien
bezrezultatīva, turklāt tās izmaksas gulstas uz ģimenes vai sabiedrības
pleciem (sk. lietas materiālu 7. sēj. 139. un 140. lp.).
Satversmes tiesa secina: likumdevējs ir apzinājies, ka azartspēļu
nozares piedāvātie pakalpojumi ietver paaugstinātu risku indivīdam un
sabiedrībai kopumā, tāpēc normatīvajos aktos noteikti dažāda veida
ierobežojumi, tostarp vecuma ierobežojumi pakalpojuma saņemšanai,
azartspēļu un to organizēšanas vietu reklāmai, kā arī stingri tiek
reglamentēta azartspēļu organizētāju un azartspēļu organizēšanas vietu
licencēšanas kārtība.
19.5. Satversmes tiesa secina, ka apstrīdētajā normā ietvertais
pamattiesību ierobežojums ir noteikts vairāku šādu aizsargājamu tiesību un
interešu dēļ: Vēsturiskā centra un tā kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana
un aizsardzība, indivīda tiesības uz dzīvi labvēlīgā vidē, tostarp tiesības uz
labvēlīgu kultūrvidi un tiesības uz kultūras mantojumu, sabiedrības tiesības
uz ilgtspējīgu attīstību un sabiedrības interese tikt aizsargātai no azartspēļu
nelabvēlīgās ietekmes, kā arī azartspēļu spēlētāju un viņu tuvinieku
tiesības. Visas šīs aizsargājamās tiesības un intereses ir savstarpēji saistītas
un daļēji pārklājas, tāpēc nav aplūkojamas atrauti cita no citas. Kopumā tās
var tikt aptvertas ar diviem leģitīmiem mērķiem: pirmkārt, citu cilvēku
tiesību aizsardzība un, otrkārt, sabiedrības labklājības aizsardzība. Turklāt
aizsargājamās sabiedrības intereses nevar tikt skatītas sašaurināti,
attiecinot tikai uz to sabiedrības daļu, kas dzīvo Vēsturiskā centra teritorijā,
jo to apmeklē gan citi Rīgas un visas Latvijas iedzīvotāji, gan tūristi, kuru
priekšstats par Rīgu un Latviju visupirms veidojas, iepazīstoties ar centrālo
pilsētas daļu.
Līdz ar to apstrīdētajā normā noteiktā pamattiesību
ierobežojuma leģitīmais mērķis ir citu cilvēku tiesību un sabiedrības
labklājības aizsardzība.
20. Konstatējot pamattiesību ierobežojuma leģitīmo mērķi,
nepieciešams izvērtēt šā ierobežojuma atbilstību samērīguma principam
un tādējādi noskaidrot:
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1) vai likumdevēja lietotie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa
sasniegšanai, tas ir, vai ar apstrīdēto normu var sasniegt ierobežojuma
leģitīmo mērķi;
2) vai šāda rīcība ir nepieciešama, tas ir, vai mērķi nevar sasniegt ar
citiem, personas tiesības un likumiskās intereses mazāk ierobežojošiem
līdzekļiem;
3) vai likumdevēja rīcība ir atbilstoša, tas ir, vai labums, ko iegūst
sabiedrība, ir lielāks par personas tiesībām un likumiskajām interesēm
nodarīto kaitējumu.
Ja, izvērtējot ierobežojuma samērīgumu, tiek atzīts, ka tas neatbilst
kaut vienam no šiem kritērijiem, tiesību norma neatbilst samērīguma
principam un ir prettiesiska (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2016. gada
16. jūnija sprieduma lietā Nr. 2015-18-01 15. punktu).
20.1. Tiesību normas izdevēja izraudzītie līdzekļi ir piemēroti
leģitīmā mērķa sasniegšanai, ja ar konkrēto regulējumu šis mērķis tiek
sasniegts (sk. Satversmes tiesas 2010. gada 7. oktobra sprieduma lietā
Nr. 2010-01-01 13. punktu).
Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka apstrīdētajā normā noteiktais
ierobežojums ir piemērots leģitīmā mērķa sasniegšanai, tomēr izsaka arī
tādu viedokli, ka spēļu zāļu ierīkošanas ierobežojums tikai Vēsturiskajā
centrā neesot savienojams ar rūpēm par visu pārējo Rīgas un Latvijas
iedzīvotāju tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē un tikt aizsargātiem no
azartspēļu atkarības (sk. lietas materiālu 1. sēj. 9. lp.).
Izvērtējot to, vai apstrīdētajā normā noteiktais pamattiesību
ierobežojums ir piemērots leģitīmā mērķa sasniegšanai, vērā jāņem tas, ka
apstrīdētajā normā noteiktajam pamattiesību ierobežojumam ir divi leģitīmie
mērķi un tie ietver vairākas savstarpēji saistītas intereses. Satversmes tiesa
jau secināja, ka citstarp no Latvijas starptautiskajām saistībām izriet
pienākums saglabāt un aizsargāt Vēsturisko centru un tā kultūrvēsturiskās
vērtības materiālā un nemateriālā dimensijā (sk. šā sprieduma 19.2. punktu).
Apstrīdētā norma, kas ierobežo iespēju ierīkot spēļu zāles JC teritorijās, ir
piemērots līdzeklis šā mērķa sasniegšanai, jo ļauj Vēsturiskajā centrā
izvairīties no spēļu zālēm raksturīgiem arhitektoniskiem un reklāmas
risinājumiem, piemēram, necaurredzamiem logiem un spilgtām gaismas
reklāmām. Tādējādi tiek paaugstināta sabiedrības drošības sajūta un
Vēsturiskā centra pievilcīgums tā iedzīvotāju un apmeklētāju acīs un viņi var
pilnvērtīgi lietot un baudīt pilsētvidi.
Turklāt Satversmes tiesa jau secināja to, ka azartspēļu nozare tiek
saistīta ar indivīdam un sabiedrībai nelabvēlīgām sekām, kā arī to, ka
Vēsturiskais centrs ir visintensīvāk apmeklētā Rīgas teritorija (sk. šā
sprieduma 19.2. un 19.4. punktu). Apstrīdētajā normā noteiktais pamattiesību
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erobežojums pasargā personas no pieejas spēļu zālēm un līdz ar to arī no
potenciālas azartspēļu atkarības, jo spēļu zāļu pieejamība ir viens no atkarību
veicinošiem faktoriem. Tātad minētais ierobežojums ļauj aizsargāt citu
cilvēku tiesības un sabiedrības labklājību.
Tādējādi apstrīdētajā normā noteiktais pamattiesību
ierobežojums ir piemērots leģitīmo mērķu – citu cilvēku tiesību un
sabiedrības labklājības aizsardzība – sasniegšanai.
20.2. Pamattiesību ierobežojums ir nepieciešams, ja nepastāv nekādi
citi līdzekļi, kuri būtu tikpat iedarbīgi un kurus izvēloties pamattiesības
tiktu ierobežotas mazāk. Vērtējot to, vai leģitīmo mērķi var sasniegt arī
citādi, Satversmes tiesa uzsver, ka saudzējošāks līdzeklis ir nevis jebkurš
cits, bet tikai tāds līdzeklis, ar kuru var sasniegt leģitīmo mērķi vismaz tādā
pašā kvalitātē. Turklāt alternatīvu risinājumu iespējamā eksistence pati par
sevi nepadara izvērtējamo normu par tiesiski nepamatotu (sk. Satversmes
tiesas 2010. gada 7. oktobra sprieduma lietā Nr. 2010-01-01 14. punktu un
2014. gada 7. jūlija sprieduma lietā Nr. 2013-17-01 28.1. punktu).
Satversmes tiesas kompetencē ir pārbaudīt to, vai nepastāv alternatīvi
līdzekļi, kas personām Satversmē noteiktās pamattiesības aizskartu mazāk.
Tāpat tiesas kompetencē ir noskaidrot, vai likumdevējs, ierobežojot kādas
personas vai personu grupas pamattiesības, ir apsvēris to, vai konkrētajā
gadījumā nepastāv kādi alternatīvi līdzekļi, kas personām Satversmē
noteiktās pamattiesības aizskartu mazāk (sk. Satversmes tiesas 2010. gada
30. marta sprieduma lietā Nr. 2009-85-01 19. punktu un 2014. gada 7. jūlija
sprieduma lietā Nr. 2013-17-01 28.1. punktu). Tomēr, noskaidrojot
saudzējošāka risinājuma iespējamību, tiesa nevar darboties likumdevēja un
valsts pārvaldes vietā un pati meklēt optimālus risinājumus, jo tas ir tiesību
normas pieņēmēja uzdevums (sal. sk. Satversmes tiesas 2005. gada 13. maija
sprieduma lietā Nr. 2004-18-0106 secinājumu daļas 19. punktu un 2005. gada
4. novembra sprieduma lietā Nr. 2005-09-01 14.3. punktu).
20.2.1. No lietas materiāliem, proti, SIA "ALFOR" lūguma
Administratīvajai rajona tiesai iesniegt pieteikumu Satversmes tiesai, izriet,
ka, pēc tās ieskata, apstrīdētā norma satur absolūtu aizliegumu un leģitīmo
mērķi var sasniegt ar saudzējošākiem līdzekļiem (sk. lietas materiālu 1. sēj.
105. lp.).
Demokrātiskā tiesiskā valstī likumdevējs var tiesību normās ietvert
absolūtus aizliegumus, tomēr tādā gadījumā likumdevējam ir jāpārliecinās
arī par to, ka, paredzot izņēmumus no šāda aizlieguma, leģitīmo mērķi
nebūtu iespējams sasniegt līdzvērtīgā kvalitātē (sal. sk. Satversmes tiesas
2017. gada 24. novembra sprieduma lietā Nr. 2017-07-01 19.3. punktu).
Satversmes tiesa secina, ka komersantiem, tostarp SIA "ALFOR",
apstrīdētajā normā noteiktais pamattiesību ierobežojums nav absolūts.
Komersanti var turpināt nodarboties ar azartspēļu organizēšanu Rīgā ārpus
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Vēsturiskā centra teritorijas un citur Latvijā. Satversmes tiesa ir informēta
par Rīgas domes 2019. gada 27. martā konceptuāli pieņemto lēmumu slēgt
visas spēļu zāles Rīgā, taču šis lēmums nav izvērtējams izskatāmās lietas
ietvaros.
Turklāt apstrīdētajā normā paredzēts izņēmums – spēļu zāles ir atļauts
ierīkot Vēsturiskā centra teritorijā četru un piecu zvaigžņu viesnīcās. Tas
nenostāda četru un piecu zvaigžņu viesnīcās darbojošās spēļu zāles
privileģētā situācijā, bet norāda uz to, ka pašvaldība ir vērtējusi
ierobežojumu un atzinusi, ka pieļaujams izņēmums no tā. Spēļu zāles, kas
atrodas viesnīcās, ir orientētas galvenokārt uz to iemītnieku – tūristu –
izklaidi un visbiežāk garāmgājējiem nav manāmas. Tādējādi spēļu zāles, kas
atvērtas četru un piecu zvaigžņu viesnīcās, un spēļu zāles, kas atvērtas ārpus
šādām viesnīcām, neatrodas salīdzināmā situācijā. Turklāt arī azartspēļu
organizētājiem, kas vēlas ierīkot spēļu zāles četru un piecu zvaigžņu
viesnīcās, ir jāsaņem pašvaldības atļauja atvērt spēļu zāli un organizēt
attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās.
20.2.2. Pieteikuma iesniedzēja un Asociācija kā alternatīvu līdzekli
apstrīdētajā normā noteiktajam ierobežojumam min spēļu zāļu vizuālā
noformējuma un reklāmas ierobežojumus (sk. lietas materiālu 1. sēj. 9. lp. un
7. sēj. 53. lp.).
Jau šobrīd Azartspēļu likuma 41. panta piektajā daļā noteikts, ka
azartspēļu reklāma ir aizliegta ārpus azartspēļu organizēšanas vietām un
tajās ir atļauts norādīt vienīgi azartspēļu vietas nosaukumu un azartspēļu
organizētāja reģistrētu preču zīmi. Azartspēles tiek organizētas
iekštelpās, tām raksturīga norobežošanās no apkārtējās vides, visbiežāk –
ar necaurredzamu logu palīdzību, un tas, kā norāda pieaicinātā persona U.
Bratuškins, nav savienojams ar drošas un caurredzamas publiskās telpas
veidošanas principiem (sk. lietas materiālu 7. sēj. 136. lp.). Savukārt tādā
gadījumā, ja šie spēļu zālēm raksturīgie risinājumi tiktu liegti, tajās
notiekošais kļūtu redzams garāmgājējiem, un tas arī būtu pretrunā ar
apstrīdētajā normā noteiktā ierobežojuma leģitīmajiem mērķiem.
Tādējādi spēļu zāļu vizuālā noformējuma un reklāmas ierobežojumi
nebūtu tikpat iedarbīgi un neļautu apstrīdētajā normā noteiktā
pamattiesību ierobežojuma leģitīmos mērķus sasniegt tādā pašā kvalitātē,
kādā tie tiek sasniegti ar apstrīdēto normu.
20.2.3. Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka Azartspēļu likuma 42. panta
sestajā daļā paredzētā iespēja pašvaldībai atcelt atļauju spēļu zāles
atvēršanai tādā gadījumā, ja spēļu zāle konkrētajā vietā rada būtisku valsts
un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu,
personas pamattiesības ierobežo mazāk (sk. lietas materiālu 1. sēj. 8. lp.).
Taču šādas pašvaldības tiesības nav uzskatāmas par alternatīvu, personas
tiesības mazāk ierobežojošu līdzekli. Tās ir jau šobrīd likumā pašvaldībai
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paredzētās tiesības, kuras pašvaldība konkrētajā gadījumā var izmantot
līdztekus jeb papildus teritorijas plānojumā noteiktajam regulējumam.
Pašvaldība savā lēmumā atcelt atļauju atvērt spēļu zāli Vēsturiskā centra
teritorijā var, pamatojot būtisku iedzīvotāju interešu aizskārumu, citstarp
atsaukties arī uz Vēsturiskā centra plānojumu, kura izstrādes gaitā jau ir
saskaņojusi atsevišķu personu un sabiedrības intereses. Turklāt īpašuma
tiesību aprobežojumu noteikšana teritorijas plānojumā ir komersantiem
labvēlīgāks risinājums, jo nodrošina komercdarbības vides paredzamību un
ļauj tiem labāk plānot savu komercdarbību attiecīgajā teritorijā.
Satversmes tiesa secina, ka nepastāv tādi alternatīvi līdzekļi, kas
ierobežotu personas pamattiesības mazāk nekā apstrīdētajā normā
noteiktais ierobežojums un ļautu sasniegt šā ierobežojuma leģitīmo mērķi
vismaz tādā pašā kvalitātē.
Tādējādi apstrīdētajā normā noteiktais pamattiesību
ierobežojums ir nepieciešams leģitīmo mērķu – citu cilvēku tiesību
un sabiedrības labklājības aizsardzība – sasniegšanai.
20.3. Izvērtējot pamattiesību ierobežojuma atbilstību leģitīmajam
mērķim, jāpārliecinās arī par to, vai nelabvēlīgās sekas, kas personai rodas
tās pamattiesību ierobežojuma rezultātā, nav lielākas par labumu, ko no šā
ierobežojuma gūst sabiedrība kopumā. Proti, ir jānoskaidro lietā
līdzsvarojamās intereses un tas, kurai no šīm interesēm būtu piešķirama
prioritāte (sk. Satversmes tiesas 2010. gada 7. oktobra sprieduma lietā
Nr. 2010-01-01 15. punktu). Teritorijas plānojuma mērķis ir nodrošināt gan
ekonomisku attīstību, gan sociālo un kultūras interešu īstenošanu, kā arī
vides aizsardzību (sk. Satversmes tiesas 2008. gada 17. janvāra sprieduma
lietā Nr. 2007-11-03 15. punktu).
Izskatāmajā lietā salīdzināmas komersanta – azartspēļu organizatora –
tiesības veikt komercdarbību un gūt no tās labumu, no vienas puses, un
apstrīdētajā normā noteiktā pamattiesību ierobežojuma leģitīmajos mērķos
ietvertās tiesības un intereses, tostarp Vēsturiskā centra un tā
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana un aizsardzība, indivīda tiesības uz
dzīvi labvēlīgā vidē, sabiedrības tiesības uz ilgtspējīgu attīstību un interese
tikt aizsargātai no azartspēļu nelabvēlīgās ietekmes, kā arī azartspēļu
spēlētāju un viņu tuvinieku tiesības, no otras puses.
Teritorijas plānošanas procesa galvenais uzdevums ir kompleksi
saskaņot atsevišķu privātpersonu intereses ar attiecīgās teritorijas
ilgtspējīgas attīstības iespējām. Paredzot vai īstenojot citu sākotnējo
teritorijas plānošanas uzdevumu, piemēram, sekmējot vienīgi pilsētas
ekonomisko izaugsmi, neņemot vērā īpašās dabas un kultūras vērtības,
tiek panākts prettiesisks rezultāts (sk. Satversmes tiesas 2004. gada
9. marta sprieduma lietā Nr. 2003-16-05 5. punktu). Izvērtējot pamattiesību
ierobežojuma nepieciešamību demokrātiskā sabiedrībā, Satversmes tiesa ir
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pievērsusi uzmanību arī tam, vai ierobežojums ir sociāli nepieciešams (sk.
Satversmes tiesas 2005. gada 26. janvāra sprieduma lietā Nr. 2004-17-01
14. punktu). Ņemot vērā azartspēļu iespējamās nelabvēlīgās sekas, kas skar
indivīdu un visu sabiedrību, valstij šīs nozares regulēšanā ir dota lielāka
rīcības brīvība nekā citu nozaru regulēšanā.
Rīgas dome ir izvērtējusi un līdzsvarojusi salīdzināmās intereses, gan
izstrādājot un apstiprinot Vēsturiskā centra plānojumu, gan arī iepriekš –
izstrādājot saistošos noteikumus Nr. 97 "Par azartspēļu organizēšanas
aizliegumu Rīgā". Šie noteikumi, kas stājās spēkā 2005. gada 2. aprīlī, to
sākotnējā redakcijā noteica, ka aizliegts organizēt azartspēles noteiktās Rīgas
teritorijās, tostarp Vēsturiskajā centrā. Savukārt ar šo noteikumu 2005. gada
13. septembra grozījumiem, kas stājās spēkā 2005. gada 22. septembrī, tika
noteikts, ka azartspēļu organizēšana aizliegta visā Rīgas teritorijā, izņemot
konkrētu viesnīcu teritorijas. Šā regulējuma izstrādāšanas laikā tika saņemti
daudzi iedzīvotāju iesniegumi, kas atbalstīja ierobežojumu noteikšanu. Savu
viedokli izteica arī azartspēļu organizētāji un Asociācija. Ieinteresētajiem
azartspēļu organizētājiem bija iespēja savu viedokli izteikt arī Vēsturiskā
centra plānojuma izstrādāšanas laikā. Tādējādi regulējums par azartspēļu
organizēšanas ierobežojumiem Rīgas teritorijā bija spēkā jau no 2005. gada
2. aprīļa līdz 2005. gada 31. decembrim un šajā laikā Rīgā bija noteikti pat
stingrāki azartspēļu organizēšanas ierobežojumi nekā tie, kas noteikti
apstrīdētajā normā. Apstrīdētā norma attiecas uz konkrētām Vēsturiskā
centra funkcionālajām zonām, tā nenosaka absolūtu aizliegumu, un tajā ir
paredzēts izņēmums attiecībā uz četru un piecu zvaigžņu viesnīcām. Turklāt
šī norma netika grozīta, arī izstrādājot un apstiprinot Vēsturiskā centra
plānojuma grozījumus, kas stājās spēkā 2013. gada 23. septembrī.
Satversmes tiesa jau secināja, ka izskatāmajā lietā liela nozīme ir citu
cilvēku tiesībām un sabiedrības labklājības interesēm. Apstrīdētajā normā
noteiktais pamattiesību ierobežojums skar atsevišķus komersantus, bet ar
leģitīmo mērķi aizsargātās tiesības un intereses attiecas uz daudz plašāku
personu loku un labumu no šā ierobežojuma gūst visa sabiedrība. Rīgas
dome kā lēmējinstitūcija, pieņemot Vēsturiskā centra plānojumu, ir
vērtējusi lietderības apsvērumus par to, kurām no iepriekš minētajām
interesēm dodama priekšroka. Satversmes tiesa attiecīgo ierobežojumu
varētu atzīt par nesamērīgu vienīgi tad, ja tas nebūtu atbilstošs leģitīmā
mērķa sasniegšanai (sal. sk. Satversmes tiesas 2014. gada 10. oktobra
sprieduma lietā Nr. 2014-04-03 18. punktu).
Azartspēļu organizētājiem bija jārēķinās ar to, ka Azartspēļu likuma
42. panta sestā daļa jau kopš 2006. gada 4. jūlija paredz pašvaldībai
tiesības izvērtēt azartspēļu organizēšanas vietas pieļaujamību konkrētā
teritorijā un atcelt atļauju atvērt spēļu zāli, ja tā aizskar būtiskas valsts vai
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Turklāt šā
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panta septītā daļa paredz, ka atļauja atvērt spēļu zāli ir derīga vēl piecus
gadus pēc attiecīgā pašvaldības lēmuma spēkā stāšanās. Atceļot labvēlīgu
administratīvo aktu, vērā ņemams arī Administratīvā procesa likuma
regulējums un tajā paredzētie personas tiesību aizsardzības mehānismi.
Tātad spēkā esošais tiesiskais regulējums ļauj komersantiem samazināt
nelabvēlīgās īpašuma tiesību ierobežojuma sekas un respektē to tiesisko
paļāvību. Satversmes tiesa secina, ka sabiedrības ieguvums no
apstrīdētajā normā noteiktā pamattiesību ierobežojuma ir lielāks par
nelabvēlīgajām sekām, ko šā ierobežojuma dēļ cieš atsevišķa persona.
Tādējādi
apstrīdētajā
normā
noteiktais
pamattiesību
ierobežojums ir atbilstošs leģitīmo mērķu – citu cilvēku tiesību un
sabiedrības labklājības aizsardzība – sasniegšanai. Līdz ar to
apstrīdētajā normā noteiktais pamattiesību ierobežojums ir samērīgs.
21. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Satversmes tiesa secina, ka
apstrīdētajā normā noteiktais personas pamattiesību ierobežojums, kas
liedz ierīkot spēļu zāli Vēsturiskā centra JC teritoriju funkcionālajās zonās,
izņemot četru un piecu zvaigžņu viesnīcas, ir noteikts saskaņā ar likumu,
tam ir leģitīms mērķis un tas ir samērīgs.
Līdz ar to apstrīdētā norma atbilst Satversmes 105. panta
pirmajam, otrajam un trešajam teikumam.
Nolēmumu daļa
Pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 30.–32. pantu, Satversmes
tiesa
nosprieda:
atzīt Rīgas domes 2006. gada 7. februāra saistošo noteikumu
Nr. 38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi" 459. punktu par atbilstošu
Latvijas Republikas Satversmes 105. panta pirmajam, otrajam un
trešajam teikumam.
Spriedums ir galīgs un nepārsūdzams.
Spriedums stājas spēkā tā publicēšanas dienā.
Tiesas sēdes priekšsēdētāja

I. Ziemele
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Satversmes tiesas tiesnešu Artūra Kuča un
Gunāra Kusiņa atsevišķās domas
Rīgā 2019. gada 30. maijā
lietā Nr. 2018-17-03
"Par Rīgas domes 2006. gada 7. februāra saistošo noteikumu
Nr. 38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi" 459. punkta atbilstību Latvijas
Republikas Satversmes 105. panta pirmajam, otrajam un trešajam
teikumam".
1. Satversmes tiesa 2019. gada 16. maijā pieņēma spriedumu lietā
Nr. 2018-17-03 "Par Rīgas domes 2006. gada 7. februāra saistošo
noteikumu Nr. 38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 459. punkta atbilstību
Latvijas Republikas Satversmes 105. panta pirmajam, otrajam un
trešajam teikumam" (turpmāk – Spriedums). Apstrīdētā norma tika atzīta
par atbilstošu augstāka juridiska spēka tiesību normām.
Savās atsevišķajās domās izmantosim Spriedumā lietotos saīsinājumus.
2. Piekrītam Spriedumā secinātajam, ka apstrīdētā norma ierobežo
personai – azartspēļu organizētājam – Satversmes 105. pantā noteiktās
pamattiesības. Tāpat Spriedumā pamatoti norādīts uz kritērijiem, kas
pārbaudāmi, lai noskaidrotu, vai apstrīdētajā normā noteiktais pamattiesību
ierobežojums ir attaisnojams.
Lai izvērtētu to, vai konkrētajā lietā apstrīdētajā normā noteiktais
pamattiesību ierobežojums uzskatāms par noteiktu saskaņā ar likumu,
bija citstarp jānoskaidro, vai Rīgas dome apstrīdēto normu izdevusi,
pamatojoties uz likumā noteiktu pilnvarojumu, vai šī norma nav pretrunā
ar likumiem un Ministru kabineta noteikumiem un vai tā ir pietiekami
skaidra, lai adresāts varētu izprast savas tiesības un pienākumus.
Nepiekrītam Spriedumā secinātajam, ka apstrīdētā norma ir
izdota, pamatojoties uz likumdevēja piešķirto pilnvarojumu. Līdz ar
to mēs nepiekrītam tam, ka apstrīdētajā normā noteiktais
pamattiesību ierobežojums ir noteikts, pamatojoties uz likumu, un
attiecīgi arī tam, ka apstrīdētā norma atbilst augstāka juridiska spēka
tiesību normām.
Mūsu viedoklis ir balstīts uz turpmāk norādītajiem argumentiem.
3. Piekrītam Sprieduma 18. punktā secinātajam, ka likumdevējs
atsevišķu jautājumu izlemšanu var nodot arī pašvaldību kompetencē,
tomēr pašvaldības domei nav likumdevēja rīcības brīvības.
410

Satversmes tiesas tiesnešu atsevišķās domas lietā Nr. 2018-17-03

No likumības un varas dalīšanas principiem izriet, ka pašvaldībai ir
tiesības izdot saistošos noteikumus tikai likumā noteiktos gadījumos, likuma
ietvaros, un tie nedrīkst būt pretrunā ar Satversmes normām, kā arī citām
augstāka juridiska spēka tiesību normām (sk. Satversmes tiesas 2016. gada
12. februāra sprieduma lietā Nr. 2015-13-03 14.1. un 14.3. punktu). Saistošie
noteikumi ir pašvaldības domes izpildu varas instruments, ar kura palīdzību
dome var organizēt savu autonomo funkciju izpildi un noregulēt citus
jautājumus, ja likums vai Ministru kabineta noteikumi ir pašvaldību tam
pilnvarojuši (sk. Satversmes tiesas 2018. gada 15. novembra sprieduma lietā
Nr. 2018-07-05 15.2. punktu). Satversmes tiesa, analizējot Ministru kabineta
izdotos aktus, ir vairākkārt atzinusi, ka pilnvarojumam regulēt noteiktu
jomu, ko likumdevējs dod citai institūcijai, ir jābūt pietiekami skaidram un
precīzam (sal. sk. Satversmes tiesas 2005. gada 21. novembra sprieduma lietā
Nr. 2005-03-0306 10. punktu un 2018. gada 18. oktobra sprieduma lietā
Nr. 2017-33-03 14. punktu). Tāpat Satversmes tiesa arī norādījusi, ka šīs
atziņas attiecināmas arī uz pašvaldības izdotajiem aktiem ultra vires
doktrīnas ietvaros (sk. Satversmes tiesas 2016. gada 12. februāra sprieduma
lietā Nr. 2015-13-03 14.3. punktu).
Lai noskaidrotu, vai pašvaldības saistošo noteikumu normā paredzēts
personas pamattiesību ierobežojums ir noteikts ar likumu, Satversmes tiesai
bija jānoskaidro pašvaldībām normatīvajos aktos noteiktā pilnvarojuma
apjoms. Lai to noskaidrotu, jāņem vērā visi normatīvie akti, kas regulē
konkrēto jautājumu.
Piekrītam tam, ka likums "Par pašvaldībām", normatīvie akti teritorijas
plānošanas jomā un Vēsturiskā centra aizsardzības likums veido vienotu
tiesiskā regulējuma sistēmu un no tiem izriet pašvaldības tiesības plānot
savas teritorijas attīstību un noteikt teritorijas izmantošanas aprobežojumus
un ka, noskaidrojot pašvaldībām dotā pilnvarojuma apjomu, vērā ņemams ir
arī azartspēļu organizēšanas tiesiskais regulējums.
Tomēr gadījumos, kad pašvaldībai dotā pilnvarojuma apjoms
izsecināms no vairāku likumu normām, ir svarīgi noskaidrot, vai un kuras
normas uzskatāmas par speciālām normām attiecībā pret pārējām likumu
normām, no kurām ir atkarīgs pilnvarojuma apjoms.
4. Normatīvie akti teritorijas plānošanas jomā noteic principus, pēc
kuriem veicama teritorijas plānošana, un pašvaldību kompetenci teritorijas
plānošanas jomā, tostarp vispārīgi paredz pašvaldības tiesības noteikt
teritorijas izmantošanas nosacījumus un aprobežojumus. Likumdevējs ir
devis pašvaldībai plašu rīcības brīvību, plānojot teritorijas attīstību (sk.
Satversmes tiesas 2008. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr. 2008-05-03
15.3. punktu). Vēsturiskā centra aizsardzības likuma normās, kas attiecas uz
Vēsturiskā centra teritorijas plānošanu, papildus ir noteikti kritēriji, kas
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pašvaldībai jāņem vērā, izstrādājot tieši Vēsturiskā centra lokālplānojumu.
Minētie normatīvie akti satur vispārīgu regulējumu par pašvaldības tiesībām
pie noteiktiem nosacījumiem ierobežot dažādus teritorijas izmantošanas
veidus. Savukārt Azartspēļu likums, kas regulē azartspēļu organizēšanas
kārtību, azartspēļu pakalpojumu sniegšanas kārtību un citus ar azartspēlēm
saistītus jautājumus, satur likumdevēja formulētu regulējumu par pašvaldību
kompetences apjomu tieši azartspēļu organizēšanas kontroles jomā.
Azartspēļu likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrības interešu un
spēlētāju tiesību aizsardzību. Šajā likumā citstarp ir regulēta azartspēļu un
izložu organizēšanas un azartspēļu pakalpojumu sniegšanas kārtība. Tajā ir
noteikti arī azartspēļu organizēšanas ierobežojumi. Proti, Azartspēļu likuma
41. panta pirmajā daļā ir noteikti nosacījumi, kuriem pastāvot azartspēļu
organizēšana ir aizliegta, bet tā paša panta otrajā daļā pats likumdevējs ir
noteicis konkrētas vietas, kurās nav atļauts organizēt azartspēles.
Azartspēļu likuma 42. pantā ir noteiktas pašvaldību tiesības azartspēļu
organizēšanas kontroles jomā. Atbilstoši šā panta otrajai un trešajai daļai
pašvaldība, saņemot iesniegumu par azartspēļu organizēšanu tādā vietā,
kurā tas ir aizliegts atbilstoši šā likuma 41. panta otrajai daļai, atsaka
atļaujas izdošanu. Savukārt tad, ja azartspēļu organizēšana attiecīgajā vietā
nav aizliegta saskaņā ar likuma 41. panta otro daļu, pašvaldības dome katrā
konkrētajā gadījumā lemj par atļauju organizēt azartspēles un pirms
lēmuma pieņemšanas izvērtē to, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā
vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju interešu aizskārumu. Turklāt likumdevējs ir noteicis, ka
pašvaldības atļauja nav nepieciešama kazino atvēršanai četru un piecu
zvaigžņu viesnīcās. Atbilstoši Azartspēļu likuma 42. panta sestajai daļai
pašvaldības dome ar motivētu lēmumu ir tiesīga atcelt jau izsniegtu atļauju
atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju
pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās, ja
azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā rada būtisku valsts un attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.
Uzskatām, ka tādējādi likumdevējs Azartspēļu likuma 42. pantā ir
skaidri noteicis pašvaldībai konkrētas tiesības azartspēļu regulēšanā, proti,
pašvaldībai ir paredzētas vienīgi tiesības izdot individuālas atļaujas katrā
konkrētajā gadījumā, ievērojot likumdevēja noteiktos kritērijus, pēc kuriem
pašvaldībai jāvadās.
Par to visupirms liecina azartspēļu normatīvā regulējuma vēsture un
attīstība. Saskaņā ar likuma "Par izlozēm un azartspēlēm", kas bija spēkā līdz
2005. gada 31. decembrim, 20. panta pirmo daļu pašvaldībām bija tiesības
noteikt teritorijas, kurās nedrīkst atrasties azartspēļu nami. Savukārt,
pieņemot Azartspēļu likumu, likumdevējs izšķīrās par jaunu regulējumu.
Tika apspriesti dažādi iespējamie risinājumi, tai skaitā pašvaldības pilnvaras
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noteikt teritorijas, kurās azartspēles ir aizliegtas [sk., piemēram, Budžeta un
finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta
"Azartspēļu un izložu likums" (reģ. nr. 1419) izskatīšanai 2. lasījumā.
Pieejami: https://www.saeima.lv/L_Saeima8/lasa-dd=LP1419_2.htm, kā arī
8. Saeimas 2005. gada 17. novembra sēdes stenogrammu. Pieejama:
http://www.saeima.lv/steno/2002_8/st_051117/st1711.htm]. Taču, balsojot
par priekšlikumiem, kas paredzēja pašvaldības pilnvaras noteikt teritorijas,
kurās azartspēles ir aizliegtas, Saeima tos noraidīja. Kā secināts arī
Sprieduma 18.4. punktā, Saeima atbalstīja citu redakciju, saskaņā ar kuru
azartspēļu organizēšanas kontrole ir valsts kompetencē un pašvaldībai ir
jāizvērtē iedzīvotāju interešu aizskāruma būtiskums, pieņemot katru
individuālo lēmumu par atteikšanos izsniegt atļauju atvērt spēļu zāli un
organizēt azartspēles attiecīgajās telpās vai par šādas atļaujas atcelšanu.
No minētā, mūsuprāt, izriet secinājums, ka pašvaldībai kopš
2006. gada 1. janvāra vairs nav tiesību šo jautājumu regulēt ar normatīvu
aktu. Gan Azartspēļu likums, gan tā 42. pants vēlāk tika vairākkārt grozīts,
tomēr likumdevējs joprojām ir saglabājis tādu regulējumu, ka pašvaldība
pieņem individuālus aktus, nevis nosaka teritorijas, kurās drīkst vai
nedrīkst organizēt azartspēles.
Tātad saskaņā ar Azartspēļu likuma normām pašvaldības nav tiesīgas
regulēt jautājumu par azartspēļu organizēšanu ar normatīvo aktu, kurā
būtu noteikta vispārēja atļauja vai aizliegums azartspēļu organizēšanai.
Tādējādi secināms, ka, lai gan pašvaldībām piemīt plaša rīcības brīvība
teritorijas plānojuma jomā, Azartspēļu likuma regulējums ierobežo šo
rīcības brīvību attiecībā uz konkrētu jomu. Tādēļ no teritorijas plānošanas
viedokļa Azartspēļu likuma regulējums par pašvaldību kompetenci
azartspēļu organizēšanas kontroles jomā ir uzskatāms par speciālo
regulējumu, kas neļauj pašvaldībām regulēt azartspēļu organizēšanu tās
teritorijā ar saistošiem noteikumiem, tai skaitā ar teritorijas plānojumu. Arī
Saeima savā viedoklī norāda, ka pašvaldībai piešķirtais deleģējums nevar
tikt interpretēts tik plaši, ka no Vēsturiskā centra likuma izrietētu
pašvaldības tiesības regulēt visus aspektus, kas varētu ietekmēt iedzīvotāju
uzturēšanos Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā. Saeima arī
uzsver, ka pašvaldībai ir dota plaša rīcības brīvība attiecībā uz pamatojumu
azartspēļu organizēšanas atļaušanai vai liegšanai katrā konkrētajā
gadījumā, tomēr likumdevējs ir izšķīries par attiecīgā lēmuma formu, proti,
noteicis, ka tam jābūt motivētam lēmumam, kas pārsūdzams tiesā (sk. lietas
materiālu 3. sēj. 62.–67. lp.).
Ņemot vērā iepriekš minēto, uzskatām, ka no tiesiskā regulējuma
neizriet pilnvarojums pašvaldībai ar teritorijas plānojumu noteikt
aizliegumu azartspēļu organizēšanai attiecīgajā teritorijā.
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5. Nevaram piekrist secinājumam, kas ietverts Sprieduma
18.5. punktā: ja jau pašvaldībai ir piešķirtas tiesības ar individuāliem
lēmumiem liegt azartspēļu organizēšanas vietu ierīkošanu savā teritorijā,
tad vēl jo vairāk pašvaldībai ir tiesības tās teritorijas plānojumā noteikt
attiecīgus teritorijas izmantošanas aprobežojumus saskaņā ar teritorijas
plānošanas tiesisko regulējumu.
Individuālie un normatīvie tiesību akti ir būtiski atšķirīgi, tāpat arī
būtiski atšķiras to kontroles mehānisms, uz kuru norādīts Spriedumā.
Satversmes tiesa ir atzinusi, ka pamattiesības drīkst ierobežot vienīgi ar
likumu vai pamatojoties uz likumu, kas skaidri nosaka pamattiesību
ierobežojuma apjomu un robežas. Nav pieļaujama pamattiesību
ierobežojuma noteikšana bez skaidra likumdevēja pilnvarojuma (sk.
Satversmes tiesas 2005. gada 21. novembra sprieduma lietā Nr. 2005-03-0306
10. punktu un 2016. gada 12. februāra sprieduma lietā Nr. 2015-13-03
15.2. punktu).
Tas vien, ka likumdevējs piešķīris pašvaldībai tiesības izdot tādus
individuālus aktus kā atļaujas, pats par sevi neļauj izsecināt arī pašvaldības
tiesības to pašu jautājumu regulēt ar saistošajiem noteikumiem, piemēram,
teritorijas plānojumu, īpaši situācijās, kad Saeima ir apspriedusi iespēju
šādas tiesības deleģēt pašvaldībām, bet ar balsojumu to noraidījusi. Šajā
gadījumā nevar uzskatīt, ka pašvaldībai būtu pilnvarojums izdot normatīvos
tiesību aktus azartspēļu organizēšanas jautājumos. Turklāt attiecīgi
formulētā Satversmes tiesas atziņa, kas ietverta Sprieduma 18.5. punktā,
varētu dot pamatu secinājumam, ka visos gadījumos, kad pašvaldībām
likumā ir noteiktas tiesības katrā konkrētajā gadījumā pieņemt individuālus
administratīvos aktus, tām vienlaikus ir tiesības noregulēt attiecīgo
jautājumu ar saistošajiem noteikumiem. Šāda izpratne par pašvaldību
tiesībām citstarp teritorijas plānošanas jomā padara par praktiski
neiespējamu to, ka likumdevējs nosaka pašvaldībām pilnvarojumu ar
šaurāku tvērumu, ik reizi neparedzot likumā tiešu aizliegumu pieņemt
saistošos noteikumus attiecīgajā jomā.
Uzskatām, ka atbilstoši likuma virsvadības principam no likumā skaidri
noteiktajām pašvaldības tiesībām pieņemt individuālus administratīvos
aktus nevar tikt atvasinātas daudz plašākas, likumdevēja neparedzētas un
turklāt likumdošanas procesā noraidītas pašvaldību tiesības regulēt
attiecīgo jomu ar saistošajiem noteikumiem.
6. Sprieduma 18.5. punktā ir secināts, ka azartspēļu organizēšanas
ierobežojumu noteikšana pašvaldības teritorijas plānojumā un individuālu
lēmumu pieņemšana attiecībā uz konkrētām azartspēļu organizēšanas
vietām ir tādi risinājumi, kas viens otru nevis izslēdz, bet gan papildina. Šis
secinājums Spriedumā pamatots vienīgi ar apgalvojumu, ka abi minētie
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tiesiskie risinājumi var darboties līdztekus un nodrošināt jēgpilnāko
azartspēļu organizēšanas vietu izplatības kontroles sistēmu.
Nevaram piekrist tam, ka tikai tāpēc vien, ka vispār ir iespējami
dažādi līdzekļi azartspēļu organizēšanas ierobežojumu noteikšanai,
pašvaldībai būtu rīcības brīvība izvēlēties jebkuru no šiem līdzekļiem.
Šādu secinājumu nevar izdarīt, nedz izmantojot sistēmiskās, nedz arī
teleoloģiskās interpretācijas metodi, uz kuru norādīts Spriedumā.
Demokrātiski leģitimēta institūcija, kas tiesīga pieņemt tiesību
normas, ir likumdevējs, tāpēc arī likumdevēja griba ir nozīmīga, šīs tiesību
normas interpretējot. Tiesību piemērotājs, interpretējot tiesību normu, var
izmantot dažādus līdzekļus, lai noskaidrotu tās saturu, tomēr tam jārīkojas
metodoloģiski, lai nepārkāptu varas dalīšanas principu (sk.: Sales P.
Legislative Intention, Interpretation, and the Principle of Legality. Statute
Law Review, 2019, Vol. 40, No. 1, p. 60). Likumdevēja griba ir nozīmīga,
vērtējot pašvaldībām likumā noteiktā pilnvarojuma robežas, it īpaši
konkrētajā gadījumā, kad likumdošanas procesā šis jautājums ir analizēts.
Gadījumā, kad likumdevējs speciālajā normā ir tieši regulējis kādu
jautājumu citādi nekā vispārējās normās, nav pamata piemērot vispārējo
regulējumu. Attiecīgi nevar atvasināt pašvaldības pilnvarojumu no normām,
kas paredz vispārīgu rīcības brīvību, ja likumdevējs Azartspēļu likumā ir
konkrēti noteicis pašvaldību kompetenci azartspēļu organizēšanas
kontroles jomā. Turklāt tas, ka likumdevējs ir paredzējis konkrētu kārtību
azartspēļu organizēšanas ierobežojumu noteikšanai, nav pretrunā arī ar
īpašo Vēsturiskā centra aizsardzību. No Vēsturiskā centra aizsardzības
likuma izrietošās prasības pašvaldībai joprojām jāņem vērā, pieņemot
individuālus administratīvos aktus.
Spriedumā citstarp atzīts, ka azartspēļu organizēšanas ierobežojuma
kā teritorijas izmantošanas aprobežojuma noteikšana pašvaldības
teritorijas plānojumā nodrošina paredzamību gan komersantiem, gan
iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā lielākā mērā nekā individuālo atļauju
sistēma. Tāpat Spriedumā secināts, ka konkrētajā situācijā ar spēļu zāļu
ierīkošanas ierobežojumu noteikšanu Vēsturiskā centra plānojumā un
individuālu lēmumu pieņemšanu atbilstoši Azartspēļu likuma 42. panta
sestajai daļai iespējams sasniegt lietderīgāko un taisnīgāko, kā arī tiesību
sistēmai visatbilstošāko rezultātu.
Satversmes tiesa vairākkārt secinājusi, ka izšķiršanās par politiski
lietderīgāku risinājumu visupirms ir tieši demokrātiski leģitimēta
parlamenta pienākums (sk. Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa sprieduma
lietā Nr. 2008-35-01 19.4. punktu). Tiesa lietu ir tiesīga izvērtēt tikai tiktāl,
ciktāl uz to iespējams attiecināt tiesību (juridiskos) argumentus, tos atdalot
no tiesībpolitiskiem argumentiem. Par jautājumiem, kuru izlemšanai nav
noteikti pietiekami stingri juridiskie standarti, bet kuros izdarāmie
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secinājumi pārsvarā ir atkarīgi no politiskās lietderības, jālemj demokrātiski
leģitimētiem, politiskiem valsts orgāniem, pirmām kārtām – likumdevējam
(sk. Satversmes tiesas 2012. gada 3. februāra sprieduma lietā Nr. 2011-11-01
11.2. punktu). Tiesībpolitiskie apsvērumi nosaka sasniedzamo mērķi, t. i.,
vispārēja rakstura ekonomiskās, politiskās vai sociālās izmaiņas. Savukārt
juridisko apsvērumu rezultāts ir noteikumi, kas jāievēro nevis tādēļ, ka tie
paši par sevi nodrošinātu vēlamo ekonomisko, politisko un sociālo situāciju,
bet gan tādēļ, ka to prasa tiesiskums (sk. Satversmes tiesas 2013. gada
19. novembra sprieduma lietā Nr. 2013-09-01 10. punktu).
Uzskatām, ka, Sprieduma 18.5. punktā ietvertie secinājumi par
pašvaldībām dotā pilnvarojuma raksturu ir balstīti citstarp uz tādiem
argumentiem, kurus nevar uzskatīt par tiesību jeb juridiskajiem
argumentiem. Tomēr Satversmes tiesa nevar pamatot pilnvarojuma esību
ar saviem apsvērumiem par lietderīgāko tiesisko risinājumu konkrētā
situācijā. Tādējādi, mūsuprāt, saskatāms, ka Satversmes tiesa šajā gadījumā
ir ietiekusies demokrātiski leģitimēta likumdevēja darbības sfērā un
aizstājusi likumdevēja apsvērumus par piemērotāko tiesisko regulējumu
azartspēļu jomas kontrolei ar savu izpratni par piemērotāko risinājumu
konkrētajā situācijā. Uzskatām, ka šāda izšķiršanās ir likumdevēja
kompetencē.
Apkopojot iepriekš minēto, uzskatām, ka apstrīdētajā normā
noteiktais pamattiesību ierobežojums nav pieņemts, pamatojoties uz
likumu, un ka Satversmes tiesa Spriedumā nav sekojusi pašas
noteiktajām prasībām par pilnvarojuma skaidrību, kā arī ir
ietiekusies likumdevēja kompetencē, izdarot lietderības apsvērumus
par piemērotāko tiesisko risinājumu konkrētajā situācijā.
Satversmes tiesas tiesnesis

A. Kučs

Satversmes tiesas tiesnesis

G. Kusiņš
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SPRIEDUMS
LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ
Rīgā 2019. gada 16. maijā
lietā Nr. 2018-21-01
Satversmes tiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētāja Ineta
Ziemele, tiesneši Sanita Osipova, Aldis Laviņš, Gunārs Kusiņš, Daiga
Rezevska, Jānis Neimanis un Artūrs Kučs,
pēc Augstākās tiesas pieteikuma,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 85. pantu un
Satversmes tiesas likuma 16. panta 1. punktu, 17. panta pirmās daļas
9. punktu, kā arī 19.1 un 28.1 pantu,
rakstveida procesā 2019. gada 17. aprīļa tiesas sēdē izskatīja lietu
"Par Valsts sociālo pabalstu likuma 4. panta pirmās daļas un
20. panta pirmās daļas 2. punkta, ciktāl tas attiecas uz atlīdzību par
aizbildņa pienākumu pildīšanu, atbilstību Latvijas Republikas
Satversmes 91. un 109. pantam".
Konstatējošā daļa
1. Saeima 2002. gada 31. oktobrī pieņēma Valsts sociālo pabalstu
likumu (turpmāk – Pabalstu likums), kas stājās spēkā 2003. gada 1. janvārī.
Pabalstu likuma 4. panta pirmā daļa paredz, ka tiesības uz valsts sociālajiem
pabalstiem ir Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un
bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods un kuri pastāvīgi dzīvo
Latvijas teritorijā. Šā likuma 10. pants regulē atlīdzību par aizbildņa
pienākumu pildīšanu.
Pabalstu likuma 20. panta pirmās daļas 2. punkts redakcijā, kas bija
spēkā līdz 2019. gada 6. martam, noteica, ka regulāri izmaksājamā valsts
sociālā pabalsta izmaksu pārtrauc, ja pabalsta saņēmējs vai bērns, par kuru
tiek maksāts pabalsts, izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi
ārvalstī. Ar 2019. gada 28. februāra likuma "Grozījumi Valsts sociālo
pabalstu likumā" (turpmāk – Grozījumi Pabalstu likumā) 4. pantu Pabalstu
likuma 20. panta pirmās daļas 2. punkta redakcija tika grozīta, un tagad šī
norma noteic, ka regulāri izmaksājamā valsts sociālā pabalsta izmaksu
pārtrauc, "ja pabalsta saņēmējs vai bērns, par kuru tiek maksāts pabalsts,
izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī. Šis nosacījums
neattiecas uz šā likuma 10. pantā minētā pabalsta izmaksu, ja aizbildnis un
bērns, par kuru tiek maksāts pabalsts, izbrauc no Latvijas Republikas uz
pastāvīgu dzīvi ārvalstī".
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Savukārt ar Grozījumu Pabalstu likumā 5. pantu Pabalstu likuma pārejas
noteikumi papildināti ar 26. punktu šādā redakcijā: "Šā likuma 3. panta
pirmās daļas 3. punkta, 4. panta ceturtās daļas un 9. panta nosaukuma jaunā
redakcija, grozījums 9. panta pirmajā daļā un 20. panta pirmās daļas 2. punkta
jaunā redakcija stājas spēkā 2019. gada 7. martā. Persona, kurai no 2019. gada
7. marta ir radušās tiesības uz šā likuma 10. pantā minēto atlīdzību (par
aizbildņa pienākumu pildīšanu kā aizbildnim, kurš izbraucis uz pastāvīgu
dzīvi ārvalstī), var šo atlīdzību pieprasīt līdz 2020. gada 7. martam. Šādām
personām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra atlīdzību piešķir un
izmaksā par periodu no 2019. gada 7. marta. Šā likuma 10. pantā minēto
atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu personām, kuras to
pieprasījušas laikā no 2019. gada 7. marta līdz 2019. gada 1. jūlijam, Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir un izmaksā ne vēlāk kā līdz
2019. gada 31. jūlijam, bet personām, kuras to pieprasījušas pēc 2019. gada
1. jūlija, – normatīvajos aktos noteiktajā termiņā."
2. Pieteikuma iesniedzēja – Augstākā tiesa (turpmāk – Pieteikuma
iesniedzēja) – uzskata, ka Pabalstu likuma 4. panta pirmā daļa un 20. panta
pirmās daļas 2. punkts redakcijā, kas bija spēkā līdz 2019. gada 6. martam,
ciktāl tas attiecas uz atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu, (turpmāk
arī – apstrīdētās normas) neatbilst Latvijas Republikas Satversmes
(turpmāk – Satversme) 91. un 109. pantam.
Augstākā tiesa lēmumu par pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesai
pieņēma, izskatot administratīvo lietu, kas ierosināta pēc privātpersonas
pieteikuma par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk –
Aģentūra) lēmuma atcelšanu. Pamatojoties citstarp arī uz apstrīdētajām
normām, Aģentūra pārtraukusi izmaksāt ārvalstī pastāvīgi dzīvojošam
aizbildnim atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu un pieprasījusi, lai
viņš atmaksā pārmaksāto atlīdzību.
Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka atlīdzība par aizbildņa pienākumu
pildīšanu atšķiras no Pabalstu likumā reglamentētajiem pabalstiem, jo pēc
būtības ir uzskatāma par aizbildņa atalgojumu. Saskaņā ar Civillikuma
252. pantu aizbildnim esot jāuzņemas visas tās rūpes, ko parasti uzņemas
vecāki, īstenojot bērna aizgādības tiesības. Atlīdzība par aizbildņa pienākumu
pildīšanu esot vērsta uz to, lai pēc iespējas vairāk cilvēku iesaistītos bez
vecāku gādības palikušu bērnu aprūpē un tādējādi tiktu veicināta bērnu
audzināšana ģimeniskā vidē. Aizbildnim un bērnam pārceļoties uz pastāvīgu
dzīvi ārvalstī, aizbildņa pienākumi nezūdot. Pastāvīgās dzīvesvietas maiņa
pati par sevi neietekmējot valsts pienākumu uzraudzīt, kā aizbildnis pilda
savus pienākumus, un neapturot bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības
nodibināšanu.
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Apstrīdētās normas attiecoties uz Satversmes 109. pantā noteiktajām
personas sociālajām pamattiesībām. Neesot šaubu, ka likumdevējs ir veicis
pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to, ka personas, kuras pilda
aizbildņa pienākumus, saņem īpašu sociālo nodrošinājumu. Likumdevējs
esot noteicis konkrētu atlīdzības apmēru un tā pārskatīšanas kārtību. Līdz
ar to tiesības uz sociālo nodrošinājumu vismaz minimālajā līmenī netiekot
skartas. Tomēr esot jāizvērtē, vai likumdevējs ir ievērojis vispārējos tiesību
principus, konkrētajā gadījumā – vienlīdzības principu.
Personas, kuras pilda aizbildņa pienākumus, pastāvīgi dzīvodamas
kopā ar bērnu ārvalstīs, un personas, kuras pilda aizbildņa pienākumus,
pastāvīgi dzīvodamas kopā ar bērnu Latvijā, atrodoties vienādos un
salīdzināmos apstākļos. Apstrīdētās normas liedzot ārvalstī pastāvīgi
dzīvojošam aizbildnim saņemt atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu
valsts sociālā pabalsta veidā. Tādējādi apstrīdētās normas radot atšķirīgu
attieksmi pret noteiktām personām atkarībā no tā, kurā valstī ir aizbildņa
un bērna pastāvīgā dzīvesvieta.
Izskatāmajā lietā neesot strīda par to, ka apstrīdētās normas ir
pieņemtas un izsludinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un ka tās
ir pietiekami skaidri formulētas, lai persona varētu izprast no tām
izrietošo tiesību un pienākumu saturu un paredzēt to piemērošanas sekas.
Ar apstrīdētajām normām paredzētās atšķirīgās attieksmes leģitīmais
mērķis esot sabiedrības labklājības un citu cilvēku tiesību aizsardzība.
Tomēr pastāvot šaubas par to, ka šāds leģitīmais mērķis attiecināms arī uz
atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu, jo bērnam un aizbildnim arī
pēc pārcelšanās uz citu valsti paliekot saikne ar Latviju un tieši Latvijas
valsts pārvaldes iestādes turpinot uzraudzīt Latvijā nodibināto
aizbildnību.
Likumdevēja lietotie līdzekļi esot piemēroti leģitīmā mērķa
sasniegšanai. Tomēr tādā gadījumā, ja likumdevējs paredzētu izņēmumu
attiecībā uz atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu, to saņemtu ikviens
aizbildnis. Šādā gadījumā, lai arī tikšot izmantoti valsts budžeta līdzekļi,
būšot sasniegti arī citi leģitīmie mērķi. Mērķis, kam kalpo atlīdzība par
aizbildņa pienākumu pildīšanu, esot motivēt personu, kura ir tam piemērota,
kļūt par bērna aizbildni, nodrošinot to, ka bērns uzaug ģimeniskā vidē.
Apstrīdētās normas faktiski ierobežojot pārvietošanās brīvību Eiropas
Savienības ietvaros un neparedzot bērna interešu aizsardzību iespējami
labākajā veidā gadījumā, kad ir persona, kura gatava uzņemties aizbildnību.
Līdz ar to apstrīdēto normu radītajai atšķirīgajai attieksmei pret bērnu
atkarībā no tā, vai viņš un aizbildnis pastāvīgi dzīvo Latvijā vai ārvalstī,
neesot objektīva un saprātīga pamata.
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3. Institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeima – uzskata, ka
tiesvedība izskatāmajā lietā ir izbeidzama, pamatojoties uz Satversmes
tiesas likuma 29. panta pirmās daļas 2. punktu, jo apstrīdētās normas ir
zaudējušas spēku.
Saeima norāda, ka aizbildņa uzdevums ir aizvietot bērna vecākus un
pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās, nodrošinot
bērna tiesību un interešu aizsardzību. Ja nemainās bērna juridiskais
statuss vai neiestājas citi Civillikuma 339. pantā minētie aizbildnības
izbeigšanas pamati, aizbildnis turpinot pildīt attiecīgos pienākumus līdz
pat brīdim, kad bērns sasniedz pilngadību, turklāt šajā periodā atbilstoši
Civillikuma 255. pantam aizbildnim esot sevišķi jāgādā par sava
aizbilstamā audzināšanu ar tādu pašu rūpību, ar kādu apzinīgi vecāki
gādātu par sava bērna audzināšanu. Tādēļ pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi
ārvalstī nemainot aizbildņa pienākumu rūpēties par aizbilstamo un viņa
interešu aizsardzību. Atbilstoši Pabalstu likuma 10. pantam aizbildnim
esot tiesības saņemt atlīdzību par attiecīgo pienākumu pildīšanu. Saskaņā
ar apstrīdētajām normām šīs atlīdzības izmaksa tikusi pārtraukta, ja
aizbildnis vai bērns izbrauca uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī. Līdz ar to esot
varējusi veidoties un arī veidojusies tāda situācija, ka aizbildnis, kas kopā
ar aizbilstamo pārcēlies uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī, turpina pildīt savus
aizbildņa pienākumus, bet atlīdzību par to nesaņem.
Lai uzlabotu ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem nepieciešamo
atbalstu un nodrošinātu viņiem iespēju augt ģimeniskā vidē, ar Grozījumiem
Pabalstu likumā paredzēts izņēmums no apstrīdētajās normās, īpaši
Pabalstu likuma 20. panta pirmās daļas 2. punktā, ietvertā noteikuma, ka
regulāri izmaksājamā valsts sociālā pabalsta, tātad arī atlīdzības par
aizbildņa pienākumu pildīšanu, izmaksu pārtrauc, ja pabalsta saņēmējs vai
bērns, par kuru pabalsts tiek maksāts, pārceļas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī.
Saskaņā ar Grozījumu Pabalstu likumā 4. pantu šis noteikums turpmāk
neattiekšoties uz atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu.
Atbilstoši Grozījumiem Pabalstu likumā personām, kas pašreiz pilda
aizbildņa pienākumus un ir pārcēlušās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī, tiesības
uz atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu rodoties no 2019. gada
7. marta. Līdz ar to likumdevējs neesot piešķīris atpakaļvērstu spēku
tiesībām uz šādu atlīdzību. Taču esot paredzēts saudzējošs pārejas periods,
lai aizbildņi pieteiktos atlīdzības saņemšanai: ārvalstīs pastāvīgi dzīvojoši
aizbildņi viena gada laikā (līdz 2020. gada 7. martam) varēšot pieteikties
atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu saņemšanai un to saņemt
pilnā apmērā no attiecīgo tiesību rašanās brīža.
Grozījumi Pabalstu likumā esot izstrādāti pēc izskatāmās lietas
ierosināšanas. No šo grozījumu anotācijas esot saprotams, ka grozījumu
izstrādātājs (13. Saeimas Sociālo un darba lietu komisija) pēc būtības ir
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pievienojies Pieteikuma iesniedzējas argumentiem, norādot uz to, ka
atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu būtu izmaksājama arī
gadījumos, kad aizbildnis kopā ar aizbilstamo pārcēlies uz pastāvīgu dzīvi
ārvalstī. Tādējādi likumdevējs esot atzinis, ka apstrīdētās normas nav
atbilstošas Satversmes 91. panta pirmajā teikumā nostiprinātajām tiesībām
uz vienlīdzīgu attieksmi kopsakarā ar Satversmes 109. pantā ietvertajām
tiesībām uz sociālo nodrošinājumu. Ar Grozījumiem Pabalstu likumā
likumdevējs esot novērsis Pieteikuma iesniedzējas norādītos apstrīdēto
normu trūkumus.
Izskatāmās lietas pamatā esošajā administratīvajā lietā strīds pēc
būtības attiecoties uz vairākus gadus iepriekš veiktām atlīdzības par
aizbildņa pienākumu pildīšanu izmaksām. Pamattiesību aizsardzību
individuālās lietās likumdevējam ne vienmēr esot iespējams nodrošināt ar
tiesību normu palīdzību. Secinot, ka konkrēta tiesību norma attiecībā uz
noteiktu personu nav bijusi atbilstoša Satversmei, indivīda pamattiesību
aizsardzībai varot tikt izmantoti arī citi likumā paredzētie tiesību
aizsardzības mehānismi, tostarp administratīvais process.
4. Pieaicinātā persona – tiesībsargs – uzskata, ka apstrīdētās
normas neatbilst Satversmes 91. un 109. pantam.
Lai gan Saeima lūdz tiesvedību lietā izbeigt, tiesībsargs uzskata, ka
apstrīdēto normu atbilstība Satversmes 91. un 109. pantam ir vērtējama
pēc būtības, jo attiecībā uz pieteicēju izskatāmās lietas pamatā esošajā
administratīvajā lietā apstrīdētās normas tikšot piemērotas redakcijā,
kas bija spēkā pirms Grozījumu Pabalstu likumā pieņemšanas, un tādējādi
radīšot sekas, kas aizskaršot personai Satversmē nostiprinātās
pamattiesības.
Ja tiesvedība izskatāmajā lietā tiks izbeigta, nebūšot iespējams
panākt taisnīgu tiesisko attiecību noregulējumu arī attiecībā uz personām,
kuras uzsākušas savu tiesību aizsardzību administratīvā procesa ietvaros.
Šim procesam esot raksturīgs tāds materiālo tiesību normu piemērošanas
princips, ka tiesa, vērtējot nelabvēlīga administratīvā akta tiesiskumu,
piemēro tās materiālo tiesību normas, kuras bija spēkā šā administratīvā
akta izdošanas brīdī.
Neesot objektīva un saprātīga pamata atšķirīgai attieksmei pret
aizbildņiem un bērniem atkarībā no tā, vai viņi pastāvīgi dzīvo Latvijā vai
ārvalstīs. Apstrīdēto normu neatbilstību Satversmes 91. un 109. pantam
esot atzinusi arī Saeima, citstarp norādot, ka pārcelšanās uz pastāvīgu
dzīvi ārvalstī nemaina aizbildņa pienākumu rūpēties par aizbilstamo un
viņa interešu aizsardzību.
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5. Pieaicinātā persona – Tieslietu ministrija – pievienojas Saeimas
paustajiem apsvērumiem attiecībā uz lūgumu izbeigt tiesvedību
izskatāmajā lietā, pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 29. panta
pirmās daļas 2. punktu.
6. Pieaicinātā persona – Labklājības ministrija – pievienojas
Saeimas viedoklim, ka tiesvedība izskatāmajā lietā ir izbeidzama,
pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 29. panta pirmās daļas 2. punktu.
Labklājības ministrija norāda, ka apstrīdēto normu spēkā esības laikā
bija konstatējamas tādas situācijas, ka pēc aizbildnības nodibināšanas
aizbildnis kopā ar aizbilstamo pārceļas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī, bet
atlīdzības, tāpat kā visu citu valsts sociālo pabalstu, izmaksa tiek pārtraukta,
lai gan aizbildnis turpina pildīt savus pienākumus.
Savukārt pēc Grozījumu Pabalstu likumā spēkā stāšanās aizbildņiem
būšot tiesības saņemt atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu arī tad,
ja viņi kopā ar aizbilstamo pastāvīgi dzīvos ārvalstī. Tādējādi tikšot
palielināts finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem,
nodrošinot viņiem iespēju augt ģimeniskā vidē. Ar minētajiem grozījumiem
esot novērsti Pieteikuma iesniedzējas norādītie tiesiskā regulējuma
trūkumi.
7. Pieaicinātā persona – Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcija – uzskata, ka apstrīdētās normas neatbilst bērna labākajām
interesēm un Satversmes 91. un 109. pantam.
Personas saiknei ar valsti sociālo tiesību nodrošināšanas jomā varot
būt izšķiroša nozīme. Tomēr, izvērtējot Civillikuma 339. pantā noteiktos
aizbildnības izbeigšanās gadījumus, esot secināms, ka aizbildnība
neizbeidzas, ja aizbildnis kopā ar aizbilstamo pārceļas uz pastāvīgu dzīvi
citā valstī. Aizbildnības uzraudzība joprojām esot bāriņtiesas kompetencē.
Tātad gadījumā, kad aizbildnis kopā ar aizbilstamo pastāvīgi dzīvo citā
valstī, viņiem saglabājoties saikne ar Latviju un bāriņtiesai esot
pienākums uzraudzīt, vai tiek nodrošināta citā valstī pastāvīgi dzīvojoša
aizbilstamā tiesību un interešu ievērošana.
Valsts sociālais pabalsts "atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu"
esot specifisks sociālais nodrošinājums, kuru paredzot Latvijas normatīvie
akti. Tādējādi tas nepārklājoties ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts
līdzīga veida sociālo pabalstu. Tāpēc Pabalstu likumā noteiktais atšķirīgais
regulējums attiecībā uz atlīdzības piešķiršanu par aizbildņa pienākumu
pildīšanu neesot pamatots.
Tiesiskajās attiecībās, kas skar bērnu, un visās darbībās attiecībā uz
bērnu neatkarīgi no tā, vai šīs darbības veic valsts institūcijas, sabiedriskās
organizācijas vai citas personas, prioritāras esot bērna tiesības un intereses.
Tas nozīmējot, ka ne vien tiesām un citām institūcijām savi lēmumi
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jāpieņem, pamatojoties uz bērna interesēm, bet arī likumdevējam jārūpējas
par to, lai normatīvie akti aizsargātu bērnu intereses iespējami labākajā
veidā.
Katram bērnam esot neatņemamas tiesības uz ģimeni. Atlīdzība par
aizbildņa pienākumu pildīšanu esot iedibināta ar mērķi motivēt personu,
kura ir piemērota aizbildņa pienākumu pildīšanai, kļūt par bērna aizbildni,
tādējādi nodrošinot to, ka bērns uzaug ģimeniskā vidē. Pabalstu likumā
noteiktais atšķirīgais regulējums attiecībā uz atlīdzības piešķiršanu par
aizbildņa pienākumu pildīšanu neatbilstot bērna labākajām interesēm, jo
neveicinot ģimeniskas vides veidošanos bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem.
Līdz ar to neesot ievērots Satversmes 91. pantā noteiktais vienlīdzības
princips un esot nesamērīgi ierobežotas Satversmes 109. pantā ietvertās
personu pamattiesības.
Secinājumu daļa
8. Saeima lūdz izbeigt tiesvedību lietā, jo apstrīdētās normas ir
zaudējušas spēku. Arī pieaicinātās personas Tieslietu ministrija un
Labklājības ministrija pievienojas Saeimas viedoklim par tiesvedības
izbeigšanu lietā. Savukārt tiesībsargs un Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcija uzskata, ka apstrīdēto normu satversmība ir vērtējama pēc
būtības un tās ir atzīstamas par neatbilstošām Satversmes 91. un
109. pantam.
Ja lietā ir izteikti argumenti, kas varētu būt pamats tiesvedības
izbeigšanai, tie jāizvērtē visupirms (sk., piemēram, Satversmes tiesas
2016. gada 27. jūnija sprieduma lietā Nr. 2015-22-01 12. punktu). Satversmes
tiesas likuma 29. panta pirmās daļas 2. punkts noteic, ka tiesvedību lietā var
izbeigt līdz sprieduma pasludināšanai, ja apstrīdētā tiesību norma ir
zaudējusi spēku. Minētā Satversmes tiesas likuma norma ir vērsta uz to,
lai nodrošinātu Satversmes tiesas procesa ekonomiju un Satversmes tiesai
nebūtu jātaisa spriedums lietās, kurās strīds vairs nepastāv. Ja strīds vairs
nepastāv, zūd Satversmes tiesas procesa jēga (sk., piemēram, Satversmes
tiesas 2016. gada 18. aprīļa lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā
Nr. 2015-15-01 5. punktu).
Tomēr likums paredz iespēju izbeigt tiesvedību, bet ne pienākumu to
darīt. Lietā apstrīdētās normas spēka zaudēšana pati par sevi ne vienmēr ir
pamats tiesvedības izbeigšanai (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2011. gada
29. marta lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2010-68-01 8. punktu).
Tāpēc Satversmes tiesai ir jāvērtē, vai tomēr nav kādi apsvērumi, kas liecina
par nepieciešamību turpināt tiesvedību lietā (sk. Satversmes tiesas
2011. gada 11. janvāra sprieduma lietā Nr. 2010-40-03 6. punktu).
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Tādējādi, lai uz Satversmes tiesas likuma 29. panta pirmās daļas
2. punkta pamata lemtu par tiesvedības izbeigšanu, izskatāmajā lietā ir
jānoskaidro: 1) vai apstrīdētās normas ir zaudējušas spēku un 2) vai
nepastāv apstākļi, kas prasa tiesvedību turpināt (sal. sk., piemēram,
Satversmes tiesas 2017. gada 3. maija lēmuma par tiesvedības izbeigšanu
lietā Nr. 2016-20-01 5. punktu).
9. Izskatāmā lieta ir ierosināta par apstrīdēto normu atbilstību
Satversmes 91. un 109. pantam. Jēdziens "apstrīdētā norma" Satversmes
tiesas likuma 29. panta pirmās daļas 2. punkta izpratnē nav saprotams
formāli, proti, vienīgi kā normatīvajā aktā ietverts teksts. Apstrīdētā
norma ir noteikts tiesiskais regulējums, kuru pieteikuma iesniedzējs
uzskata par neatbilstošu augstāka juridiska spēka tiesību normai.
Izskatāmajā lietā Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētās normas
nosaka to personu loku, kurām ir tiesības saņemt valsts sociālo pabalstu,
un no apstrīdētajām normām kopumā izriet, ka atlīdzību par aizbildņa
pienākumu pildīšanu var saņemt vienīgi Latvijas teritorijā pastāvīgi
dzīvojošas personas.
Ja likumdevējs pēc lietas ierosināšanas Satversmes tiesā ir grozījis
apstrīdētajā normā ietverto regulējumu, Satversmes tiesai jānoskaidro
veikto izmaiņu apjoms, lai secinātu, vai tiesību normas saturs ir mainījies
pēc būtības (sal. sk. Satversmes tiesas 2015. gada 11. marta lēmuma par
tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2014-33-01 7. punktu).
Atbilstoši Pabalstu likuma 4. panta pirmajai un ceturtajai daļai
(redakcijā, kas bija spēkā līdz 2019. gada 6. martam) tiesības uz atlīdzību
par aizbildņa pienākumu pildīšanu bija ikvienam Latvijas pilsonim,
nepilsonim, ārvalstniekam un bezvalstniekam, kuram piešķirts personas
kods un kurš pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā, ja viņa aizbildnībā esošajam
bērnam bija piešķirts personas kods. Savukārt Pabalstu likuma 20. panta
pirmās daļas 2. punktā (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2019. gada 6. martam)
bija noteikts, ka regulāri izmaksājamā valsts sociālā pabalsta izmaksu
pārtrauc, ja pabalsta saņēmējs pārceļas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī.
Tomēr ar Grozījumiem Pabalstu likumā attiecībā uz atlīdzību par
aizbildņa pienākumu pildīšanu tika paredzēts izņēmums no vispārējās
kārtības. Proti, Pabalstu likuma 4. panta ceturtajā daļā atsevišķi tika izceltas
Latvijas pilsoņu, nepilsoņu, ārvalstnieku un bezvalstnieku tiesības uz
atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu, tās vairs nesaistot ar prasību
par pastāvīgu dzīvi Latvijas teritorijā. Tāpat arī Pabalstu likuma 20. panta
pirmās daļas 2. punktā tika noteikts, ka regulāri izmaksājamā valsts sociālā
pabalsta izmaksu nepārtrauc, ja aizbildnis un bērns, par kuru tiek maksāts
pabalsts, pārceļas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī.
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Izskatāmajā lietā apstrīdētā Pabalstu likuma 4. panta pirmā daļa
netika grozīta. Tomēr likumdevējs ir grozījis šā panta ceturto daļu un
20. panta pirmās daļas 2. punktu, tādējādi saturiski mainot apstrīdētās
normas attiecībā uz atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu.
Līdz ar to izskatāmajā lietā apstrīdētais Pabalstu likuma
20. panta pirmās daļas 2. punkts redakcijā, kas bija spēkā līdz
2019. gada 6. martam, ir zaudējis spēku, savukārt šā likuma 4. panta
pirmās daļas saturs ir mainījies pēc būtības.
10. Izskatāmā lieta tika ierosināta, pamatojoties uz Augstākās tiesas
pieteikumu. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 19.1 panta pirmās daļas
2. punktam un Administratīvā procesa likuma 104. panta otrajai daļai
administratīvā tiesa var apstrīdēt Satversmes tiesā vienīgi tādas normas,
kas tika piemērotas vai ir piemērojamas attiecīgajā administratīvajā lietā,
proti, tādas normas, no kurām ir atkarīgs administratīvajā lietā esošā
tiesiskā strīda risinājums (sk. Satversmes tiesas 2018. gada 20. jūnija
lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2017-19-01 7. punktu).
Izskatāmās lietas pamatā esošajā administratīvajā lietā apstrīdētās
normas atzītas par piemērojamām, izvērtējot jautājumu, vai Aģentūra
pamatoti pārtrauca izmaksāt ārvalstī pastāvīgi dzīvojošam aizbildnim
atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu un pieprasīja atmaksāt
pārmaksāto atlīdzību. Tādējādi Pieteikuma iesniedzējas izskatāmajā
administratīvajā lietā esošā tiesiskā strīda rezultāts ir atkarīgs no
apstrīdētajām normām.
Satversmes tiesai, izskatot uz tiesas pieteikuma pamata ierosinātu lietu,
vienmēr ir jāizvērtē, kāda ietekme uz attiecīgo administratīvo lietu būs tās
spriedumam. Tādēļ gadījumos, kad lieta ir ierosināta uz administratīvās
tiesas pieteikuma pamata, par nepieciešamību turpināt tiesvedību var liecināt
tas, ka administratīvās lietas atrisināšanai ir nepieciešams atzīt apstrīdēto
normu par spēkā neesošu no noteikta brīža pagātnē (sal. sk., piemēram,
Satversmes tiesas 2016. gada 12. septembra lēmuma par tiesvedības
izbeigšanu lietā Nr. 2015-23-01 9. punktu). Apstrīdēto normu atzīšana par
spēkā neesošām no noteikta brīža pagātnē var būt nepieciešama, lai citstarp
aizsargātu arī to personu pamattiesības, kuras uzsākušas šo pamattiesību
aizsardzību ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem. Latvijas
administratīvajam procesam ir raksturīgs tāds materiālo tiesību normu
piemērošanas princips, ka, vērtējot nelabvēlīga administratīvā akta
tiesiskumu, tiek piemērotas tās materiālo tiesību normas, kuras bija spēkā šā
administratīvā akta izdošanas brīdī (sk. Satversmes tiesas 2018. gada 20. jūnija
lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2017-19-01 7. punktu).
Tādēļ tiesvedības turpināšana izskatāmajā lietā ir nepieciešama, lai
atrisinātu strīdus jau ierosinātajās administratīvajās lietās, kurās iepriekš
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bija piemērojamas apstrīdētās normas, un nodrošinātu personu, tostarp arī
pieteicēja izskatāmās lietas pamatā esošajā administratīvajā lietā, iespējams,
aizskarto pamattiesību aizsardzību. Apstrīdēto normu izmaiņas pēc būtības
nevar tikt uzskatītas par pietiekamu pamatu tiesvedības izbeigšanai pēc
Saeimas lūguma saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 29. panta pirmās daļas
2. punktu, jo tādējādi varētu palikt nenovērsts iespējamais personas
pamattiesību aizskārums.
Līdz ar to tiesvedība izskatāmajā lietā ir turpināma.
11. Pieteikuma iesniedzēja lūdz Satversmes tiesu izvērtēt Pabalstu
likuma 4. panta pirmās daļas un 20. panta pirmās daļas 2. punkta (redakcijā,
kas bija spēkā līdz 2019. gada 6. martam), ciktāl tas attiecas uz atlīdzību par
aizbildņa pienākumu pildīšanu, atbilstību Satversmes 91. un 109. pantam.
Tomēr no pieteikuma izriet, ka Pieteikuma iesniedzēja iebilst nevis pret
visas Pabalstu likuma 4. panta pirmās daļas attiecināšanu uz atlīdzību par
aizbildņa pienākumu pildīšanu, bet tikai pret šajā tiesību normā ietverto
prasību pēc pastāvīgas dzīvesvietas Latvijas teritorijā.
Līdz ar to Satversmes tiesai izskatāmajā lietā ir jāizvērtē Pabalstu
likuma 4. panta pirmās daļas (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2019. gada
6. martam) vārdu "un kuri pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā" un Pabalstu
likuma 20. panta pirmās daļas 2. punkta (redakcijā, kas bija spēkā līdz
2019. gada 6. martam), ciktāl tie attiecas uz atlīdzību par aizbildņa
pienākumu pildīšanu, (turpmāk – apstrīdētais regulējums) atbilstība
Satversmes 91. un 109. pantam.
12. Pieteikumā norādīts, ka apstrīdētais regulējums nesamērīgi
ierobežo personām Satversmes 109. pantā noteiktās pamattiesības tādā
ziņā, ka likumdevējs šo regulējumu, kas paredz atšķirīgu attieksmi,
pieņēmis bez pamatota iemesla un tādējādi esot pārkāpts Satversmes
91. pantā nostiprinātais tiesiskās vienlīdzības princips.
Saeima atzīst, ka apstrīdētais regulējums attiecībā uz atlīdzības par
aizbildņa pienākumu pildīšanu izmaksas pārtraukšanu saistībā ar
aizbildņa un aizbilstamā pārcelšanos uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī neatbilst
Satversmes 91. panta pirmajā teikumā nostiprinātajām tiesībām uz
vienlīdzīgu attieksmi kopsakarā ar Satversmes 109. pantā ietvertajām
tiesībām uz sociālo nodrošinājumu.
Arī visas lietā pieaicinātās personas, lai gan to viedokļi par tiesvedības
izbeigšanu lietā vai apstrīdētā regulējuma satversmības vērtēšanu pēc
būtības ir atšķirīgi, uzskata, ka apstrīdētais regulējums neatbilst Satversmes
91. un 109. pantam.
Ja ir apstrīdēta tiesību normu atbilstība vairākām augstāka juridiska
spēka tiesību normām, tad Satversmes tiesai, ņemot vērā izskatāmās
lietas būtību, ir jānosaka efektīvākā pieeja šīs atbilstības izvērtēšanai
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(sk., piemēram, Satversmes tiesas 2018. gada 12. decembra sprieduma lietā
Nr. 2018-06-0103 12.3. punktu).
Ņemot vērā Pieteikuma iesniedzējas argumentu būtību, izskatāmajā
lietā ir vērtējama apstrīdētā regulējuma atbilstība Satversmes 109. pantam
kopsakarā ar Satversmes 91. panta pirmā teikuma tvērumā ietilpstošo
tiesiskās vienlīdzības principu.
13. Satversmes 109. pants nosaka: "Ikvienam ir tiesības uz sociālo
nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā
noteiktajos gadījumos." Savukārt Satversmes 91. panta pirmais teikums
paredz: "Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā."
13.1. Satversmes tiesa ir atzinusi, ka Satversmes 109. pants garantē
iedzīvotājiem tiesības uz stabilu un prognozējamu, kā arī efektīvu, taisnīgu
un ilgtspējīgu sociālās aizsardzības sistēmu, kura paredz samērīgu sociālo
nodrošinājumu (sk. Satversmes tiesas 2011. gada 19. decembra sprieduma
lietā Nr. 2011-03-01 15.2. punktu). Valsts ir izveidojusi sociālās drošības
sistēmu, kurā citstarp ietilpst sociālā palīdzība (sk. Satversmes tiesas
2012. gada 21. jūnija sprieduma lietā Nr. 2011-20-01 10. punktu).
Sociālās aizsardzības sistēma ir vērsta uz to, lai izlīdzinātu dažāda
veida sociālo risku sekas. Satversmes 109. pantā ietvertais sociālo risku
uzskaitījums nav izsmeļošs, un likumdevējam ir pienākums sociālās
aizsardzības sistēmā ietvert arī citus sociālos riskus. Daļa no riskiem, kuri
likumdevējam ir obligāti jāietver šajā sistēmā, izriet no citos Satversmes
pantos nostiprinātajām personu pamattiesībām un ar tām saistītajiem
valsts pienākumiem, piemēram, attiecībā uz bērnu tiesībām un atbalstu
ģimenei (sk. Satversmes tiesas 2010. gada 29. oktobra sprieduma lietā
Nr. 2010-17-01 7. punktu).
Valstij ir rīcības brīvība to metožu un mehānismu izvēlē, ar kādiem
sociālās tiesības īstenojamas un aizsargājamas (sk. Satversmes tiesas
2011. gada 18. februāra sprieduma lietā Nr. 2010-29-01 14. punktu). Taču, ja
valsts ar likumu personai ir paredzējusi konkrēta veida sociālo atbalstu, tas
ir kļuvis par valsts sociālās aizsardzības sistēmas sastāvdaļu (sal. sk.
Satversmes tiesas 2010. gada 31. marta sprieduma lietā Nr. 2009-76-01
5.5. punktu). Izvērtējot, vai valsts ir izpildījusi pozitīvos pienākumus, kas tai
izriet no personas sociālajām pamattiesībām, jāpārbauda, vai: 1)
likumdevējs veicis pasākumus, lai nodrošinātu personām iespēju īstenot
sociālās tiesības; 2) šie pasākumi veikti pienācīgi, proti, personām ir
nodrošināta iespēja īstenot savas sociālās tiesības vismaz minimālā
apmērā; 3) ir ievēroti vispārējie tiesību principi (sk. Satversmes tiesas
2007. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr. 2007-13-03 8.4. punktu un
2017. gada 15. jūnija sprieduma lietā Nr. 2016-11-01 14. punktu).
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13.2. Valsts sociālās aizsardzības sistēmu veido citstarp Pabalstu
likums kopā ar tam pakārtotajiem tiesību aktiem. Pabalstu likums regulē
to, kā tiek piešķirti regulāri izmaksājamie valsts sociālie pabalsti, arī tie,
kas saistīti ar bērna uzturēšanu, un kā sniedzams valsts atbalsts naudas
izmaksu veidā, kuru citstarp saņem arī personas, kuras audzina un aprūpē
bērnu. Tādējādi valsts veic ieguldījumu ģimenes budžetā, noteiktā apmērā
sedzot ar bērna uzturēšanu saistītos izdevumus.
Papildus norādītajiem pabalstiem likumā paredzēta atlīdzība par
aizbildņa pienākumu pildīšanu. Tā pēc savas būtības ir kompensācija par
Civillikuma 245. pantā paredzētā aizbildņa pienākuma, proti, sabiedriskā
pienākuma, uzņemšanos un aizbilstamā uzturēšanos aizbildņa ģimenē.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu
Nr. 1600 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna
uzturēšanu" 3. punktu minētās atlīdzības apmēru pārskata Ministru
kabinets, izvērtējot ekonomisko situāciju valstī, kā arī ņemot vērā valsts
budžeta iespējas un mēneša vidējās bruto darba samaksas pieaugumu.
Satversmes tiesa atzīst, ka aizbildnim tiek nodrošināts finansiāls
atbalsts gan bērna uzturēšanai, gan aizbildņa pienākumu pildīšanai.
Likumdevējs ir veicis pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu
personām, kuras pilda aizbildņa pienākumus, iespēju īstenot sociālās
tiesības, proti, saņemt īpašu sociālo nodrošinājumu. Izskatāmajā gadījumā
likumdevējs bija noteicis konkrētu atlīdzības par aizbildņa pienākumu
pildīšanu apmēru un tā pārskatīšanas kārtību. Ar apstrīdēto regulējumu
minētais Pabalstu likuma līdz šim garantētais sociālās aizsardzības
apjoms aizbildnim, kurš kopā ar savu aizbilstamo pastāvīgi dzīvo Latvijas
teritorijā, netika samazināts. Tātad izskatāmajā lietā tiesības uz sociālo
nodrošinājumu vismaz minimālajā līmenī netiek skartas.
13.3. Likumdevējam ir rīcības brīvība noteikt valsts sociālās
aizsardzības sistēmas tiesisko regulējumu, bet tā pieņemtajiem lēmumiem
jābūt atbilstošiem vispārējiem tiesību principiem. Tātad, ja valsts īpaša
sociālā nodrošinājuma iespēju ir paredzējusi likumā, Satversmes 109. pants
prasa, lai valsts rīcība šajā jautājumā atbilstu no demokrātiskas tiesiskas
valsts pamatnormas atvasinātajiem vispārējiem tiesību principiem, tostarp
tiesiskās vienlīdzības principam, kas ietilpst Satversmes 91. panta pirmā
teikuma tvērumā (sal. sk. Satversmes tiesas 2017. gada 15. jūnija sprieduma
lietā Nr. 2016-11-01 14. punktu). Tiesiskās vienlīdzības princips garantē
vienotas tiesiskās kārtības pastāvēšanu. Tā uzdevums ir nodrošināt
normatīvo aktu aptverošu iedarbību uz visām personām un to piemērošanu
bez jebkādām privilēģijām (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2005. gada
14. septembra sprieduma lietā Nr. 2005-02-0106 9.1. punktu).
Satversmes tiesa, konkretizējot tiesiskās vienlīdzības principu, ir
atzinusi, ka tas liedz valsts institūcijām izdot tādas normas, kas bez objektīva
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un saprātīga pamata pieļauj atšķirīgu attieksmi pret personām, kuras
atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos.
Vienlīdzības princips pieļauj un pat prasa atšķirīgu attieksmi pret personām,
kas atrodas atšķirīgos apstākļos, kā arī pieļauj atšķirīgu attieksmi pret
personām, kas atrodas vienādos apstākļos, ja tam ir objektīvs un saprātīgs
pamats (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2017. gada 11. oktobra sprieduma
lietā Nr. 2017-10-01 18. punktu). Atšķirīgai attieksmei nav objektīva un
saprātīga pamata, ja tai nav leģitīma mērķa vai nav samērīgas attiecības starp
izraudzītajiem līdzekļiem un nospraustajiem mērķiem (sk., piemēram,
Satversmes tiesas 2018. gada 29. jūnija sprieduma lietā Nr. 2017-25-01
25. punktu).
Tādēļ, lai izvērtētu, vai apstrīdētā norma atbilst Satversmes 91. panta
pirmā teikuma tvērumā ietilpstošajam tiesiskās vienlīdzības principam,
Satversmes tiesai jānoskaidro:
1) vai un kuras personas (personu grupas) atrodas vienādos un pēc
noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos;
2) vai apstrīdētā norma paredz vienādu vai atšķirīgu attieksmi pret
šīm personām (personu grupām);
3) vai šāda attieksme ir noteikta ar normatīvajos aktos paredzētā
kārtībā pieņemtu tiesību normu;
4) vai šādai attieksmei ir objektīvs un saprātīgs pamats, proti, vai tai
ir leģitīms mērķis un vai ir ievērots samērīguma princips (sk. Satversmes
tiesas 2018. gada 29. jūnija sprieduma lietā Nr. 2017-28-0306 11. punktu un
2018. gada 18. oktobra sprieduma lietā Nr. 2017-35-03 9. punktu).
14. Izskatāmajā lietā visupirms nepieciešams konstatēt, vai pastāv
personas (personu grupas), kas atrodas vienādos un pēc noteiktiem
kritērijiem salīdzināmos apstākļos (sk., piemēram, Satversmes tiesas
2008. gada 29. decembra sprieduma lietā Nr. 2008-37-03 7. punktu). Vērtējot,
vai vienlīdzīgas attieksmes princips tiek ievērots, noteicošais ir tas, vai
vairākas personas vieno kopīga un būtiska tām piemītoša pazīme (sk.
Satversmes tiesas 2015. gada 23. novembra sprieduma lietā Nr. 2015-10-01
17. punktu).
Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka vienādos un pēc noteiktiem
kritērijiem salīdzināmos apstākļos atrodas visas personas, kuras pilda
aizbildņa pienākumus. Saeima neiebilst pret šādu Pieteikuma iesniedzējas
viedokli.
Atbilstoši Civillikuma 223. pantam tēvs un māte uz aizgādības tiesību
pamata ir sava nepilngadīgā bērna dabiskie aizbildņi. Taču gadījumā, kad
bērns ir palicis bez vecāku aizgādības, saskaņā ar Civillikuma 224. panta
pirmo daļu viņam ir ieceļams aizbildnis. No Civillikuma aizbildnim izriet
virkne pienākumu, citstarp tas, ka viņam jāgādā par sava aizbilstamā
audzināšanu ar tādu pašu rūpību, ar kādu apzinīgi vecāki gādātu par savu
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bērnu audzināšanu. Atbilstoši Civillikuma 331. pantam aizbildņu rīcību
pastāvīgi uzrauga bāriņtiesa, kuras pienākumi saistībā ar šo uzraudzību
noteikti Bāriņtiesu likuma 31. pantā.
Aizbildnis turpina pildīt aizbildņa pienākumus līdz pat brīdim, kad
bērns sasniedz pilngadību, ja vien neiestājas kāds no Civillikuma 341. pantā
un Bāriņtiesu likuma 33. panta pirmajā daļā minētajiem aizbildnības
izbeigšanās vai aizbildņa atlaišanas gadījumiem. Aizbildņa vai aizbilstamā
pastāvīgās dzīvesvietas maiņa, proti, pārcelšanās uz citu valsti, pie šiem
gadījumiem nepieder.
Lietas dalībnieki ir vienisprātis, ka aizbildņa pienākumu apjoms nav
atkarīgs no aizbildņa un aizbilstamā pastāvīgās dzīvesvietas maiņas, jo tā
pati par sevi neietekmē aizbildnības spēkā esību, uzraudzības piekritību un
neaptur bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu. Satversmes
tiesa secina, ka ikviens aizbildnis velta laiku un rūpes bērna aprūpei un
tiesību aizsardzībai un ka aizbildņa pienākumu apjoms nemainās, kamēr
saglabājas aizbildņa statuss.
Tādējādi visas personas, kuras pilda aizbildņa pienākumus,
atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos.
15. Satversmes tiesai ir jāpārbauda, vai apstrīdētais regulējums
paredz atšķirīgu attieksmi pret minētajām personām.
15.1. Kā jau minēts šā sprieduma 14. punktā, aizbildņa vai aizbilstamā
pastāvīgās dzīvesvietas maiņa nav neviens no normatīvajos aktos
paredzētajiem aizbildnības izbeigšanās vai aizbildņa atlaišanas gadījumiem.
Šāda pārcelšanās uz citu valsti neietekmē Latvijā nodibinātu aizbildnības
statusu un Bāriņtiesu likuma 31. pantā noteiktos bāriņtiesas pienākumus
aizbildnības uzraudzībā.
Tomēr apstrīdētais regulējums liedz ārvalstīs pastāvīgi dzīvojošiem
Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem,
kuriem piešķirts personas kods un kuru aizbildnībā esošam bērnam arī
piešķirts personas kods, piešķirt atlīdzību par aizbildņa pienākumu
pildīšanu. Tādējādi aizbildņi tiek nostādīti atšķirīgā situācijā atkarībā no
tā, kurā valstī ir aizbildņa pastāvīgā dzīvesvieta.
Tātad apstrīdētais regulējums nosaka atšķirīgu attieksmi pret
personām, kas atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem
salīdzināmos apstākļos, atkarībā no to pastāvīgās dzīvesvietas.
15.2. Secinot, ka apstrīdētais regulējums rada atšķirīgu attieksmi,
Satversmes tiesai ir jāizvērtē, vai atšķirīgā attieksme ir noteikta ar
normatīvajos aktos paredzētā kārtībā pieņemtu tiesību normu, proti,
"saskaņā ar likumu" (sk. Satversmes tiesas 2016. gada 2. marta sprieduma
lietā Nr. 2015-11-03 20. punktu un 2017. gada 15. jūnija sprieduma lietā
Nr. 2016-11-01 17.2. punktu).
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Lietas dalībnieki un pieaicinātās personas ir vienisprātis un arī
Satversmes tiesai nerodas šaubas par to, ka apstrīdētais regulējums ir
pieņemts Satversmē un Saeimas kārtības rullī noteiktajā procesuālajā
kārtībā, izsludināts un publiski pieejams atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
kā arī ir pietiekami skaidri formulēts, lai persona varētu izprast no tā
izrietošo tiesību un pienākumu saturu un paredzēt tā piemērošanas sekas.
Tādējādi apstrīdētā regulējuma radītā atšķirīgā attieksme ir
noteikta ar likumu.
16. Lai noteiktu, vai atšķirīgajai attieksmei, ko izraisa apstrīdētās
normas, ir objektīvs un saprātīgs pamats, jāpārbauda, vai atšķirīgajai
attieksmei ir leģitīms mērķis. Ja apstrīdētajā normā noteiktajai atšķirīgajai
attieksmei nav leģitīma mērķa, nav nepieciešams izvērtēt tās atbilstību
samērīguma principam (sal. sk. Satversmes tiesas 2018. gada 26. aprīļa
sprieduma lietā Nr. 2017-18-01 25.2. punktu).
16.1. Pieņemt tādu tiesisko regulējumu, kas rada atšķirīgu attieksmi
pret savstarpēji salīdzināmām personām, likumdevējs var vienīgi tad, ja
šādu rīcību attaisno sasniedzamais leģitīmais mērķis. Nosakot tiesību
ierobežojumus, pienākums uzrādīt un pamatot šādu ierobežojumu
leģitīmo mērķi Satversmes tiesas procesā visupirms ir institūcijai, kas
izdevusi apstrīdēto aktu (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2014. gada
13. jūnija sprieduma lietā Nr. 2014-02-01 13. punktu).
Saeima vispārīgi atzīst, ka apstrīdētais regulējums attiecībā uz atlīdzības
par aizbildņa pienākumu pildīšanu izmaksas pārtraukšanu saistībā ar
aizbildņa un aizbilstamā pārcelšanos uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī neatbilst
Satversmes 91. panta pirmajam teikumam kopsakarā ar Satversmes
109. pantu. Tāpēc Saeima savā atbildes rakstā nav norādījusi, kāds, pēc tās
ieskata, ir apstrīdētajā regulējumā paredzētās atšķirīgās attieksmes leģitīmais
mērķis. Līdz ar to Satversmes tiesai ir pienākums izvērtēt visus lietas apstākļus
un noskaidrot šāda mērķa esību vai – tieši pretēji – neesību (sal. sk. Satversmes
tiesas 2007. gada 8. jūnija sprieduma lietā Nr. 2007-01-01 23. punktu).
Pieteikuma iesniedzēja pieļauj, ka ar apstrīdēto regulējumu paredzētās
atšķirīgās attieksmes leģitīmais mērķis varētu būt sabiedrības labklājības un
citu cilvēku tiesību aizsardzība, sekmējot efektīvu sociālā nodrošinājuma
piešķiršanas sistēmu. Tomēr Pieteikuma iesniedzējai neesot pārliecības par
to, ka šāds leģitīmais mērķis attiecināms arī uz atlīdzību par aizbildņa
pienākumu pildīšanu, jo arī pēc pārcelšanās uz citu valsti aizbildnim paliekot
no aizbildnības institūta izrietošie tiesiskie pienākumi.
16.2. Satversmes tiesa konstatē, ka apstrīdētajā regulējumā noteiktā
prasība pārtraukt atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu izmaksu ir
vērsta uz to, lai ierobežotu valsts sociālo pabalstu piešķiršanu personām,
kuras izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī. Lai gan tādā veidā tiek nodrošināta
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sabiedrības rīcībā esošo līdzekļu efektīva izmantošana, kas saskan ar
Satversmes 116. pantā noteikto leģitīmo mērķi – sabiedrības labklājības
aizsardzība –, tomēr Satversmes tiesa uzsver, ka, vērtējot apstrīdētā
regulējuma atbilstību Satversmes 91. panta pirmajam teikumam, nozīme ir
nevis vispārīgajam apstrīdētā regulējuma mērķim, bet gan tieši šā
regulējuma radītās atšķirīgās attieksmes leģitīmajam mērķim.
Izskatāmajā lietā ir jāņem vērā tas, ka tiesiskajās attiecībās, kas skar
bērnu, un visās darbībās attiecībā uz bērnu prioritāras ir viņa tiesības un
vislabākās intereses. Likumdevējam jāievēro, lai pieņemtie normatīvie
akti aizsargātu bērna likumiskās intereses iespējami labākajā veidā (sk.
Satversmes tiesas 2004. gada 11. oktobra sprieduma lietā Nr. 2004-02-0106
11. punktu). Bērna tiesības un likumiskās intereses tiek skartas ne tikai
tad, kad lēmums jāpieņem tieši attiecībā uz bērnu, bet arī tad, kad lēmums
var būt tikai attiecināms uz bērnu vai var netieši skart bērnu. Jebkuras
citas prioritātes atzīšana bez nopietna iemesla un attaisnojuma nav
pieļaujama (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2005. gada 22. decembra
sprieduma lietā Nr. 2005-19-01 11. punktu).
Valstij, cik vien tas iespējams, jānodrošina, ka bērns uzaug ģimeniskā
vidē. Bērna vislabākās intereses tiek aizsargātas tad, ja ir persona, kura
uzņemas aizbildnību. Atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu
mērķis ir finansiāli motivēt aizbildņa pienākumu pildīšanai piemērotu
personu būt par bērna aizbildni, tādējādi sekmējot bērna vislabāko
interešu prioritātes principa ievērošanu. Minētā atlīdzība ir vērsta uz to,
lai cilvēki iesaistītos bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpē. Turklāt
no aizbildnības institūta izrietošie pienākumi un tiesības nemainās arī tad,
ja aizbildnis pārcēlies uz pastāvīgu dzīvi citā valstī. Proti, bāriņtiesas
lēmums par aizbildnības nodibināšanu paliek spēkā, un Latvijas valsts
pārvaldes iestādes turpina aizbildnības uzraudzību.
16.3. Satversmes tiesa atsevišķos gadījumos, it sevišķi vērtējot
regulējumu sociālo tiesību jomā, ir atzinusi, ka likumdevēja nolūks ietaupīt
valsts budžeta līdzekļus pats par sevi ir vērsts uz citu personu tiesību un
sabiedrības labklājības aizsardzību, un atzinusi šādu mērķi par leģitīmu
(sk., piemēram, Satversmes tiesas 2010. gada 21. aprīļa sprieduma lietā
Nr. 2009-86-01 12. punktu un 2014. gada 19. marta sprieduma lietā
Nr. 2013-13-01 14. punktu).
Nepieciešamība taupīt valsts budžeta līdzekļus var attaisnot valsts
atteikšanos piešķirt līdzekļus mazāk svarīgu tās funkciju veikšanai vai
vispārēju taupības pasākumu ieviešanu ekonomiskās lejupslīdes apstākļos.
Taču valsts budžeta līdzekļu ietaupījums nevar kalpot par leģitīmu mērķi
atšķirīgai attieksmei pret personām, kas atrodas vienādos un salīdzināmos
apstākļos, īpaši ja tā skar bērna vislabākās intereses uzaugt ģimeniskā vidē.
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Tā kā apstrīdētajā regulējumā paredzētā atšķirīgā attieksme nav
vērsta uz bērna vislabāko interešu aizsardzību, tā nevar būt saskanīga ar
Satversmes 116. pantā noteikto leģitīmo mērķi – sabiedrības labklājības
aizsardzība. Izskatāmajā lietā nav saskatāms leģitīms mērķis, kura dēļ pret
personām, kas pilda aizbildņa pienākumus, būtu nosakāma atšķirīga
attieksme atkarībā no šo personu un to aizbilstamo pastāvīgās dzīvesvietas.
Ievērojot minēto, atzīstams, ka apstrīdētā regulējuma radītajai
atšķirīgajai attieksmei nav leģitīma mērķa un līdz ar to apstrīdētais
regulējums neatbilst Satversmes 91. un 109. pantam.
17. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 32. panta trešo daļu tiesību
norma, kuru Satversmes tiesa atzinusi par neatbilstošu augstāka juridiska
spēka tiesību normai, uzskatāma par spēkā neesošu no Satversmes tiesas
sprieduma publicēšanas dienas, ja tiesa nav noteikusi citādi. Izmantojot
minētajā normā piešķirtās tiesības, Satversmes tiesai iespēju robežās
jāgādā par to, lai situācija, kāda varētu veidoties no brīža, kad apstrīdētā
norma zaudē spēku, neradītu personām Satversmē garantēto pamattiesību
aizskārumu (sk. Satversmes tiesas 2005. gada 16. decembra sprieduma lietā
Nr. 2005-12-0103 25. punktu un 2015. gada 16. aprīļa sprieduma lietā
Nr. 2014-13-01 22. punktu).
Kā jau tika minēts šā sprieduma 10. punktā, Pieteikuma iesniedzējas
izskatāmajā administratīvajā lietā esošā tiesiskā strīda rezultāts ir
atkarīgs no apstrīdētā regulējuma. To piemērojot, Aģentūra pārtrauca
izmaksāt ārvalstī pastāvīgi dzīvojošam aizbildnim atlīdzību par aizbildņa
pienākumu pildīšanu un pieprasīja, lai viņš atmaksā pārmaksāto atlīdzību.
Apstrīdētā regulējuma atzīšana par spēku zaudējušu no brīža, kad radies
pieteicēja izskatāmās lietas pamatā esošajā administratīvajā lietā
pamattiesību aizskārums, ir vienīgā iespēja aizsargāt viņa pamattiesības.
Apstrīdētā regulējuma atzīšana par spēkā neesošu no noteikta brīža
pagātnē ir nepieciešama, lai aizsargātu bērna vislabākās intereses un arī
citu tādu personu pamattiesības, kuras uzsākušas savu pamattiesību
aizsardzību Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Kaut arī
apstrīdētais regulējums pēc būtības vairs nav spēkā, tomēr tas varēja būt
piemērots administratīvā procesa ietvaros laikā, kad bija spēkā, vai būtu
jāpiemēro jau uzsāktā administratīvajā procesā, tādējādi aizskarot arī
citām personām Satversmē noteiktās pamattiesības.
Lai aizsargātu personu pamattiesības, nepieciešams noteikt, ka
apstrīdētais regulējums attiecībā uz personām, kuras uzsākušas savu
pamattiesību aizsardzību ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem
administratīvā procesa ietvaros, zaudē spēku no šo personu pamattiesību
aizskāruma rašanās brīža.
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Nolēmumu daļa
Pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 30.–32. pantu, Satversmes
tiesa
nosprieda:
atzīt Valsts sociālo pabalstu likuma 4. panta pirmās daļas
(redakcijā, kas bija spēkā līdz 2019. gada 6. martam) vārdus "un kuri
pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā", kā arī 20. panta pirmās daļas
2. punktu (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2019. gada 6. martam),
ciktāl tie attiecas uz atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu,
par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 91. un
109. pantam un spēkā neesošiem attiecībā uz personām, kurām šīs
tiesību normas tika piemērotas vai būtu jāpiemēro administratīvā
procesa ietvaros un kuras uzsākušas savu pamattiesību aizsardzību
administratīvā procesa ietvaros, no šo personu pamattiesību
aizskāruma rašanās brīža.
Spriedums ir galīgs un nepārsūdzams.
Spriedums stājas spēkā tā publicēšanas dienā.
Tiesas sēdes priekšsēdētāja

I. Ziemele
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Satversmes tiesas tiesneša Jāņa Neimaņa
atsevišķās domas
Rīgā 2019. gada 30. maijā
lietā Nr. 2018-21-01
"Par Valsts sociālo pabalstu likuma 4. panta pirmās daļas un
20. panta pirmās daļas 2. punkta, ciktāl tas attiecas uz atlīdzību par
aizbildņa pienākumu pildīšanu, atbilstību Latvijas Republikas
Satversmes 91. un 109. pantam".
1. Satversmes tiesa nosprieda atzīt Valsts sociālo pabalstu likuma
4. panta pirmās daļas (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2019. gada 6. martam)
vārdus "un kuri pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā", kā arī 20. panta pirmās
daļas 2. punktu (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2019. gada 6. martam), ciktāl
tie attiecas uz atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu, par
neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam.
2. Es nepiekrītu Satversmes tiesas spriedumam, jo uzskatu, ka
apstrīdētās normas bija atbilstošas Satversmei.
3. Satversmes 109. pants piešķir personai pamattiesības – tiesības uz
sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā
noteiktajos gadījumos. Valsts sociālo pabalstu likuma 10. panta pirmā daļa
paredz valsts sociālo pabalstu – atlīdzību – personai, ja tā iecelta par
aizbildni. Tādējādi tiesības uz šo pabalstu ietilpst Satversmes 109. pantā
nostiprināto pamattiesību saturā.
4. Piemērojot Satversmes 109. pantu, jāievēro vienlīdzības princips.
Satversmes 91. pants un tajā ietvertais tiesiskās vienlīdzības princips
prasa, lai vienādos faktiskajos un tiesiskajos apstākļos izturēšanās būtu
vienāda, bet atšķirīgos apstākļos – atšķirīga.
5. Atbilstoši apstrīdētajām normām valsts sociālos pabalstus piešķir
tikai tām personām, kuras pastāvīgi dzīvo Latvijā, bet to izmaksu pārtrauc,
ja persona izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs. Tiesiskās vienlīdzības
principa kontekstā aplūkojamā gadījumā attiecībā uz pabalstu par
aizbildņa pienākumu pildīšanu ir salīdzināmas divas situācijas, kuras
vieno kopīgais – aizbildņa statuss –, bet atšķir pastāvīgā dzīvesvieta
(Latvijā vai ārvalstī).
6. Atšķirīgā attieksme divās salīdzināmās situācijās ir attaisnojama
tad, ja tai ir saprātīgi iemesli, tā ir saistīta ar leģitīmu mērķi un tā ir
samērīga.
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7. Apstrīdētās normas – Valsts sociālo pabalstu likuma 4. panta pirmā
daļa un 20. panta pirmās daļas 2. punkts – ir būtiska valsts sociālo tiesību
sistēmas sastāvdaļa. Tās atklāj vispārēju ikvienas nacionālas valsts sociālo
tiesību principu – rezidences principu. Tas nozīmē, ka valsts sociālo atbalstu
sniedz tām personām, kuras pastāvīgi dzīvo tās teritorijā, bet pārtrauc, ja
persona pastāvīgi dzīvo citā valstī. Šis princips sistēmiski caurvij valsts
sociālo tiesību sfēru, atklājoties ne tikai apstrīdētajās normās, bet arī citviet
Valsts sociālo pabalstu likumā (sk. 13. panta ceturto daļu) un Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (sk. 3. panta pirmo daļu).
8. Rezidences princips sociālajās tiesībās ir likumsakarīga valsts izvēle,
jo katras valsts sociālās sistēmas pamatā ir šīs valsts priekšstati par sociālo
taisnīgumu un sociālo drošību, finansiālās iespējas, sociālā vide un sociālā
politika. Sociālā pabalsta piešķiršana atkarībā no personas pastāvīgās
dzīvesvietas vai valstī nodzīvotā laika ir saprātīga, jo valstij nav jāapmierina
citā valstī pastāvīgi dzīvojošu personu sociālās vajadzības. Valsts pamatoti
var būt ieinteresēta, lai tieši tās iedzīvotāji būtu sociālā drošībā, saņemtu
tiem nepieciešamo atbalstu un nepārceltos uz dzīvi citur. Tāpēc neuzskatu,
ka aplūkojamā gadījumā atšķirīgajai attieksmei nav leģitīma mērķa. Arī
Satversmes tiesa jau iepriekš ir atzinusi, ka mērķis – ierobežot valsts sociālo
pabalstu piešķiršanu personām, ja to dzīvesvieta nav Latvijas teritorijā, – ir
leģitīms (sk. Satversmes tiesas 2005. gada 22. decembra sprieduma lietā
Nr. 2005-19-01 9. punktu).
9. Izvēloties vienu noteiktu rīcības principu – rezidences principu,
valsts arī nerīkojas acīmredzami patvaļīgi, jo attieksme pret visām
personām, kuras valsts atzīst par tiesīgām saņemt sociālo pabalstu, ir
balstīta uz vienotu kritēriju.
10. Sociālo pabalstu izmaksu ierobežošana ārpus Latvijas pastāvīgi
dzīvojošām personām ir piemērots līdzeklis, jo iepriekšminētais valsts
mērķis nav sasniedzams ar citiem, personu tiesības mazāk ierobežojošiem
līdzekļiem, kuri varbūt līdzīgā vai pat labākā veidā ļautu sasniegt leģitīmo
mērķi, – vai nu valsts turpina sociāli atbalstīt citā valstī pastāvīgi dzīvojošās
personas tādā pašā vai samazinātā apmērā, vai nu pilnībā pārtrauc šādas
izmaksas. Valsts var censties savu sociālo palīdzību koordinēt ar citām
valstīm, bet tas ir atkarīgs no starpvalstu līgumiem. Eiropas Savienības
ietvaros dalībvalstu sociālā nodrošinājuma sistēmu iedarbība daļēji ir
koordinēta ar Padomes 1971. gada 14. jūnija regulu (EEK) Nr. 1408/71 par
sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu
ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, un Eiropas Parlamenta un Padomes
2004. gada 29. aprīļa regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas
sistēmu koordinēšanu, taču ārpus Eiropas Savienības persona nevar
sagaidīt pat to.
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11. Personai, kas pārceļas uz pastāvīgu dzīvi citā valstī, jāievēro, ka
nacionālo valstu sociālās tiesības nav harmonizētas. Tādējādi vienas
valsts iedzīvotājam, pārceļoties uz pastāvīgu dzīvi citā valstī, jāsaskaras ar
citu sociālo vidi un sociālo tiesībpolitiku, tostarp tādu situāciju, ka tam
iepriekš piešķirtā sociālā palīdzība var tikt zaudēta. Citā nacionālajā valstī
var gan būt, gan arī nebūt tieši tāds pats sociālās palīdzības veids kā
Latvijā. Ja persona pēc pašas brīvi pieņemta lēmuma pārceļas uz dzīvi citā
valstī, kur ir citāda sociālā atbalsta sistēma, tā ir tiesīga brīvi apsvērt šāda
lēmuma sekas pirms tā pieņemšanas.
12. Pabalsta izmaksas pārtraukšana uz pabalstu tiesīgās personas
pastāvīgās dzīvesvietas maiņas dēļ ir samērojama ar nepieciešamību
nodrošināt, no vienas puses, valsts sociālo pabalstu sistēmas adekvātu
funkcionēšanu un, no otras puses, konkrētās personas sociālo vajadzību
apmierināšanu. Civillikuma 245. pants noteic, ka aizbildņa pienākums ir
sabiedrisks pienākums. Tas nozīmē, ka persona to ir aicināta uzņemties
bez tiesībām prasīt īpašu atlīdzību. Valsts sociālā pabalsta – atlīdzības par
aizbildņa pienākumu pildīšanu – mērķis ir veicināt šāda sabiedriska
pienākuma uzņemšanos, tā ir valsts sociālās politikas izšķiršanās. Šāds
pabalsts atspoguļo valsts simbolisku pateicību personai par aizbildņa
sociālās atbildības uzņemšanos un attiecīgo pienākumu pildīšanu. Lai gan
pabalsts likumā nosaukts par atlīdzību, tas faktiski nav atlīdzība par
aizbildņa pienākumu pildīšanu, jo to maksā neatkarīgi no aizbilstamo
bērnu skaita, patērētā laika, pielikto pūļu vai izlietoto resursu apjoma.
Pabalsts par aizbildņa pienākumu pildīšanu nav darba samaksa. Tas ir
viens no valsts sociālajiem pabalstiem. Turklāt šis sociālais pabalsts nav
atkarīgs no pašas personas izdarītajām sociālajām iemaksām. Atbilstoši
Valsts sociālo pabalstu likuma 5. pantam tā finansēšanu nodrošina no
valsts pamatbudžeta, t.i., tā finansēšanu nodrošina sabiedrība.
13. Pabalsta par aizbildņa pienākumu pildīšanu izmaksas
pārtraukšana kādos aspektos ietekmē arī aizbilstamo nepilngadīgo bērnu.
Tomēr šī ietekme nav tāda, lai atzītu, ka nepilngadīgā bērna intereses
prevalē pār kopējām valsts sociālā atbalsta sistēmas interesēm. Pirmkārt,
aizbildnim jārēķinās ar to, ka bērnu netieši skars jebkuri viņa lēmumi,
tostarp arī brīvi pieņemtais lēmums kopā ar aizbilstamo pārcelties uz
pastāvīgu dzīvi citā valstī. Otrkārt, pabalsta par aizbildņa pienākumu
pildīšanu mērķis ir atbalstīt tieši pašu aizbildni, savukārt aizbilstamā bērna
interesēm kalpo cits pabalsts – pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu.
14. Šajā lietā Saeima jau konstitucionālās tiesvedības laikā grozīja
Valsts sociālo pabalstu likumu, paredzot izņēmumu no rezidences
principa un pieļaujot, ka atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu
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persona var saņemt arī tad, ja tā pastāvīgi dzīvo citā valstī. Šāds valsts
lēmums var būt pieļaujams un atspoguļo citādu valsts sociālo politiku.
Tomēr tas ir kā ielāps konkrētai problēmai un rada jautājumus, vai valsts
mainīs savu sociālo politiku citos līdzīgos gadījumos, piemēram, pabalsta
par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, ģimenes valsts pabalsta u. tml.
gadījumos un vai arī tur tiks saskatīta nepieļaujama atšķirīga attieksme
atkarībā no pabalsta tiesīgās personas pastāvīgās dzīvesvietas (tostarp
atsaucoties uz bērna labākajām interesēm).
Satversmes tiesas tiesnesis

J. Neimanis
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SPRIEDUMS
LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ
Rīgā 2019. gada 13. novembrī
lietā Nr. 2018-22-01
Satversmes tiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētāja Ineta
Ziemele, tiesneši Sanita Osipova, Aldis Laviņš, Gunārs Kusiņš, Jānis Neimanis
un Artūrs Kučs,
pēc pieteikuma par lietas ierosināšanu, kuru iesnieguši divdesmit
12. Saeimas deputāti: Boriss Cilevičs, Igors Pimenovs, Ivans Ribakovs, Jānis
Tutins, Artūrs Rubiks, Sergejs Potapkins, Ivars Zariņš, Romans Miloslavskis,
Jeļena Lazareva, Jūlija Stepaņenko, Andris Morozovs, Jānis Urbanovičs,
Raimonds Rubiks, Vladimirs Nikonovs, Jānis Ādamsons, Vitālijs Orlovs,
Mihails Zemļinskis, Igors Zujevs, Sergejs Mirskis un Sergejs Dolgopolovs,
kā arī konstitucionālajām sūdzībām, kuras iesnieguši Davids Džibuti,
Dana Džibuti, Timurs Jareško, Mila Šteina, Edvards Šmits, Aleksandrs
Fominovs, Vladislavs Kuļikovs, Vlada Elīza Ševšeļova, Jeļizaveta Kotova,
Anna Lisa Čmihova, Agnija Busila, Marija Busila, Mihails Zaslavskis un
Aleksandrs Zaslavskis,
atbilstoši Satversmes tiesas lietā Nr. 2018-12-01 "Par 2018. gada
22. marta likuma "Grozījumi Izglītības likumā" 1. panta pirmās daļas, otrās
daļas vārdu "pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē, ievērojot šā
likuma 41. panta noteikumus", 3. panta pirmās daļas vārda "pamatizglītības"
un 2018. gada 22. marta likuma "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā"
2. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta otrajam
teikumam, 112. pantam un 114. pantam" pieņemtajam lēmumam izvērtēt
2018. gada 22. marta likuma "Grozījumi Izglītības likumā" 1. panta pirmās
daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta otrajam
teikumam, 112. pantam un 114. pantam izskatāmās lietas ietvaros,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 85. pantu un
Satversmes tiesas likuma 16. panta 1. punktu, 17. panta pirmās daļas 3. un
11. punktu, 19.2 un 28.1 pantu,
rakstveida procesā 2019. gada 15. oktobra tiesas sēdē izskatīja lietu
"Par 2018. gada 22. marta likuma "Grozījumi Izglītības likumā"
1. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes
1. pantam, 91. panta otrajam teikumam, 112. panta pirmajam
teikumam un 114. pantam".
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Konstatējošā daļa
1. Izglītības likums tika pieņemts 1998. gada 29. oktobrī. Izglītības
likuma 9. panta pirmā un otrā daļa redakcijā, kas bija spēkā līdz 2018. gada
15. aprīlim, paredzēja, ka valsts, pašvaldību un valsts augstskolu izglītības
iestādēs izglītību iegūst valsts valodā, bet citā valodā izglītību var iegūt: 1)
privātās izglītības iestādēs; 2) valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, kurās
tiek īstenotas mazākumtautību izglītības programmas, ievērojot šā likuma
41. panta noteikumus; 3) citos likumos paredzētās izglītības iestādēs.
1.1. 2018. gada 16. aprīlī stājās spēkā 2018. gada 22. marta likums
"Grozījumi Izglītības likumā" (turpmāk – Grozījumi Izglītības likumā),
kura 1. panta pirmā daļa paredz papildināt Izglītības likuma 9. pantu ar
1.1 daļu šādā redakcijā:
"(11) Privātajās izglītības iestādēs vispārējo izglītību un profesionālo
izglītību pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē iegūst valsts valodā."
Savukārt minētā panta otrā daļa paredz izteikt Izglītības likuma
9. panta otrās daļas 1. un 2. punktu šādā redakcijā:
"1) izglītības iestādēs, kuras īsteno izglītības programmas saskaņā ar
Latvijas Republikas divpusējiem vai daudzpusējiem starptautiskajiem
līgumiem;
2) izglītības iestādēs, kuras īsteno mazākumtautību izglītības
programmas pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē, ievērojot
šā likuma 41. panta noteikumus."
Grozījumu Izglītības likumā 3. panta pirmā daļa paredz aizstāt
Izglītības likuma 41. panta pirmajā daļā vārdus "attiecīgajā valsts izglītības
standartā" ar vārdiem "valsts pamatizglītības standartā". Līdz ar to
Izglītības likuma 41. panta pirmā daļa jaunajā redakcijā noteic:
"(1) Mazākumtautību izglītības programmas izstrādā izglītības
iestāde, izvēloties kādu no valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās vai valsts
pamatizglītības standartā ietvertajiem izglītības programmu paraugiem."
Savukārt Grozījumu Izglītības likumā 3. panta otrā daļa paredz
papildināt Izglītības likuma 41. pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:
"(11) Mazākumtautību izglītības programmās no 1. klases līdz 6. klasei
mācību satura apguve valsts valodā tiek nodrošināta ne mazāk kā 50
procentu apjomā no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā, ieskaitot
svešvalodas.
(12) Mazākumtautību izglītības programmās no 7. klases līdz 9. klasei
mācību satura apguve valsts valodā tiek nodrošināta ne mazāk kā 80
procentu apjomā no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā, ieskaitot
svešvalodas."
Atbilstoši Grozījumu Izglītības likumā 7. pantam par pārejas
noteikumiem grozījumi attiecībā uz Izglītības likuma 9. panta papildināšanu
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ar 1.1 daļu un otrās daļas 2. punkta izteikšanu jaunā redakcijā un grozījumi
41. panta pirmajā daļā attiecībā uz vārdu aizstāšanu tajā un panta
papildināšanu ar 1.1 un 1.2 daļu stājas spēkā pakāpeniski: 2019. gada
1. septembrī – attiecībā uz pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu un
pamatizglītības programmu īstenošanu 1.–7. klasē, 2020. gada 1. septembrī –
attiecībā uz pamatizglītības programmu īstenošanu 8. klasē un vidējās
izglītības programmu īstenošanu 10. un 11. klasē, bet 2021. gada
1. septembrī – attiecībā uz pamatizglītības programmu īstenošanu 9. klasē un
vidējās izglītības programmu īstenošanu 12. klasē.
1.2. Tajā pašā dienā, 2018. gada 22. martā, Saeima pieņēma arī
likumu "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" (turpmāk arī – Grozījumi
Vispārējās izglītības likumā). Šā likuma 2. pants paredz izteikt Vispārējās
izglītības likuma 43. panta tekstu šādā redakcijā:
"(1) Vispārējās vidējās izglītības programmu obligāto saturu nosaka
valsts vispārējās vidējās izglītības standarts.
(2) Nepārsniedzot šā likuma 44. pantā noteikto mācību stundu slodzi
nedēļā un mācību stundu skaitu dienā, izglītības iestāde vispārējās vidējās
izglītības programmā papildus var ietvert valsts vispārējās vidējās izglītības
standartā neminētus mācību priekšmetus, tai skaitā mazākumtautības
dzimto valodu un ar mazākumtautību identitāti un integrāciju Latvijas
sabiedrībā saistītu mācību saturu."
Atbilstoši Grozījumu Vispārējās izglītības likumā 3. pantam par
pārejas noteikumiem minētie grozījumi 43. pantā stājas spēkā 2020. gada
1. septembrī attiecībā uz vidējās izglītības programmas īstenošanu 10. un
11. klasē un 2021. gada 1. septembrī attiecībā uz vidējās izglītības
programmas īstenošanu 12. klasē.
2. Pieteikuma iesniedzējs – divdesmit 12. Saeimas deputāti
(turpmāk arī – Pieteikuma iesniedzējs) – uzskata, ka Grozījumu Izglītības
likumā 1. panta pirmā daļa neatbilst Latvijas Republikas Satversmes
(turpmāk – Satversme) 91. panta otrajam teikumam, kā arī 112. un
114. pantam.
2.1. Satversmes tiesa 2019. gada 23. aprīlī pieņēma spriedumu lietā
Nr. 2018-12-01 "Par 2018. gada 22. marta likuma "Grozījumi Izglītības
likumā" 1. panta pirmās daļas, otrās daļas vārdu "pirmsskolas izglītības un
pamatizglītības pakāpē, ievērojot šā likuma 41. panta noteikumus",
3. panta pirmās daļas vārda "pamatizglītības" un 2018. gada 22. marta
likuma "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" 2. panta atbilstību Latvijas
Republikas Satversmes 91. panta otrajam teikumam, 112. pantam un
114. pantam" (turpmāk – lieta Nr. 2018-12-01), kas tika ierosināta pēc
divdesmit 12. Saeimas deputātu pieteikuma.
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Spriedumā lietā Nr. 2018-12-01 Satversmes tiesa nolēma izvērtēt
divdesmit 12. Saeimas deputātu pieteikumā norādīto prasījumu par
Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmās daļas atbilstību Satversmes
91. panta otrajam teikumam, 112. pantam un 114. pantam izskatāmās
lietas ietvaros.
2.2. Lietas Nr. 2018-12-01 ietvaros divdesmit 12. Saeimas deputāti
savus pieteikumā un tiesas sēdēs paustos argumentus par izglītības
iegūšanu mazākumtautību valodās attiecināja gan uz valsts un pašvaldību,
gan arī uz privātajām izglītības iestādēm.
Pēc viņu ieskata, Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmā daļa
neatbilst Satversmes 112. pantam, kas uzliek valstij pienākumu ievērot
vecāku tiesības nodrošināt saviem bērniem tādu izglītību, kāda atbilst viņu
reliģiskajai pārliecībai un filozofiskajiem uzskatiem, kā arī pienākumu
nodrošināt izglītības pieņemamību tās adresātiem. Tiesības uz izglītību
citstarp izpaužoties kā izvēles brīvība valsts izveidotas izglītības sistēmas
ietvaros. Izglītībai pēc tās formas un satura, ieskaitot programmas un
mācīšanas metodes, vajagot būt pieņemamai adresātiem – izglītojamiem un
viņu vecākiem.
Likumdevējam, izvēloties izglītības politikas īstenošanas līdzekļus, esot
jāpanāk iespējami taisnīgs līdzsvars starp dažādu sabiedrības locekļu
interesēm. Tāpat esot nodrošināma arī personu līdzdalības tiesību
ievērošana lēmumu pieņemšanā. Izstrādājot Grozījumus Izglītības likumā un
Grozījumus Vispārējās izglītības likumā, neesot aptaujāti pedagogi un vecāki.
Šo likumu normu adresātu viedokļi neesot atspoguļoti likumprojektu
anotācijās. Daudzi pie mazākumtautībām piederoši izglītojamie un viņu
vecāki šīs normas neatbalstot. Kopumā ievērojama sabiedrības daļa, kuru
šie grozījumi tieši skar, esot pret tiem un vispār pret valsts politiku
mazākumtautību izglītības jomā.
Tiesas sēdē lietā Nr. 2018-12-01 divdesmit 12. Saeimas deputātu
pārstāvis uzsvēra, ka grozījumu pieņemšanas procesā nav ievēroti
mazākumtautību sabiedrisko organizāciju iebildumi. Likumprojektu
anotācijas saturot nepilnīgu un sagrozītu informāciju par mazākumtautību
sabiedrisko organizāciju atbalstu šiem likumprojektiem.
Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmā daļa neesot balstīta uz
visaptverošiem socioloģiskajiem pētījumiem. Tie pētījumi, uz kuriem
atsaucas Izglītības un zinātnes ministrija, neesot tieši saistīti ar aktuālo
situāciju skolās. Daudz precīzāki rādītāji esot valsts pārbaudījumu un
eksāmenu rezultāti. Neesot analizētas arī tādas problēmas kā skolotāju
trūkums, mācību metodika, reģionālās atšķirības. Šādas analīzes trūkums
varot apgrūtināt izglītības mērķu sasniegšanu un kaitēt izglītības kvalitātei.
Līdz ar to nevarot uzskatīt, ka pamattiesību ierobežojums būtu noteikts ar
pienācīgā kārtībā pieņemtu likumu.
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Bilingvālās izglītības modelis esot vērtējams kā Latvijas ieguvums.
Šāds paralēls skolu modelis nevarot tikt raksturots kā segregācija, proti,
atsevišķu izglītības sistēmu uzturēšana.
Valsts varot noteikt minimālo izglītības standartu, kas atbilst izglītības
mērķim. Taču Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmā daļa ieviešot
tādu ierobežojumu, ko nevarot uzskatīt par minimālo izglītības standartu.
Tā ierobežojot pedagogu akadēmisko brīvību attiecībā uz izglītības mērķu
sasniegšanas līdzekļu izvēli. Iepriekš Latvijas izglītības sistēmā
mazākumtautību valodu lietojums bijis plašāks, bet ar Grozījumu
Izglītības likumā 1. panta pirmo daļu to lietošana izglītības programmās
tiekot nesamērīgi sašaurināta. Tādējādi pašreiz situācija esot citāda nekā
2005. gadā, kad Satversmes tiesa lietā Nr. 2004-18-0106 "Par Izglītības
likuma pārejas noteikumu 9. punkta 3. apakšpunkta atbilstību Latvijas
Republikas Satversmes 1., 91. un 114. pantam, Eiropas Cilvēktiesību un
pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 1 protokola 2. pantam un tās
14. pantam (saistībā ar 1. protokola 2. pantu), Starptautiskā pakta par
pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 26. un 27. pantam, Starptautiskās
konvencijas par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu 5. pantam,
Konvencijas par bērna tiesībām 2. un 30. pantam, kā arī Vīnes konvencijas
par starptautisko līgumu tiesībām 18. pantam" (turpmāk – lieta
Nr. 2004-18-0106) vērtēja līdzīgus jautājumus, kas saistīti ar
mazākumtautību valodu lietojuma proporciju izglītības procesā. Minētajā
lietā tiesas izdarītie secinājumi neesot attiecināmi uz Grozījumu Izglītības
likumā 1. panta pirmo daļu.
Pieteikuma iesniedzējs atsaucas arī uz Eiropas Padomes komisijas
"Demokrātija caur tiesībām" secinājumiem par Ukrainas Izglītības likuma
normām. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka komisijas secinājumi ir
piemērojami arī Latvijas situācijā.
Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmā daļa neatbilstot arī
Satversmes 91. panta otrajā teikumā ietvertajam diskriminācijas
aizlieguma principam, kas nepieļaujot diskrimināciju uz valodas pamata.
Attiecīgi tas arī izglītības sistēmas ietvaros prasot atšķirīgu attieksmi pret
izglītojamiem, kuru dzimtā valoda konkrētajā valstī ir uzskatāma par
mazākumtautības valodu.
Tiesas sēdē lietā Nr. 2018-12-01 divdesmit 12. Saeimas deputātu
pārstāvis uzsvēra, ka Latvijā visi pie mazākumtautībām piederoši
izglītojamie ir vienādos un salīdzināmos apstākļos. Lietā Nr. 2018-12-01
apstrīdētās normas paredzot diskriminējošu attieksmi pret tiem pie
mazākumtautībām piederošiem izglītojamiem, kuru dzimtā valoda nav
viena no Eiropas Savienības (turpmāk – ES) oficiālajām valodām (piemēram,
krievi, ukraiņi, baltkrievi), salīdzinājumā ar izglītojamiem, kuri arī pieder pie
mazākumtautības, bet kuru dzimtā valoda ir kāda no ES oficiālajām valodām
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(piemēram, poļi, lietuvieši, igauņi). Vidējās izglītības pakāpē tikšot saglabāta
iespēja iegūt izglītību ES oficiālajās valodās, bet ne valodās, kuras nav ES
oficiālās valodas. Divdesmit 12. Saeimas deputāti uzskata, ka šajā aspektā
lietā Nr. 2018-12-01 apstrīdētajām normām nav leģitīma mērķa.
Lietā Nr. 2018-12-01 apstrīdētās normas neatbilstot arī Satversmes
114. pantam, jo mazākumtautību valodu lietošanas samazinājums atņemot
izglītojamiem būtisku nacionālās identitātes saglabāšanas un attīstīšanas
priekšnosacījumu. Atbilstoši Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par
nacionālo minoritāšu aizsardzību (turpmāk – Minoritāšu konvencija)
14. panta 2. punktam valstij esot aktīvi jārīkojas, lai efektīvi aizsargātu
nacionālās minoritātes, nepieciešamības gadījumā veicot saprātīgus
pielāgošanas pasākumus. Lietā Nr. 2018-12-01 apstrīdētās normas
neparedzot šādus pasākumus, piemēram, izņēmumus, kas ļautu īstenot
pielāgošanas pasākumus attiecībā uz skolotāju pieejamību, atsevišķu
skolēnu un vecāku grupu, piemēram, skolēnu ar vājām latviešu valodas
zināšanām, tostarp patvēruma meklētāju, bēgļu un nesenu imigrantu,
interešu ievērošanu.
Gan pieteikumā, gan tiesas sēdē divdesmit 12. Saeimas deputāti
atsaucās arī uz Minoritāšu konvencijas konsultatīvās komitejas (turpmāk –
Konsultatīvā komiteja) viedokļos ietvertajām atziņām par konvencijas
īstenošanu Latvijā. No tām izrietot, ka Konsultatīvā komiteja pauž bažas par
to, ka samazinās iespējas iegūt izglītību mazākumtautību valodās.
3. Pieteikuma iesniedzēji – Davids Džibuti un Dana Džibuti
(turpmāk – Pieteikuma iesniedzēji) – uzskata, ka Grozījumu Izglītības
likumā 1. panta pirmā daļa neatbilst Satversmes 1. pantam, 91. panta
otrajam teikumam, 112. panta pirmajam teikumam un 114. pantam.
Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmā daļa neatbilstot
Satversmes 1. pantam, jo esot pieņemta, neievērojot tiesiskās paļāvības
principu. Ar Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmo daļu esot ieviesta
pavisam jauna tiesiskā kārtība, izslēdzot no Izglītības likuma normu, kas
vispārīgi noteica, ka citā valodā izglītību var iegūt privātās izglītības
iestādēs. Brīdī, kad noslēgti līgumi par Pieteikuma iesniedzēju izglītošanu
un aprūpi privātajā izglītības iestādē, Izglītības likuma 9. panta otrās daļas
1. punkts paredzējis, ka privātās izglītības iestādēs izglītību var iegūt citā
valodā, kas nav valsts valoda. Pieteikuma iesniedzēji esot pamatoti
paļāvušies uz to, ka viņu izglītība tiks nodrošināta atbilstoši minētajai
normai un saskaņā ar to akreditētajai izglītības programmai vismaz līdz
programmas akreditācijas termiņa beigām. Šī paļāvība esot aizsargājama,
jo izglītības iestādes maiņa izglītības procesa laikā radot bērnam grūtības
un vecāku prasībām atbilstoša izglītības iestāde nevarot tikt izraudzīta
bez laikietilpīga apstākļu un iespēju izvērtējuma. Turklāt, Grozījumu
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Izglītības likumā 1. panta pirmās daļas dēļ mainoties izglītības
programmai, varot mainīties arī maksa par izglītības iegūšanu.
Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmā daļa neatbilstot Satversmes
112. pantam, jo nenodrošinot izglītības pieņemamību un pielāgošanu pie
mazākumtautībām piederošu personu vajadzībām. Grozījumu Izglītības
likumā 1. panta pirmajā daļā paredzētais ierobežojums nevarot tikt vērtēts
kā daļa no minimālajiem izglītības standartiem, jo tas neattiecoties uz
izglītības procesā sasniedzamo rezultātu. Ar šo ierobežojumu tiekot
sašaurinātas vecāku izvēles iespējas, lemjot par bērnu izglītību, un tiekot
ignorēts izglītības pieņemamības princips. Ar Grozījumu Izglītības likumā
1. panta pirmo daļu esot ierobežota arī pedagogu akadēmiskā brīvība
attiecībā uz izglītības mērķu sasniegšanas līdzekļu izvēli. Grozījumu
Izglītības likumā 1. panta pirmā daļa varot kavēt mazākumtautību bērnu
piekļuvi izglītībai. Turklāt dzimtās valodas lietošanai esot būtiska nozīme
bērna kognitīvajā attīstībā. Līdz ar to Grozījumu Izglītības likumā 1. panta
pirmā daļa ierobežojot arī bērna tiesības iegūt kvalitatīvu izglītību.
Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmā daļa neatbilstot arī
Satversmes 114. pantam, skatot to kopsakarā ar Minoritāšu konvencijas
13. panta pirmo daļu, no kuras izrietot pie mazākumtautībām piederošu
personu tiesības izveidot un vadīt privātas izglītības iestādes, kas īsteno
izglītības programmas mazākumtautību valodās. Arī starptautisko
institūciju un to pārstāvju sniegtajos skaidrojumos par Minoritāšu
konvencijas 13. panta pirmo daļu esot uzsvērtas pie mazākumtautībām
piederošu personu tiesības dibināt privātas izglītības iestādes, kurās
mācību process notiek mazākumtautības valodā. Tāpat esot atzīts, ka valstij
jāatturas no šķēršļu radīšanas mazākumtautību valodu izmantošanai
izglītības procesā, bet tā jāatbalsta. Mazākumtautību skolas ar
mazākumtautības mācību valodu esot būtiskas mazākumtautību
identitātes saglabāšanai.
Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmajā daļā ietvertais
pamattiesību ierobežojums neesot noteikts ar pienācīgā kārtībā pieņemtu
likumu, jo tās pieņemšanas procesā neesot pienācīgi iesaistītas pie
mazākumtautībām piederošās personas. Pie mazākumtautībām piederošu
personu tiesības piedalīties un tikt uzklausītām tām būtisku jautājumu
izlemšanas procesā izrietot no Minoritāšu konvencijas 15. panta un esot
atzītas arī Satversmes tiesas judikatūrā. Konsultatīvajā padomē
mazākumtautību izglītības jautājumos (turpmāk – Konsultatīvā padome),
kurā apspriesti Izglītības ministrijas priekšlikumi pārejai uz mācībām
latviešu valodā vidusskolā, neietilpstot neviens no privātskolu dibinātājiem,
direktoriem, skolēniem vai skolēnu vecākiem. Turklāt Grozījumu Izglītības
likumā anotācijā norādītā informācija, ka Konsultatīvā padome devusi
konceptuālu atbalstu šiem priekšlikumiem, neesot patiesa.
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Pie mazākumtautībām piederošās personas esot iebildušas pret
Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmo daļu, taču to izteiktie iebildumi
neesot ņemti vērā. Pienācīga mazākumtautību līdzdalība neesot nodrošināta
arī likumdošanas procesā Saeimā. Grozījumu Izglītības likumā 1. panta
pirmā daļa esot izstrādāta un pieņemta, balstoties uz nekvalitatīviem,
neatbilstošiem un nepietiekamiem datiem par valsts valodas prasmi un
lietojumu pie mazākumtautībām piederošu personu vidū, turklāt šie dati
neesot pienācīgi analizēti. Likumdošanas procesā citstarp neesot iegūti dati
par privātajām izglītības iestādēm. Likumdošanas process neesot bijis
zinātniski pamatots, nedz arī balstīts pētījumos un pierādījumos. Turklāt tajā
neesot ņemti vērā starptautisko institūciju atzinumi par Latvijas regulējumu
izglītības jomā kopsakarā ar mazākumtautību tiesībām. Šāds likumdošanas
process nenodrošinot uzticēšanos valstij un tiesībām un neviešot sabiedrībā
pārliecību, ka izraudzītais risinājums ir nepieciešams, pārdomāts un taisnīgs.
Turklāt Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmā daļa neesot atbilstoša
tiesību normu kvalitātes prasībām, jo nonākot pretrunā ar citiem likumiem.
Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmajā daļā noteiktais
pamattiesību ierobežojums nesasniedzot tā leģitīmo mērķi – stiprināt
valsts valodas lietojumu un veicināt sabiedrības integrāciju –, bet, gluži
otrādi, apdraudot tā sasniegšanu. Likvidējot mazākumtautību izglītības
programmas, kuru ietvaros izglītība tika nodrošināta mazākumtautības
valodā, tiekot apdraudēta attiecīgās mazākumtautības pārstāvju spēja
integrēties sabiedrībā. Turklāt šo leģitīmo mērķi tādā pašā vai pat augstākā
kvalitātē esot iespējams sasniegt ar citiem, pie mazākumtautībām
piederošu personu tiesības un likumiskās intereses mazāk ierobežojošiem
līdzekļiem, proti, saglabājot iepriekšējo mācību valodu lietojuma tiesisko
regulējumu un vienlaikus atbalstot valsts valodas apguvi šajās izglītības
iestādēs, kā arī veicinot valsts valodas skolotāju pieejamību.
Sabiedrības ieguvums no Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmajā
daļā paredzētā pamattiesību ierobežojuma neesot lielāks par personas
tiesībām un interesēm nodarīto kaitējumu, jo tas esot vērsts uz
mazākumtautību asimilāciju. Sabiedrība no šā pamattiesību ierobežojuma
negūstot nekādu labumu, jo tās interesēm atbilstot tāda izglītības sistēma,
kas apmierina mazākumtautību vajadzības un vienlaikus ļauj to pārstāvjiem
apgūt valsts valodu un integrēties sabiedrībā. Vajagot ņemt vērā arī to, ka
Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmā daļa aizliedz izglītības iegūšanu
citā valodā privātajās izglītības iestādēs, kuru skaits esot niecīgs.
Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmā daļa neatbilstot Satversmes
91. panta otrajā teikumā ietvertajam diskriminācijas aizlieguma principam
vairākos aspektos. Pirmkārt, personas, kas pieder pie mazākumtautībām,
un personas, kas pieder pie pamatnācijas, atrodoties atšķirīgos apstākļos.
Atšķirību nosakot valoda un netieši arī tautība. Līdz ar to diskriminācijas
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aizlieguma princips prasot atšķirīgu attieksmi pret minētajām personu
grupām. Taču Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmā daļa būtiski
mazinot vai pat vispār neparedzot atšķirīgu attieksmi pret tām. Otrkārt,
visas Latvijas mazākumtautības atrodoties salīdzināmos apstākļos. Taču
attiecībā uz atsevišķām mazākumtautībām Izglītības likuma 9. panta otrās
daļas 1., 2.1 un 3. punktā esot paredzēti izņēmumi, tas ir, atšķirīga attieksme,
pretstatā tām mazākumtautībām, uz kurām šie izņēmumi neattiecas.
Pieteikuma iesniedzēji vairākkārt uzsver, ka Grozījumu Izglītības likumā
1. panta pirmā daļa neatbilstot dažādu starptautisko institūciju sniegtajiem
atzinumiem un viedokļiem.
Pēc iepazīšanās ar lietas materiāliem Pieteikuma iesniedzēji iesniedza
Satversmes tiesai rakstveida viedokli, kurā norādīti iebildumi pret Saeimas
un pieaicināto personu paustajiem viedokļiem, kā arī atkārtoti un izvērsti
atsevišķi jau iepriekš minētie argumenti. Papildus rakstveida viedoklī
uzsvērts, ka izskatāmajā lietā nevarot izmantot atziņas, kuras Satversmes
tiesa attiecībā uz valsts izveidotajām izglītības iestādēm paudusi spriedumā
lietā Nr. 2018-12-01. Atšķirībā no valsts izglītības iestādēm privātās
izglītības iestādes nerealizējot valsts garantēto izglītību, un izvēle par labu
tām esot vecāku izvēle. Saskaņā ar Satversmes 112. pantu privātajām
izglītības iestādēm piemītot plaša rīcības brīvība, nosakot to darba
organizāciju, mācību metodes un mācību priekšmetus, jo tās finansējot
galvenokārt izglītojamo vecāki. Mācību valodas izvēle esot mācību metode,
tādēļ privātajām izglītības iestādēm esot brīvība patstāvīgi noteikt tajās
izmantojamo mācību valodu. Savukārt valstij esot jāatturas no mācību
valodas regulēšanas privātajās izglītības iestādēs. Pieteikuma iesniedzēji
uzsver, ka pirms Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmās daļas spēkā
stāšanās uz privātajām izglītības iestādēm neesot attiecinātas valsts
noteiktās prasības par mācību valodu lietojumu vispārējās izglītības
procesā. Arī no Satversmes 114. panta, skatot to kopsakarā ar Minoritāšu
konvencijas 13. pantu, izrietot mazākumtautību tiesības dibināt privātas
vispārējās izglītības iestādes, kurās izglītība tiktu pilnībā nodrošināta
mazākumtautības valodā. Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmā daļa
atņemot pie mazākumtautībām piederošajām personām no Satversmes
114. panta izrietošās tiesības iegūt vispārējo izglītību šādās privātās
izglītības iestādēs. Šīs pie mazākumtautībām piederošo personu tiesības
esot jāņem vērā, arī vērtējot Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmās
daļas atbilstību Satversmes 91. panta otrajam teikumam. Tā kā iepriekš uz
privātajām izglītības iestādēm neesot attiecinātas prasības par valsts
valodas lietojuma proporcijām, ar Grozījumu Izglītības likumā 1. panta
pirmo daļu esot pārkāpts tiesiskās paļāvības princips. Pieteikuma
iesniedzēji norāda, ka viņiem bijusi tiesiskā paļāvība attiecībā uz iespēju
pabeigt visu pamatizglītības procesu, kā mācību valodu izmantojot
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mazākumtautības valodu atbilstoši tiesiskajam regulējumam, kas bija
spēkā pirms konkrētās izglītības sistēmas reformas. Likumdevējs neesot
nodrošinājis pietiekami saudzīgu pāreju uz jauno tiesisko regulējumu.
4. Pieteikuma iesniedzēji – Timurs Jareško, Mila Šteina, Edvards
Šmits, Aleksandrs Fominovs, Vladislavs Kuļikovs, Vlada Elīza
Ševšeļova, Jeļizaveta Kotova, Anna Lisa Čmihova, Agnija Busila, Marija
Busila, Mihails Zaslavskis, Aleksandrs Zaslavskis (turpmāk –
Pieteikuma iesniedzēji) – uzskata, ka Grozījumu Izglītības likumā 1. panta
pirmā daļa neatbilst Satversmes 91. panta otrajam teikumam un 112. panta
pirmajam teikumam.
Satversmes 112. panta pirmā teikuma saturs esot noskaidrojams
kopsakarā ar Satversmes 114. pantu, kas aizsargā minoritāšu tiesības, kā
arī Minoritāšu konvencijas 13. panta pirmo daļu un 14. panta otro daļu.
Proti, tiesības uz izglītību citstarp aptverot personām nodrošināmās
izglītības pieņemamības prasību. Izglītības pieņemamība esot
vērtējama, citstarp ievērojot arī Satversmes 114. pantā ietvertās pie
mazākumtautībām piederošo personu tiesības saglabāt savu identitāti.
Viens no mazākumtautības identitātes elementiem esot tās valoda. Tādēļ,
lai mazākumtautības pārstāvji varētu saglabāt savu identitāti, valstij esot
jāpieļauj mazākumtautību izglītības iestāžu (kas vairumā gadījumu esot
privātas) pastāvēšana un iespēju robežās jāsniedz tām atbalsts.
Minoritāšu konvencijas 13. panta pirmā daļa paredzot pie
mazākumtautībām piederošo personu tiesības gan izveidot un vadīt privātas
mazākumtautību izglītības iestādes, gan iegūt izglītību tajās. Savukārt
Minoritāšu konvencijas 14. panta otrā daļa paredzot pie mazākumtautībām
piederošo personu tiesības iegūt izglītību tieši mazākumtautības valodā. Šīs
mazākumtautību tiesības esot ilgstoši atzītas starptautiskajos tiesību aktos,
kā arī uzsvērtas dažādu starptautisko institūciju sniegtajos skaidrojumos par
to personu tiesībām izglītības jomā, kuras pieder pie mazākumtautībām.
Pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka Grozījumu Izglītības likumā
1. panta pirmā daļa neatbilst Satversmes 91. panta otrajā teikumā
ietvertajam diskriminācijas aizliegumam, jo tā paredzot vienādu attieksmi
pret dažādos apstākļos esošām personu grupām – pie pamatnācijas
piederošām personām un pie mazākumtautībām piederošām personām. Lai
nodrošinātu pie mazākumtautībām piederošo personu tiesības uz vienlīdz
kvalitatīvu izglītību, izglītības process esot pielāgojams, ļaujot tām iegūt
izglītību savā dzimtajā valodā. Tomēr Grozījumu Izglītības likumā 1. panta
pirmajā daļā paredzētā vienādā attieksme liedzot pie mazākumtautībām
piederošajām personām tiesības uz vienlīdz kvalitatīvu izglītību. Tādējādi
ar Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmo daļu esot pieļauta personu
diskriminācija pēc to nacionālās piederības.
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Pieteikuma iesniedzēju pamattiesību ierobežojums neesot noteikts
ar pienācīgā kārtā pieņemtu likumu. Grozījumu Izglītības likumā 1. panta
pirmā daļa gan esot pieņemta un izsludināta normatīvajos aktos
paredzētajā kārtībā, bet attiecīgais likumprojekts neesot pienācīgi
apspriests un saskaņots. Turklāt Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmā
daļa neatbilstot tiesību normas saturiskās kvalitātes prasībām, kā arī neesot
pietiekami skaidra, jo nonākot pretrunā ar citiem normatīvajiem aktiem.
Pieteikuma iesniedzēju pamattiesību ierobežojumam esot leģitīms
mērķis – valsts valodas aizsardzība un tās lietojuma stiprināšana, kā arī
pie mazākumtautībām piederošo personu integrācijas veicināšana. Taču
konkrētais pamattiesību ierobežojums esot acīmredzami nesamērīgs.
Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmajā daļā noteiktā
pamattiesību ierobežojuma dēļ tikšot sašaurinātas pie mazākumtautībām
piederošo personu iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību. Šo Pieteikuma
iesniedzēju viedokli apstiprinot Eiropas Drošības un sadarbības
organizācijas augstā komisāra Hāgas rekomendācijas par mazākumtautību
tiesībām uz izglītību un vairāki pētījumi par mācību valodas ietekmi uz
izglītības kvalitāti, kā arī Konsultatīvās komitejas sniegtais viedoklis par
Latviju. Sašaurinot pie mazākumtautībām piederošo personu pieeju
kvalitatīvai izglītībai, šo personu integrācija sabiedrībā, gluži pretēji
leģitīmajam mērķim, varot tikt apdraudēta. Grozījumu Izglītības likumā
1. panta pirmā daļa neesot piemērota leģitīmā mērķa sasniegšanai, jo
faktiski paredzot pie mazākumtautībām piederošo personu piespiedu
asimilāciju. Pienācīgu leģitīmā mērķa sasniegšanu varējusi nodrošināt arī
pirms Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmās daļas pieņemšanas
pastāvējusī mazākumtautību izglītības sistēma. Starptautisko tiesību
normas garantējot pie mazākumtautībām piederošo personu tiesības iegūt
izglītību mazākumtautības valodā.
Pat ja varētu uzskatīt, ka Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmā
daļa ir piemērota leģitīmā mērķa sasniegšanai, pastāvot citi līdzekļi, kas
tāpat ļaujot sasniegt leģitīmo mērķi, bet mazāk ierobežojot personu tiesības
un intereses. Leģitīmo mērķi varot tikpat efektīvi sasniegt, ieviešot papildu
pasākumus latviešu valodas zināšanu stiprināšanai privātajās izglītības
iestādēs, kurās izglītība tiek sniegta mazākumtautības valodā, nosakot
stingrākas prasības šo izglītības iestāžu akreditācijai, kā arī nodrošinot
pietiekami daudz augsti kvalificētu latviešu valodas skolotāju. Leģitīmo
mērķi esot bijis iespējams efektīvi sasniegt, pirms reformas pienācīgi
konsultējoties ar mazākumtautību pārstāvjiem un īstenojot reformu
pakāpeniski.
Sabiedrības ieguvums no Grozījumu Izglītības likumā 1. panta
pirmajā daļā noteiktā pamattiesību ierobežojuma neesot lielāks par
kaitējumu, kas nodarīts pie mazākumtautībām piederošām personām.
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Proti, sabiedrība negūstot nekādu labumu no Grozījumu Izglītības likumā
1. panta pirmajā daļā paredzētās mazākumtautību bērnu piespiedu
asimilācijas. Pie mazākumtautībām piederošo personu asā reakcija uz
Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmās daļas pieņemšanu liecinot par
sabiedrības šķelšanos. Pie mazākumtautībām piederošiem bērniem ar
Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmo daļu esot liegta iespēja iegūt
kvalitatīvu izglītību un līdz ar to arī iespēja veiksmīgi integrēties
sabiedrībā. Visas sabiedrības interesēs esot tādas izglītības sistēmas
pastāvēšana, kuras ietvaros tiek ievērotas mazākumtautību vajadzības un
intereses, vienlaikus nodrošinot pie mazākumtautībām piederošajām
personām iespēju apgūt valsts valodu un integrēties sabiedrībā.
Pēc iepazīšanās ar lietas materiāliem Pieteikuma iesniedzēji Timurs
Jareško, Aleksandrs Fominovs, Vlada Elīza Ševšeļova, Agnija Busila un
Marija Busila iesniedza Satversmes tiesai rakstveida viedokli, izvēršot
pieteikumā norādītos argumentus un paužot savu viedokli par Saeimas
atbildes rakstos un pieaicināto personu viedokļos ietvertajām atziņām.
Papildus Pieteikuma iesniedzēji savā rakstveida viedoklī uzsver Grozījumu
Izglītības likumā 1. panta pirmās daļas iespējamo neatbilstību tiesiskās
paļāvības principam un norāda argumentus, kas pēc būtības ir līdzīgi
Pieteikuma iesniedzēju Davida Džibuti un Danas Džibuti argumentiem šajā
jautājumā.
5. Institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeima – uzskata, ka
Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmā daļa atbilst Satversmes
1. pantam, 91. panta otrajam teikumam, 112. panta pirmajam teikumam
un 114. pantam.
Lai gan Satversmes tiesa spriedumā lietā Nr. 2018-12-01 nevērtēja
Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmās daļas atbilstību Satversmei, tajā
ietvertos secinājumus un atziņas varot attiecināt arī uz izskatāmo lietu.
Spriedumā lietā Nr. 2018-12-01 Satversmes tiesa jau esot izvērtējusi
Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmās daļas pieņemšanas procesu un
atzinusi to par atbilstošu labas likumdošanas principam. Minētajā
spriedumā Satversmes tiesa arī atzinusi, ka Grozījumu Izglītības likumā
3. panta otrajā daļā noteiktā valsts valodas un mazākumtautības valodas
lietojuma proporcija nodrošina tādu izglītību, kas atbilst pieejamības,
pieņemamības un pielāgošanas principiem un nodrošina mazākumtautību
tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, kultūru un identitāti, tai skaitā arī
vidējās izglītības pakāpē.
Saeima norāda, ka Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmā daļa
ietilpst plašākā regulējumā, ar kuru īstenota izglītības sistēmas reforma.
Tādēļ tās analīzē esot būtiski ņemt vērā Latvijas vēsturiskos apstākļus, jau
iepriekš veiktās mācību valodu lietojuma proporciju izmaiņas, ģeopolitiskās
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tendences un citus aktuālus apstākļus. Esot būtiski tas, ka bērni, kuri šobrīd
apmeklē izglītības iestādes, ir dzimuši Latvijā pēc 2000. gada, proti, vismaz
deviņus gadus pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, un uzsākuši mācības
pēc 1999. gadā īstenotās pārejas uz bilingvālo izglītības iegūšanas modeli
mazākumtautību izglītības programmās. Tādējādi šie izglītojamie vismaz no
7. klases esot ieguvuši izglītību saskaņā ar vienu no pieciem Ministru
kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 468 "Noteikumi par valsts
pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem
un pamatizglītības programmu paraugiem" ietvertajiem mazākumtautību
izglītības programmu paraugiem. Šajās programmās esot ņemta vērā bērna
iepriekšējā sagatavotība, pieredze un valodas zināšanas, kā arī paredzēta
iespēja pielāgot izglītības saturu tā, lai nodrošinātu padziļinātu etniskās
kultūras apguvi. Arī Grozījumu Izglītības likumā 2. pants piešķirot izglītības
iestādei brīvību papildus ietvert mācību programmā ar mazākumtautības
dzimto valodu, identitāti un integrāciju Latvijas sabiedrībā saistītu mācību
saturu.
Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmā daļa neliedzot pie
mazākumtautībām piederošām personām dibināt un vadīt privātas
izglītības iestādes, bet nosakot vispārēju pamatprincipu, ka Latvijā mācību
valoda visās privātajās izglītības iestādēs ir valsts valoda. Interpretējot
Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmo daļu, esot jāņem vērā Izglītības
likuma 9. panta otrajā daļā paredzētie izņēmumi, konkrēti, tās 2. punkts,
saskaņā ar kuru izglītību citā valodā, kas nav valsts valoda, var iegūt
izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas
pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē, ievērojot Izglītības likumā
noteiktās valodu lietojuma proporcijas. Mazākumtautību tiesības saglabāt
savu valodu un kopt savu identitāti un kultūru iepriekš esot pilnībā
nodrošinātas valsts un pašvaldību izglītības iestādēs. Satversmes tiesa
spriedumā lietā Nr. 2018-12-01 atzinusi, ka šīs tiesības tiks nodrošinātas arī
pēc tam, kad Grozījumi Izglītības likumā stāsies spēkā pilnībā. Par to, ka pie
mazākumtautībām piederošo personu tiesības un intereses ir pienācīgi
nodrošinātas valsts izglītības sistēmas ietvaros, liecinot arī salīdzinoši
mazais privāto mazākumtautību izglītības iestāžu skaits.
Saeima uzsver, ka arī līdz Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmās
daļas pieņemšanai mācību programmas privātajās izglītības iestādēs tika
īstenotas bilingvāli, proti, arī šīs izglītības iestādes varēja īstenot tikai
licencētas un akreditētas izglītības programmas, ievērojot Izglītības likuma
pārejas noteikumu 9. punkta 3. apakšpunktā paredzēto valsts valodas un
mazākumtautības valodas lietojuma proporciju. Arī turpmāk izglītība
privātās izglītības iestādēs varēšot tikt nodrošināta mazākumtautību
izglītības programmas ietvaros, ievērojot likumā noteikto valsts valodas un
mazākumtautības valodas lietojuma proporciju. Arī privātās izglītības
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iestādes esot iekļāvušās kopējā ilgstoši realizētajā valodas politikā un
reformu procesā attiecībā uz mazākumtautību izglītības programmām.
Tādēļ neesot pamatots Pieteikuma iesniedzēju viedoklis, ka ar Grozījumu
Izglītības likumā 1. panta pirmo daļu ir būtiski mainīti valodas lietošanas
noteikumi privātajās izglītības iestādēs un ka viņiem izveidojusies tiesiska
paļāvība uz to, ka privātās izglītības iestādēs ir ievērojams atšķirīgs valsts
valodas lietošanas regulējums. Izglītības reforma attiecībā uz valsts valodas
lietojuma paplašināšanu esot pakāpeniski un saudzīgi īstenota vairāk nekā
20 gadu garumā. Arī Grozījumi Izglītības likumā paredzot saudzējošu pāreju
uz valsts valodas īpatsvara palielināšanu pamatizglītības procesā.
5.1. Mazākumtautību tiesības saglabāt savu dzimto valodu un
identitāti un kopt savu kultūru primāri izrietot no Satversmes 114. panta.
Šāds secinājums esot norādīts arī Satversmes tiesas spriedumā lietā
Nr. 2018-12-01. Mazākumtautību tiesības esot specifiskas tiesības, kas
saistītas ar konkrētas grupas tiesību jeb kolektīvo tiesību garantēšanu.
Minoritāšu konvencijas normas neesot piemērojamas tieši, bet uztveramas
kā nacionālajā tiesību sistēmā ieviešami principi. Privātās izglītības iestādes
esot papildu instruments, ar ko tiekot īstenotas mazākumtautību tiesības uz
savas identitātes saglabāšanu. Šā instrumenta nozīme esot vērtējama,
ņemot vērā visu valstī pieejamo mazākumtautību tiesību nodrošināšanas
instrumentu kopumu. Minoritāšu konvencija nosakot principus, kas valstīm
jāievēro, taču atstājot tām plašu rīcības brīvību konkrētu pasākumu
īstenošanā, ņemot vērā valsts vēsturiskos apstākļus, mazākumtautību
valodu izplatību, valsts valodas zināšanu līmeni mazākumtautību vidū
un valsts jau nodrošinātos pasākumus mazākumtautību vajadzību
apmierināšanai. Valstij esot plaša rīcības brīvība noteikt tās situācijai
atbilstošāko regulējumu saskaņā ar Minoritāšu konvencijas principiem.
Tādējādi konkrētu mazākumtautības tiesību īstenošana esot atkarīga no
katras valsts specifiskajiem apstākļiem. Šajā ziņā nozīme citstarp esot arī
attiecīgās mazākumtautības valodas izplatības līmenim, valsts oficiālās
valodas stāvoklim un konkurētspējai pasaules mērogā, kā arī ģeopolitiskajai
situācijai un tās ietekmei uz izglītības mērķu sasniegšanu.
Lai gan pie mazākumtautībām piederošo personu tiesības izveidot un
vadīt privātas izglītības iestādes ir cieši saistītas ar mazākumtautības
tiesībām saglabāt savu identitāti, tai skaitā valodu, pēc būtības šīs tiesības
esot atšķirīgas. Minoritāšu konvencijas 13. pantā noteiktās tiesības izveidot
un vadīt privātas izglītības iestādes esot vērtējamas kā instruments
mazākumtautību kulturālās identitātes saglabāšanai, īpaši tad, ja valsts
nenodrošina pietiekamas iespējas šo mērķi sasniegt valsts vai pašvaldību
izglītības iestādēs. Tātad pie mazākumtautībām piederošo personu tiesības
dibināt privātas izglītības iestādes esot noteiktas nevis ar mērķi nodrošināt
tām izvēles iespējas, bet gan tādēļ, lai tiktu nodrošināta mazākumtautības
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valodas, kultūras un identitātes saglabāšana situācijā, kad citas valodas vai
kultūras dominances dēļ tā varētu būt apdraudēta. Savukārt atbilstoši
Minoritāšu konvencijas 14. pantam valsts valodas un mazākumtautības
valodas lietošanas regulējumam esot jānodrošina pie mazākumtautībām
piederošajām personām iespēja apgūt savu dzimto valodu, vai nu to
mācoties kā mācību priekšmetu, vai izmantojot kā mācību valodu.
Minoritāšu konvencijas 13. pantā paredzētās tiesības esot īstenojamas
valstī pastāvošās izglītības sistēmas ietvaros. Valstij neesot pienākuma
nodrošināt personām iespēju iegūt izglītību tikai mazākumtautības valodā
un šim nolūkam pielāgot vispārējos izglītības uzraudzības mehānismus.
Tomēr valstij esot jānodrošina tas, ka arī privātajās izglītības iestādēs
īstenotās mācību programmas atbilst valsts noteiktiem kvalitātes
standartiem un sasniedz visus izglītības mērķus, tostarp garantē
izglītojamiem spēju efektīvi piedalīties sabiedrības dzīvē un turpināt
izglītību.
Mazākumtautību izglītība iepriekš esot un arī turpmāk tikšot
nodrošināta valsts un pašvaldību izglītības iestādēs. Arī vairums privāto
izglītības iestāžu līdz šim esot īstenojušas mazākumtautību izglītības
programmas atbilstoši Izglītības likumā paredzētajai valodu lietojuma
proporcijai. Savukārt statistikas dati par skolēnu izvēli attiecībā uz valodu,
kādā tie kārto valsts pārbaudes darbus, apstiprinot arvien pieaugošu
tendenci par mācību valodu izvēlēties valsts valodu. Tātad Grozījumu
Izglītības likumā 1. panta pirmā daļa neparedzot būtiskas izmaiņas privāto
izglītības iestāžu piedāvāto mācību programmu īstenošanā. Valsts valodas
un mazākumtautības valodas lietojuma proporciju izmaiņas esot paredzētas
citās tiesību normās. Savukārt Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmā
daļa neliedzot realizēt mazākumtautību izglītības programmas un to
ietvaros nodrošināt mazākumtautības valodas, kultūras un identitātes
saglabāšanu un attīstīšanu.
Pirms stājās spēkā Grozījumi Izglītības likumā, Izglītības likuma
9. panta otrās daļas 1. punktā bijis noteikts, ka privātās izglītības iestādēs
izglītību var iegūt citā valodā, kas nav valsts valoda. Tomēr šī norma nekad
neesot interpretēta un piemērota tādējādi, ka tā ļautu pilnībā īstenot
izglītības programmas tādā valodā, kas nav valsts valoda. Latvijā privātās
izglītības iestādes, tai skaitā privātās izglītības iestādes, kas īsteno
mazākumtautību izglītības programmas, esot iekļautas valsts kopējā
izglītības sistēmā, tādēļ uz tām esot attiecināmi tādi paši mācību satura un
valodu apguves standarti kā uz valsts un pašvaldību izglītības iestādēm.
Arī turpmāk privātās izglītības iestādes varēšot īstenot mazākumtautību
izglītības programmas, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības
par mācību saturu un valodu lietojumu. Šīs prasības neliedzot nedz apgūt
mazākumtautības valodu un kultūru, nedz izmantot mazākumtautības
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valodu kā mācību valodu atbilstoši attiecīgajai proporcijai. Grozījumu
Izglītības likumā 1. panta pirmā daļa neliedzot pie mazākumtautībām
piederošām personām iespēju iegūt izglītību mazākumtautības valodā
atbilstoši Izglītības likumā noteiktajai valodu lietojuma proporcijai.
Neesot pamatots Pieteikuma iesniedzēju apgalvojums, ka ar Grozījumu
Izglītības likumā 1. panta pirmo daļu tikšot īstenota pie mazākumtautībām
piederošo bērnu piespiedu asimilācija. Mazākumtautību bērni Latvijā
pārsvarā zinot un brīvi lietojot savu dzimto valodu. Bērna attīstības
būtiskākajos posmos tiekot nodrošināta dzimtās valodas apguve un
lietošana, proti, bērna dzimtā valoda tiekot izmantota, nodrošinot tam
pirmsskolas izglītību, un arī kā galvenā mācību valoda pamatizglītības
sākumposmā. Turklāt esot jāņem vērā tas, ka krievu valoda Latvijā nav
uzskatāma par apdraudētu. Tā tiekot plaši lietota ikdienā un esot
pašpietiekama, un šis apstāklis esot uzskatāms par valsts valodas lietojumu
bremzējošu apstākli.
5.2. Tiesības uz izglītību esot neatsverams instruments citu
cilvēktiesību īstenošanai. Atbilstoši Satversmes 112. pantam un
starptautisko tiesību normām valstij esot pienākums nodrošināt bērniem
pieejamu un kvalitatīvu izglītību. Izglītošanas procesam vajagot būt vērstam
uz izglītojamo un viņa tiesību un interešu nodrošināšanu. Taču izglītošanas
procesa mērķis esot ne tikai nodrošināt izglītojamam akadēmiskas
zināšanas un prasmes, bet arī ieaudzināt viņā cieņu pret vecākiem, savu
kultūras identitāti, valodu un vērtībām, tās valsts nacionālajām vērtībām,
kurā bērns dzīvo, un viņa izcelsmes valsts nacionālajām vērtībām, kā arī pret
citām kultūrām. Tādējādi izglītošanas process esot vērsts arī uz paša bērna
identitātes un personības attīstību. Izglītošanas procesa mērķis esot arī
bērna sagatavošana apzinīgai dzīvei sabiedrībā saprašanās, miera un
iecietības garā. Savukārt patstāvīga un apzinīga dzīve Latvijas sabiedrībā
neesot iespējama bez pietiekamas valsts valodas prasmes. Valsts valoda esot
sabiedrības kopējās saziņas un demokrātiskās līdzdalības valoda. Tādēļ
izglītošanas procesam esot jānodrošina tas, ka bērns pēc obligātās
pamatizglītības un, vēl jo vairāk, pēc vidējās izglītības saņemšanas zinātu
latviešu valodu tādā līmenī, lai varētu pilnvērtīgi piedalīties sabiedriskajā
dzīvē un demokrātiskajos procesos. Valstij esot pienākums nodrošināt, ka šie
mērķi tiek sasniegti arī privātajās izglītības iestādēs.
Saskaņā ar Satversmes 112. pantu valstij esot jānodrošina ikvienam
izglītojamam gan pamatizglītības, gan vidējās izglītības pieejamība.
Satversmes tiesa esot atzinusi, ka noteiktos gadījumos valsts valodas
īpatsvara palielināšana izglītības procesā, ņemot vērā lingvistiskus
faktorus, varētu būt uzskatāma par izglītības pieejamības ierobežojumu.
Mazākumtautības valoda esot izmantojama izglītības procesā, lai nodrošinātu
pie mazākumtautībām piederošiem izglītojamiem viņu dzimtās valodas un
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etniskās kultūras apguvi un izglītības procesa sākumposmā nodrošinātu
apstākļus pakāpeniskai valsts valodas lietojuma paplašināšanai turpmākajā
izglītības procesā tādā veidā, lai pēc iespējas mazinātu nelabvēlīgu ietekmi uz
izglītības kvalitāti. Taču Satversmes 112. pants nedz atsevišķi, nedz
kopsakarā ar Satversmes 114. pantu neuzliekot valstij pienākumu nodrošināt
mazākumtautību bērniem iespēju iegūt izglītību tikai mazākumtautības
valodā. Turklāt pasākumi, kas vērsti uz valsts valodas apguvi pietiekamā
līmenī, lai piedalītos valsts demokrātiskajos procesos un turpinātu izglītību,
nedrīkstot ierobežot izglītojamo tiesības.
Grozījumos Izglītības likumā paredzētās valodu lietojuma proporciju
izmaiņas pamatizglītības pakāpē tiekot piemērotas no 2019. gada
1. septembra, bet vidējās izglītības pakāpē – no 2020./2021. mācību gada
sākuma. Tādēļ šobrīd neesot iespējams konstatēt, vai šīs izmaiņas ietekmēs
pie mazākumtautībām piederošo bērnu spēju iegūt kvalitatīvu vidējo
izglītību. Tomēr šajā ziņā esot jāņem vērā tas, ka arī šobrīd nav izzudusi
vajadzība pēc mērķtiecīgas valsts valodas aizsardzības politikas. Valstij esot
jārada tāda izglītības sistēma, kas efektīvu latviešu valodas, proti, valsts
valodas apmācību nodrošinātu katrai jaunai paaudzei, tostarp arī
personām, kurām tā nav dzimtā valoda. Šis pienākums aptverot arī privātās
izglītības iestādes.
Latvijas pienākums nodrošināt ikvienam bērnam kvalitatīvas izglītības
pieejamību izrietot no Satversmes, kā arī vairākiem starptautisko tiesību
aktiem. Izglītošanas mērķis esot ne tikai nodrošināt bērnam noteiktas
akadēmiskas zināšanas un prasmes, bet arī ieaudzināt bērnā cieņu pret
vecākiem, savu kultūras identitāti, valodu un vērtībām, tās valsts
nacionālajām vērtībām, kurā bērns dzīvo, un pret viņa izcelsmes valsts
nacionālajām vērtībām, kā arī pret citām kultūrām. Ne mazāk svarīgs
izglītošanas mērķis esot sagatavot bērnu apzinīgai dzīvei brīvā sabiedrībā
saprašanās, miera un iecietības garā. Savukārt patstāvīga un apzinīga dzīve
Latvijas sabiedrībā neesot iespējama bez pietiekamas latviešu valodas
prasmes. Arī Satversmes tiesa esot atzinusi, ka izglītības sistēmas uzdevums
ir nodrošināt, lai ikviens izglītojamais zinātu valsts valodu tādā līmenī, ka
varētu pēc savas izvēles piedalīties sabiedrības dzīvē un līdzdarboties valsts
demokrātiskajos procesos. Šie mērķi esot sasniedzami arī attiecībā uz
privāto izglītības iestāžu izglītojamiem. Valstij neesot pienākuma atzīt
tiesības dibināt un vadīt tādas privātas izglītības iestādes, kas garantētu
valsts atzīta izglītības dokumenta iegūšanu, bet nenodrošinātu visu izglītības
mērķu sasniegšanu. Tādēļ nevarot tikt atzīts tas, ka privātajām vispārējās
izglītības iestādēm būtu brīvība izvēlēties jebkuru mācību valodu.
Izglītības reformas mērķis esot veicināt mazākumtautību jauniešu
iespējas turpināt studijas un atrast darbu Latvijā. Šīs iespējas nodrošinot
pakāpeniska valsts valodas īpatsvara palielināšana izglītības procesā.
455

Lieta Nr. 2018-22-01

Būtisks esot arī tas apstāklis, ka ir uzsākta pāreja uz kompetenču pieejā
balstītu mācību saturu. Līdz ar to izglītības iestādēm tikšot piešķirta
lielāka brīvība izglītības programmu veidošanā, ļaujot tajās iekļaut
papildu priekšmetus, kas saistīti ar mazākumtautības valodu, identitāti un
integrāciju. Lai nodrošinātu veiksmīgu valsts valodas lietošanas prasību
ieviešanu un pāreju uz jauno mācību saturu, esot paredzēti atbalsta
pasākumi visiem pedagogiem, kā arī plānoti pasākumi mācību metodisko
līdzekļu apjoma palielināšanai un pedagogu profesionālās sagatavotības
pilnveidošanai. Tādējādi pedagogu akadēmiskā brīvība un izvēles iespējas
tikšot nevis sašaurinātas, bet gan paplašinātas. Līdz ar to neesot pamata
uzskatīt, ka Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmā daļa noteikti
ierobežos personu tiesības uz kvalitatīvu izglītību.
Latvijā esot pieejams plašs valsts un pašvaldību izglītības iestāžu
tīkls, kura ietvaros tiekot nodrošināta gan mazākumtautību valodu
apgūšana, gan izglītības iegūšana mazākumtautības valodā un līdz ar to
arī mazākumtautību iespējas saglabāt savu valodu, kultūru un identitāti.
Turklāt esot jāņem vērā tas, ka konkrēti krievu valoda Latvijā tiek plaši
lietota sabiedrībā. Šādos apstākļos valsts savas rīcības brīvības ietvaros
esot atradusi saprātīgu līdzsvaru starp sabiedrības interesēm un
mazākumtautību tiesībām. Valsts esot tiesīga noteikt tādu valodu
lietojuma proporciju, kas visefektīvāk nodrošinātu valsts valodas apguvi
izglītības mērķiem atbilstošā līmenī. No Satversmes 91. panta neizrietot
mazākumtautību tiesības to privātajās izglītības iestādēs nodrošināt
mācības tikai mazākumtautības valodā vai izglītojamo vecāku izraudzītā
valodu lietojuma proporcijā. Tādējādi izglītojamie, kuru dzimtā valoda ir
nevis valsts valoda, bet kāda cita valoda, neatrodoties salīdzināmos
apstākļos ar izglītojamiem, kuru dzimtā valoda ir valsts valoda.
6. Pieaicinātā persona – Ārlietu ministrija – sniedza viedokli
galvenokārt attiecībā uz pamatizglītību, jo saskaņā ar Satversmes
112. panta trešo teikumu tā ir obligāta. Savukārt vidējā izglītība Latvijā
neesot obligāta, tādēļ iespējams, ka Grozījumu Izglītības likumā 1. panta
pirmā daļa, ciktāl tā attiecas uz izglītības iegūšanu vidējās izglītības pakāpē,
Pieteikuma iesniedzējiem nemaz netiks piemērota. Turklāt pat tad, ja
Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmā daļa Pieteikuma iesniedzējiem
tiktu piemērota, tā viņiem nevarētu radīt īpaši negatīvas sekas.
Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra norādot uz salīdzinoši plašu
valsts rīcības brīvību, nosakot mērķus tiesību uz izglītību ierobežošanai,
ciktāl attiecīgais mērķis ir leģitīms un Cilvēka tiesību un pamatbrīvību
aizsardzības konvencijai (turpmāk – Konvencija) atbilstošs. Atbilstoši
Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrai nedz Konvencijas 8. pants, nedz
Konvencijas Pirmā protokola 2. pants negarantējot personai tiesības uz
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tādu skolu izveidošanu vai subsidēšanu, kurās izglītība būtu organizēta
konkrētā valodā. Uz Latvijas situāciju nevarot tikt attiecināti Eiropas
Cilvēktiesību tiesas secinājumi lietās, kurās vērtēta okupācijas varas
īstenota strauja mācību valodas maiņa, oficiālo valsts valodu aizstājot ar citu
valodu un nenodrošinot pienācīgu pārejas posmu vai iespēju turpināt
dzimtās valodas apguvi. Latvijai saistošo starptautisko līgumu normas
nevarot interpretēt tā, it kā no tām izrietētu personas subjektīvas tiesības
uz izglītību valodā, kas nav oficiālā vai valsts valoda. Valstij, nosakot, ka
izglītība ir obligāta, esot pienākums izstrādāt mācību programmas un
uzraudzīt to kvalitatīvu īstenošanu, lai izglītojamais pēc mācību
pabeigšanas varētu saņemt izglītību apliecinošu dokumentu. Arī privātajām
izglītības iestādēm, kas īsteno valsts atzītas izglītības programmas obligātās
izglītības posmā, esot jāievēro valsts noteiktie izglītības standarti. Eiropas
Cilvēktiesību tiesa esot atturējusies vērtēt valsts izstrādātos izglītības
modeļus, bet pozitīvi novērtējusi alternatīvas izglītības iespējas tādā
gadījumā, ja vecāki nav apmierināti ar izglītības programmu saturu, un
pastāvīgi uzsverot izglītības sistēmas nozīmi vienotas demokrātiskas
sabiedrības veidošanā.
No Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) Cilvēktiesību
komitejas prakses izrietot, ka atbilstoši Starptautiskā pakta par
pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 27. pantam, kas garantē minoritāšu
tiesības, valsts rīcības brīvības robežas mācību valodas izvēlē varētu būt
šaurākas vienīgi tad, ja kādas valodas lietojums samazinātos tiktāl, ka būtu
apdraudēta tās pastāvēšana. Tātad personai neesot subjektīvu tiesību uz
izglītību mazākumtautības valodā. Izglītība mazākumtautības valodā esot
vienīgi instruments mazākumtautības savdabības un valodas saglabāšanai.
Arī tiesības izveidot privātas izglītības iestādes, kas sniedz izglītību
mazākumtautības valodā, esot uzskatāmas tikai par mazākumtautības
valodas un kultūras saglabāšanas līdzekli, kuram būtu īpaša nozīme tad, ja
valsts nenodrošinātu šo mērķu sasniegšanu tās izveidotās izglītības
sistēmas ietvaros vai attiecīgā mazākumtautības valoda būtu apdraudēta.
Attiecībā uz mazākumtautību savdabības saglabāšanu Latvijā, pirmkārt,
esot jāņem vērā tas, ka šeit padomju varas piekoptās rusifikācijas politikas
rezultātā tika mākslīgi veidoti tā sauktie krievvalodīgie iedzīvotāji, par
kādiem bija spiesti kļūt arī citu tautību pārstāvji. Otrkārt, ņemot vērā krievu
valodas izplatību Latvijā un iespēju to apgūt kā svešvalodu daudzās
vispārējās izglītības iestādēs, nekādi draudi krievu valodas saglabāšanai
neesot saskatāmi. Turklāt esot svarīgi tas, ka arī pēc Grozījumu Izglītības
likumā 1. panta pirmās daļas stāšanās spēkā Latvijā tiks nodrošināta
mazākumtautību izglītības programmu apguve atbilstoši likumā
noteiktajām valodu lietojuma proporcijām. Minoritāšu konvencijas normas
esot apzināti formulētas elastīgi, un valstij sava izglītības sistēma esot
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jāveido, citstarp ņemot vērā tās vēsturiskos apstākļus, kultūras un politisko
kontekstu, pieejamos resursus, pie mazākumtautībām piederošo bērnu
dzimtās valodas un valsts valodas prasmi, kā arī citus faktorus.
7. Pieaicinātā persona – Izglītības un zinātnes ministrija – uzskata,
ka Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmā daļa atbilst Satversmes
1. pantam, 91. panta otrajam teikumam, 112. panta pirmajam teikumam un
114. pantam.
Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmā daļa esot daļa no daudzu
gadu garumā pakāpeniski īstenotās izglītības sistēmas reformas attiecībā
uz valsts valodas lietojumu vispārējās izglītības iestādēs īstenotajās
mazākumtautību izglītības programmās.
Vērtējot Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmās daļas atbilstību
Satversmes 91. panta otrajam teikumam, esot jāņem vērā Satversmes
4. pantā nostiprinātais latviešu valodas – valsts valodas – statuss, kā arī tas,
ka latviešu valoda Latvijā joprojām ir apdraudēta. Grozījumu Izglītības
likumā 1. panta pirmā daļa paredzot vienādu attieksmi pret personu
grupām, kas atrodoties atšķirīgos apstākļos, – pret personām, kuras pieder
pie pamatnācijas, un personām, kuras pieder pie mazākumtautībām. Taču
šai vienādajai attieksmei esot leģitīms mērķis un tā atbilstot samērīguma
principam. Proti, attīstot mazākumtautību izglītības politiku, palielinot
latviešu valodas kā mācību valodas lietojuma proporciju pamatizglītības
pakāpē un nodrošinot izglītības ieguvi valsts valodā vidējās izglītības
pakāpē, tikšot panākta plašāka valsts valodas lietošana un tādējādi arī
efektīvāka sabiedrības integrācija un mazākumtautību bērnu un jauniešu
līdzdalība sabiedrības dzīvē.
Privātās izglītības iestādes, kas īsteno mazākumtautību izglītības
programmas pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, izdodot Latvijā
atzītus izglītības dokumentus un esot iekļāvušās Latvijas kopējā izglītības
sistēmā, kā arī izglītības satura un valodas reformu procesā. Visas
izglītības iestādes, kuras saskaņā ar Izglītības likuma 9. panta otrās daļas
1. punktu atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem
līgumiem nodrošina izglītību citā valodā, kas nav valsts valoda, izdodot
Latvijas valsts atzītus izglītības dokumentus un iekļaujoties Latvijas
izglītības sistēmā. Tātad arī šīm izglītības iestādēm tāpat kā privātajām
izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas,
esot jāievēro Izglītības likumā un pamatizglītības un vidējās izglītības
standartā noteiktās valodu lietojuma proporcijas. Arī pēc Grozījumu
Izglītības likumā 1. panta pirmās daļas spēkā stāšanās privātās izglītības
iestādes varēšot īstenot mazākumtautību izglītības programmas,
ievērojot likumā noteiktās valodu lietojuma proporcijas. Turklāt tās
varēšot iekļaut izglītības programmā papildu priekšmetus, tai skaitā
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mazākumtautības valodu un ar mazākumtautības identitāti un integrāciju
Latvijas sabiedrībā saistītu mācību saturu.
Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmajā daļā ietvertais
pamattiesību ierobežojums esot noteikts ar pienācīgā kārtībā pieņemtu
likumu, proti, Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmā daļa esot
pieņemta un izsludināta normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, kā arī
esot skaidri formulēta. Šim ierobežojumam esot leģitīms mērķis – veicināt
latviešu valodas lietošanu sabiedrībā, izglītības procesā un darba tirgū, un
tas esot samērīgs ar minēto leģitīmo mērķi, jo tieši formālās izglītības
iegūšana valsts valodā esot efektīvākais līdzeklis tās pienācīgai apgūšanai.
No Minoritāšu konvencijas neizrietot pie mazākumtautībām
piederošo personu tiesības iegūt izglītību tikai dzimtajā valodā. Proti,
saskaņā ar Minoritāšu konvencijas 14. panta trešo daļu valstij esot tiesības
noteikt stingrākas prasības attiecībā uz valsts valodas apguvi, vienlaikus
nodrošinot ar mazākumtautības valodu, identitāti un kultūru saistīta
mācību satura apguvi mazākumtautības valodā. Latvijas izglītības sistēmā
esot nodrošināta latviešu valodas apguve, lai ikviens izglītojamais kļūtu par
patstāvīgu un attīstītu demokrātiskas Latvijas valsts un sabiedrības locekli.
Tai pašā laikā pie mazākumtautībām piederošajām personām esot
nodrošināta iespēja iegūt izglītību mazākumtautību izglītības programmas
ietvaros un tādējādi arī saglabāt savu identitāti, valodu un kultūru.
Likumdevējs esot noteicis saprātīgu pārejas periodu Grozījumos
Izglītības likumā paredzēto valsts valodas lietojuma proporciju ieviešanai
un izraudzījis saudzējošus līdzekļus izglītojamo sagatavošanai šīm
izmaiņām. Savukārt vecāku tiesības piedalīties viņu bērnu izglītības
procesā ar Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmo daļu neesot
ierobežotas. Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmā daļa neliedzot pie
mazākumtautībām piederošajām personām iespējas ikdienā lietot savu
dzimto valodu un attīstīt savu kultūru.
8. Pieaicinātā persona – biedrība "Latvijas Privātskolu
asociācija" – norādīja, ka tā neesot aicināta piedalīties Grozījumu Izglītības
likumā 1. panta pirmās daļas izstrādes procesā. Biedrības valdes 2018. gada
16. maija sēdē esot pieņemts lēmums nesniegt viedokli par Grozījumu
Izglītības likumā 1. panta pirmo daļu, ņemot vērā tās politisko nozīmi.
9. Pieaicinātā persona – Valsts valodas centrs – uzskata, ka
Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmā daļa atbilst Satversmes
1. pantam, 112. panta pirmajam teikumam un 114. pantam.
Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmā daļa esot atbalstāma no
valodas politikas viedokļa, un valsts valodas lietojuma paplašināšana esot
likumsakarīgs izglītības nozarē jau iepriekš uzsākto procesu turpinājums.
Pilnvērtīgai mazākumtautību iekļaušanai vienotā sabiedrībā vajagot
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notikt uz valsts valodas bāzes, un neesot pamata nesamērīgi ilgi atlikt
konkrētos Izglītības likuma regulējuma grozījumus.
10. Pieaicinātā persona – tiesībsargs – uzskata, ka Grozījumu
Izglītības likumā 1. panta pirmā daļa atbilst Satversmes 1. pantam,
112. panta pirmajam teikumam un 114. pantam.
Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmajā daļā noteiktā
regulējuma ieviešana esot izglītības sistēmas reformu noslēdzošais
posms, ar ko beigšoties pāreja uz vienotu izglītības sistēmu. Pāreja uz
izglītību valsts valodā Latvijā tiekot īstenota pakāpeniski jau kopš
1998. gada. Tātad pārejas periods ilgstot jau vairāk nekā 20 gadus un esot
uzskatāms par samērīgu. Satversmes 112. pants neietverot vecāku
tiesības izvēlēties bērna mācību valodu. Tādēļ neesot pamatots
Pieteikuma iesniedzēja viedoklis, ka Grozījumu Izglītības likumā 1. panta
pirmā daļa ierobežojot Satversmes 112. pantā garantētās tiesības uz
izglītību. Valsts pienākums saskaņā ar Bērnu tiesību konvencijas 30. pantu
esot neliegt pie etniskās, konfesionālās vai lingvistiskās minoritātes
piederošam bērnam tiesības kopā ar citiem savas grupas locekļiem baudīt
savas tautas kultūras vērtības, pievērsties savai reliģijai un praktizēt to vai
lietot dzimto valodu. Valstij esot pienākums nodrošināt iespējas apgūt
minoritātes valodu un kultūru arī izglītības sistēmas ietvaros. Latvijas
izglītības sistēmā šīs iespējas esot nodrošinātas.
Kā izrietot no Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un
kultūras tiesībām 13. panta, valstij, veidojot izglītības sistēmu, ir jāizstrādā
vienotas prasības visām izglītības iestādēm – gan valsts un pašvaldību
dibinātajām izglītības iestādēm, gan privātajām izglītības iestādēm.
Sistēmiski interpretējot izglītības jomas tiesisko regulējumu, kas
piemērojams mazākumtautību izglītības programmām, esot secināms, ka
likumdevējs vienmēr paredzējis vienotas prasības izglītības īstenošanai
valsts un pašvaldību izglītības iestādēs un privātajās izglītības iestādēs.
Tātad Pieteikuma iesniedzēji neesot varējuši paļauties uz to, ka privātās
izglītības iestādes neiekļausies kopējā izglītības sistēmā un uz tām attieksies
atšķirīgs regulējums par valodu, kādā tiek īstenots izglītošanas process.
Tomēr tiesiskās paļāvības principa kontekstā esot jāņem vērā
Izglītības likuma pārejas noteikumu 9. punkta attīstības vēsture. Būtisks
priekšnoteikums tiesiskās paļāvības principa ievērošanai esot saudzīga
pāreja uz jaunpieņemto tiesisko regulējumu un nepārprotams šā
regulējuma formulējums. Esot būtiski tas, ka Izglītības likuma pārejas
noteikumu 9. punkts, kas paredzēja pāreju uz regulējumu, kas pieņemts,
kā norāda Saeima, vairāk nekā 20 gadu garumā pakāpeniski īstenotās
mācību valodu reformas ietvaros, ir tieši attiecināts tikai uz valsts un
pašvaldību izglītības iestādēm, bet valsts iecere šo pašu reformu īstenot
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arī attiecībā uz privātajām izglītības iestādēm nav skaidri izteikta. Šī
nekonsekvence radot šaubas par to, vai likumdevējs ir ievērojis tiesiskās
paļāvības principu.
11. Pieaicinātā persona – Dr. habil. philol. prof. Ina Druviete –
uzskata, ka Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmā daļa atbilst
Satversmes 1. pantam, 112. panta pirmajam teikumam un 114. pantam.
Izglītības likums un Vispārējās izglītības likums ne vien regulējot
izglītību kā zināšanu un prasmju apguves un attieksmju veidošanas
procesu un rezultātu, bet esot arī valsts valodas politikas īstenošanas
instruments. Valsts valodas politikas mērķis esot aizsargāt valsts
pastāvēšanai nepieciešamo vienoto saziņas līdzekli – valsts valodu.
Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmā daļa esot vērtējama, ņemot
vērā Latvijā pastāvošo valodu konkurenci. Valsts valodas aizsardzība esot
leģitīms mērķis, kura sasniegšanai izmantojami konkrētai situācijai
piemērotākie līdzekļi. Sociolingvistiskā skatījumā latviešu valoda vairākos
aspektos faktiski neatbilstot valsts valodas statusam. Tam par iemeslu
esot galvenokārt krievu valodā runājošo iedzīvotāju lingvistiskā
pašpietiekamība, kas savukārt kavējot latviešu valodas iemaņu
pilnveidošanos šo personu vidū. Tādēļ, lai nodrošinātu latviešu valodas
apgūšanu augstā līmenī, nepietiekot ar to, ka latviešu valoda tiek pasniegta
kā mācību priekšmets, bet esot nepieciešams to izmantot kā mācību līdzekli.
Valsts valodas mācīšanas metodiku un skolotāju pieejamības uzlabošana, kā
arī īpašs atbalsts valsts valodas mācīšanai mazākumtautību skolās neesot
vienlīdz efektīvi alternatīvi šā mērķa sasniegšanas līdzekļi, bet varot tikt
izmantoti kā papildu līdzekļi.
Neesot pamata apšaubīt Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmās
daļas samērīgumu. Neesot nozīmes tam, ka izglītojamo skaits privātajās
izglītības iestādēs ir salīdzinoši neliels, jo visiem bērniem jābūt
nodrošinātām vienlīdzīgām darba un izglītības iespējām. Turklāt tas vien,
ka šobrīd privātajās izglītības iestādēs izglītojamo skaits ir neliels, vēl
nenozīmējot, ka nākotnē tas nevarētu palielināties. Grozījumu Izglītības
likumā 1. panta pirmā daļa neesot pretrunā ar Satversmes 114. pantu, jo
Latvijas izglītības sistēmas ietvaros vienlaikus tiekot nodrošināta gan
valsts valodas noturība, attīstība un konkurētspēja, gan mazākumtautību
valodu saglabāšana. Tādēļ latviešu valodas izmantošanu izglītības procesā
nevarot atzīt par piespiedu asimilāciju. Turklāt dzimtās valodas un
kultūras uzturēšanu nodrošinot ģimene un attiecīgās mazākumtautības
kopiena. Mūsdienās personas piederība pie vairākām kultūrām un
vairāku valodu prasme esot izplatīta tendence. Uzskats, ka otro valodu vai
kultūru var apgūt tikai uz dzimtās valodas un kultūras rēķina, esot
novecojis. Ikvienā valstī, kur dzīvo dažādu valodu lietotāji, esot
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nepieciešama oficiālā jeb valsts valoda, kurā notiek personu saziņa ar
valsti un pārējām personu grupām. Esot zinātniski pierādīts tas, ka otras
valodas apguve un mācības tajā labvēlīgi ietekmē bērna intelekta attīstību,
kā arī nekavē zināšanu uzkrāšanu.
Nepieciešamība nodrošināt to, ka minoritāšu pārstāvji pienācīgi
apgūst valsts valodu, un valsts valodas kā mācību valodas nozīme esot
uzsvērta arī Eiropas Padomes un ES izstrādātajos programmatiskajos
dokumentos. Valstis baudot rīcības brīvību konkrēta izglītības modeļa
izvēlē. Taču vairums valstu izvēloties tādu modeli, kura ietvaros izglītojamie
iegūst izglītību valsts valodā. Izņēmumi esot tikai reģionālās vai minoritāšu
valodas, kurām attiecīgajās valstīs piešķirts oficiālās valodas statuss.
Jautājumam par mācību valodu neesot universāla risinājuma. Katra
valsts atbilstoši tās valodu situācijai varot izvēlēties tādu modeli, kas
vislabāk nodrošina oficiālās valodas kā sabiedrības integrācijas līdzekļa
apguvi. Baltijas valstu pieredze liecinot, ka universāla ES standartu
piemērošana, pamatojoties tikai uz pašreizējo situāciju dalībvalstīs un
neņemot vērā to vēsturi, nevis veicina sabiedrības integrāciju, bet, tieši
otrādi, apgrūtina to. Latvijā mācības valsts valodā faktiski esot vienīgais
veids, kādā iespējams nodrošināt sabiedrības integrāciju.
Secinājumu daļa
12. Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmā daļa paredz Izglītības
likuma 9. panta papildināšanu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
"(11) Privātajās izglītības iestādēs vispārējo izglītību un profesionālo
izglītību pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē iegūst valsts valodā."
Grozījumi Izglītības likumā paredz arī Izglītības likuma pārejas
noteikumu papildināšanu ar 66. punktu, atbilstoši kuram Grozījumu Izglītības
likumā 1. panta pirmā daļa un vairākas citas šajos grozījumos ietvertās
normas stājas spēkā pakāpeniski: 2019. gada 1. septembrī – attiecībā uz
pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu un pamatizglītības programmu
īstenošanu 1.–7. klasē; 2020. gada 1. septembrī – attiecībā uz pamatizglītības
programmu īstenošanu 8. klasē un vidējās izglītības programmu īstenošanu
10. un 11. klasē; 2021. gada 1. septembrī – attiecībā uz pamatizglītības
programmu īstenošanu 9. klasē un vidējās izglītības programmu īstenošanu
12. klasē.
Izskatāmā lieta tika ierosināta 2018. gada 12. novembrī, kad
Grozījumu Izglītības likumā 1. panta pirmajā daļā paredzētā Izglītības
likuma 9. panta 1.1 daļa vēl nebija stājusies spēkā. Lietas izskatīšanas laikā
Izglītības likuma 9. panta 1.1 daļa ir stājusies spēkā daļēji, proti, atbilstoši
Izglītības likuma pārejas noteikumu 66. punktam šobrīd tā ir piemērojama
pamatizglītības mazākumtautību programmu īstenošanai 1.–7. klasē.
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Izskatāmajā lietā tiks vērtēta Izglītības likuma 9. panta 1.1 daļas
(turpmāk – apstrīdētā norma) satversmība, ņemot vērā to, ka apstrīdētā
norma stājas spēkā pakāpeniski.
13. Ja ir apstrīdēta tiesību normas atbilstība vairākām Satversmes
normām, tad Satversmes tiesai, ņemot vērā izskatāmās lietas būtību, ir
jānosaka efektīvākā pieeja šīs atbilstības izvērtēšanai (sk. Satversmes
tiesas 2018. gada 26. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2017-18-01 23. punktu).
Pieteikumu iesniedzēji lūdz Satversmes tiesu atzīt apstrīdēto normu
par neatbilstošu Satversmes 1. panta tvērumā ietilpstošajam un no
demokrātiskas tiesiskas valsts pamatnormas atvasinātajam tiesiskās
paļāvības principam, Satversmes 91. panta otrajam teikumam, kā arī
112. un 114. pantam.
Ņemot vērā lietas faktiskos apstākļus un Pieteikumu iesniedzēju
izteiktos argumentus par apstrīdētās normas iespējamo neatbilstību
Satversmei, efektīvākai lietas izskatīšanai visupirms ir nepieciešams
noskaidrot apstrīdētās normas saturu, bet pēc tam secīgi izvērtēt tās
atbilstību Satversmes 112. pantam kopsakarā ar Satversmes 114. pantu, pēc
tam – Satversmes 91. panta otrajam teikumam un visbeidzot – Satversmes
1. pantā ietvertajam tiesiskās paļāvības principam.
14. Apstrīdētā norma regulē mācību valodu privātajās izglītības
iestādēs, kas īsteno vispārējo izglītību un profesionālo izglītību
pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. Pieteikumu iesniedzēji uzskata
apstrīdēto normu par neatbilstošu Satversmei tādēļ, ka konkrētās izglītības
sistēmas reformas ietvaros pieņemtais tiesiskais regulējums esot nelabvēlīgi
ietekmējis pie mazākumtautībām piederošo personu tiesības vispārējās
izglītības procesā privātajās izglītības iestādēs pamatizglītības un vidējās
izglītības pakāpē.
Regulējums par mazākumtautību valodu lietojumu vispārējās izglītības
procesā privātajās izglītības iestādēs ir ietverts vairākos normatīvajos aktos
un tiesību normās, un apstrīdētā norma ir ieviesta līdz ar citām Grozījumu
Izglītības likumā un Grozījumu Vispārējās izglītības likumā normām. Tādēļ
izskatāmajā lietā, lai noskaidrotu apstrīdētās normas saturu un izvērtētu tās
satversmību, šī norma ir analizējama konkrētās izglītības sistēmas reformas
ietvaros pieņemtā tiesiskā regulējuma kontekstā.
14.1. Izglītības likuma 9. panta pirmā daļa paredz, ka valsts, pašvaldību
un valsts augstskolu izglītības iestādēs izglītību iegūst valsts valodā. Saskaņā
ar apstrīdēto normu privātajās izglītības iestādēs vispārējo izglītību un
profesionālo izglītību pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē iegūst
valsts valodā.
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Savukārt Izglītības likuma 9. panta otrās daļas 1.–3. punktā ir paredzēti
izņēmuma gadījumi, kad izglītība gan valsts un pašvaldību, gan privātajās
izglītības iestādēs tomēr var tikt iegūta citā valodā. Tas iespējams:
"1) izglītības iestādēs, kuras īsteno izglītības programmas saskaņā ar
Latvijas Republikas divpusējiem vai daudzpusējiem starptautiskajiem
līgumiem;
2) izglītības iestādēs, kuras īsteno mazākumtautību izglītības
programmas pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē, ievērojot
šā likuma 41. panta noteikumus;
21) izglītības iestādēs, kurās vispārējās izglītības programmu mācību
priekšmetus pilnībā vai daļēji īsteno svešvalodā, lai nodrošinātu citu
Eiropas Savienības oficiālo valodu apguvi, ievērojot attiecīgā valsts
izglītības standarta nosacījumus;
3) citos likumos paredzētās izglītības iestādēs."
Tātad apstrīdētā norma noteic vispārīgo kārtību, kas piemērojama
tām privātajām izglītības iestādēm, uz kurām nav attiecināmi Izglītības
likuma 9. panta otrās daļas 1.–3. punktā paredzētie izņēmumi.
14.2. Pamatizglītības pakāpē gan valsts un pašvaldību, gan privātās
izglītības iestādes, saskaņā ar Izglītības likuma 9. panta otrās daļas
2. punktu ir tiesīgas īstenot vispārējās izglītības mazākumtautību
programmas, atbilstoši Izglītības likuma 41. panta 1.1 un 1.2 daļai no 1. līdz
6. klasei pasniedzot mācību saturu valsts valodā ne mazāk kā 50 procentu
apjomā, bet no 7. līdz 9. klasei – ne mazāk kā 80 procentu apjomā no kopējās
mācību stundu slodzes mācību gadā.
Ar Ministru kabineta 2019. gada 20. augusta noteikumiem Nr. 379
"Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 468
"Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību
priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem"" ir
izteikts jaunā redakcijā Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumu
Nr. 468 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības
mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem"
(turpmāk – Noteikumi Nr. 468) 25. pielikums, kurā ietverts pamatizglītības
mazākumtautību programmas paraugs. Attiecīgi šobrīd Noteikumu Nr. 468
25. pielikumā noteikti trīs pamatizglītības programmā īstenojami mācību
priekšmetu un mācību stundu plāna modeļi, kuros konkretizēta Izglītības
likuma 41. panta 1.1 un 1.2 daļā paredzēto mācību valodu lietojuma
proporciju ievērošanas kārtība.
2020. gada 1. septembrī stāsies spēkā Ministru kabineta 2018. gada
27. novembra noteikumi Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības
standartu un pamatizglītības programmu paraugiem" (turpmāk – Noteikumi
Nr. 747). Noteikumu Nr. 747 12. pielikums paredz trīs mazākumtautību
izglītības programmas mācību valodu lietojuma modeļus, kuros konkretizēta
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Izglītības likuma 41. panta 1.1 un 1.2 daļā noteikto mācību valodu lietojuma
proporciju ievērošanas kārtība. Izglītības iestāde ir tiesīga izvēlēties vienu
no šiem modeļiem, kā arī patstāvīgi noteikt, kuri mācību priekšmeti
apgūstami latviešu valodā, mazākumtautības valodā vai bilingvāli. Savukārt
Noteikumu Nr. 747 27. punkts paredz, ka attiecībā uz 9. klasi šo noteikumu
prasības par mācību valodu lietojuma proporcijām stājas spēkā 2021. gada
1. septembrī, bet līdz minētajam datumam ir piemērojams mācību valodu
lietojuma tiesiskais regulējums, kas bija spēkā līdz šo noteikumu spēkā
stāšanās dienai.
Tātad gan šobrīd spēkā esošais tiesiskais regulējums, gan tiesiskais
regulējums, kas pieņemts konkrētās izglītības sistēmas reformas ietvaros,
bet vēl nav stājies spēkā, paredz privāto izglītības iestāžu tiesības
pamatizglītības pakāpē īstenot mazākumtautību izglītības programmas,
ievērojot likumā noteikto mācību valodu lietojuma proporciju.
14.3. Vidējās izglītības pakāpē ar Grozījumiem Vispārējās izglītības
likumā paredzēts izslēgt Vispārējās izglītības likuma 42. panta otro daļu, kas
noteic, ka vispārējās vidējās izglītības programmu var apvienot ar
mazākumtautību izglītības programmu. Attiecīgi ar Ministru kabineta
2019. gada 13. augusta noteikumiem Nr. 364 "Grozījumi Ministru kabineta
2013. gada 21. maija noteikumos Nr. 281 "Noteikumi par valsts vispārējās
vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības
programmu paraugiem"" no Ministru kabineta 2013. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 281 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības
standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu
paraugiem" (turpmāk – Noteikumi Nr. 281) izslēgts regulējums par
mazākumtautību izglītības programmu īstenošanu vidējās izglītības
pakāpē, kā arī iekļauts pārejas regulējums par termiņiem, kuros izglītības
iestādes ir tiesīgas turpināt mazākumtautību izglītības programmu
īstenošanu 10., 11. un 12. klasē atbilstoši šo noteikumu normām, kas bija
spēkā līdz 2019. gada 31. augustam.
Ar Grozījumiem Vispārējās izglītības likumā paredzēts izteikt
Vispārējās izglītības likuma 43. pantu jaunā redakcijā, kas citstarp noteic, ka
izglītības iestāde, nepārsniedzot likumā noteikto mācību stundu slodzi
nedēļā un mācību stundu skaitu dienā, vispārējās vidējās izglītības
programmā papildus var ietvert valsts vispārējās vidējās izglītības
standartā neminētus mācību priekšmetus, tai skaitā mazākumtautības
dzimto valodu un ar mazākumtautību identitāti un integrāciju Latvijas
sabiedrībā saistītu mācību saturu.
2020. gada 1. septembrī stāsies spēkā Ministru kabineta 2019. gada
3. septembra noteikumi Nr. 416 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās
izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem"
(turpmāk – Noteikumi Nr. 416). Atbilstoši Noteikumiem Nr. 416 privāta
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izglītības iestāde ir tiesīga vispārējās vidējās izglītības programmas ietvaros
papildus pamatkursiem un padziļinātajiem kursiem piedāvāt un īstenot ne
tikai standartā paredzēto specializēto kursu "Mazākumtautības valoda un
literatūra", bet arī citus, standartā neminētus specializētos kursus, kas
saistīti ar mazākumtautības valodu, identitāti un kultūru. Noteikumu
Nr. 416 regulējums dod privātajai izglītības iestādei tiesības izveidot tādu
vidējās izglītības programmu, kurā standartā neminētu specializēto kursu
pasniegšanai ir atvēlēta ievērojama daļa no kopējās mācību slodzes.
Tādējādi ar minēto tiesisko regulējumu privātajām izglītības iestādēm
vidējās izglītības pakāpē ir atvēlēta rīcības brīvība papildus obligātajam
vidējās izglītības saturam nodrošināt arī to specifiskajam profilam, kā arī
izglītojamo vēlmēm un interesēm atbilstošu mācību saturu, tostarp ar
mazākumtautības valodu, identitāti un kultūru saistītu mācību saturu.
14.4. No iepriekš minētā secināms, ka pēc tam, kad viss konkrētās
izglītības sistēmas reformas ietvaros pieņemtais tiesiskais regulējums būs
stājies spēkā, vispārējā izglītība privātajās izglītības iestādēs vispār būs
nodrošināma valsts valodā. Tomēr apstrīdētā norma neaizliedz
mazākumtautību valodu lietošanu vispārējās izglītības procesā. Proti,
privātās izglītības iestādes, kas īsteno vispārējās izglītības programmas,
būs tiesīgas:
1) pamatizglītības pakāpē īstenot mazākumtautību izglītības
programmu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām mācību valodu
lietojuma proporcijām, patstāvīgi nosakot, kuri mācību priekšmeti
pasniedzami latviešu valodā, mazākumtautības valodā vai bilingvāli;
2) vidējās izglītības pakāpē vispārējās vidējās izglītības programmās
iekļaut specializētu kursu "Mazākumtautības valoda un literatūra", kā arī
papildus veltīt vidējai izglītībai atvēlētās mācību slodzes daļu standartā
neminētiem, ar mazākumtautības valodu, identitāti un integrāciju Latvijas
sabiedrībā saistītiem mācību priekšmetiem.
Līdz ar to izglītības sistēmas reformas rezultātā ieviestais
tiesiskais regulējums paredz iespēju privātajās izglītības iestādēs
pamatizglītības
pakāpē
pasniegt
mācību
priekšmetus
mazākumtautības valodā un iespēju apgūt mazākumtautības valodu
un literatūru, kā arī ar mazākumtautības identitāti saistītu mācību
saturu vidējās izglītības pakāpē.
15. Satversmes 112. pants noteic: "Ikvienam ir tiesības uz izglītību.
Valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo
izglītību. Pamatizglītība ir obligāta."
Atšķirībā no Satversmes 112. panta otrā teikuma, kas ir attiecināms uz
pamatizglītību un vidējo izglītību, šā panta pirmais teikums nosaka
pamattiesības iegūt izglītību šo tiesību plašākajā izpratnē un ir attiecināms
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uz visu līmeņu un veidu izglītības programmām (sk. Satversmes tiesas
2011. gada 6. maija sprieduma lietā Nr. 2010-57-03 11.1. punktu).
Lietā Nr. 2018-12-01 divdesmit 12. Saeimas deputāti lūdza Satversmes
tiesu atzīt apstrīdēto normu par neatbilstošu Satversmes 112. pantam.
Savukārt izskatāmā lieta ierosināta par apstrīdētās normas atbilstību
Satversmes 112. panta pirmajam teikumam. Tomēr Pieteikumu iesniedzēji
ir pauduši argumentus par apstrīdētās normas iespējamo neatbilstību tieši
Satversmes 112. panta pirmajā teikumā ietvertajām personas tiesībām uz
izglītību. Vienlaikus Satversmes tiesai, vērtējot apstrīdētās normas
atbilstību Satversmes 112. panta pirmajam teikumam, atbilstoši Satversmes
vienotības principam jāņem vērā arī vispārējie tiesību principi un citās
Satversmes normās ietvertās tiesības (sal. sk. Satversmes tiesas 2018. gada
18. decembra sprieduma lietā Nr. 2016-04-03 18.3. punktu).
15.1. Satversmes 89. pants noteic, ka valsts atzīst un aizsargā cilvēka
pamattiesības saskaņā ar Satversmi, likumiem un Latvijai saistošiem
starptautiskajiem līgumiem. Satversmes tiesa ir atzinusi, ka no šā
Satversmes panta izriet valsts pienākums pildīt Latvijai saistošās
starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā. Konstitucionālā likumdevēja
mērķis ir bijis panākt Satversmē ietverto cilvēktiesību normu harmoniju ar
starptautiskajām cilvēktiesību normām (sk., piemēram, Satversmes tiesas
2017. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr. 2017-02-03 16. punktu).
Noskaidrojot Satversmes 112. panta pirmā teikuma saturu, atbilstoši
Satversmes 89. pantam ir jāņem vērā Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra
par Konvencijas Pirmā protokola 2. panta interpretāciju.
Tiesības uz izglītību pēc savas dabas ir tādas tiesības, kuras valstij ir
jāregulē (sk. Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1968. gada 23. jūlija sprieduma
lietā ""Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in
Education in Belgium" v. Belgium", pieteikumi Nr. 1474/62, 1677/62,
1691/62, 1769/63, 1994/63 un 2126/64, I B daļas 5. punktu). Proti, valstij
ir jānosaka tāds izglītības tiesiskais regulējums, kas ļauj sasniegt visus tās
mērķus atbilstoši konkrētai izglītības pakāpei un veidam. Viens no
līdzekļiem, kurus valsts izmanto izglītības regulēšanai, ir izglītības
standarti – dokumenti, kas atbilstoši izglītības pakāpei un veidam nosaka
izglītības programmu galvenos mērķus un uzdevumus, izglītības obligāto
pamatsaturu, iegūtās izglītības vērtēšanas pamatkritērijus un vispārējo
kārtību (sk. Izglītības likuma 1. panta 27. punktu). Turklāt ir jāņem vērā,
ka izglītības saturu veido ne vien zināšanas, kuras izglītojamais iegūst
izglītības procesā, bet arī mācīšanas metodes un mācību process (sk.
Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1982. gada 25. februāra sprieduma lietā
"Campbell and Cosans v. the United Kingdom", pieteikumi Nr. 7511/76 un
7743/76, 33. punktu). Tādējādi valstij izglītības standartos ir jānosaka ne
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vien apgūstamie mācību priekšmeti, bet arī atbilstošas, izglītības mērķu
sasniegšanai nepieciešamas prasības attiecībā uz izglītības procesu.
Izskatāmajā lietā ir vērtējams regulējums, kas attiecas uz vispārējo
izglītību privātajās izglītības iestādēs pamatizglītības un vidējās izglītības
pakāpē. Saskaņā ar Izglītības likuma 1. panta 29. punktu vispārējā izglītība
aptver cilvēka, dabas un sabiedrības daudzveidības un vienotības izziņas,
humānas, brīvas un atbildīgas personības veidošanās procesu un tā
rezultātu. Vispārējai izglītībai ir fundamentāla nozīme, jo no tās ir atkarīga
personas spēja patstāvīgi funkcionēt valstī un sabiedrībā. Vispārējās
izglītības mērķis nav tikai sniegt izglītojamajam noteiktas zināšanas un
prasmes, bet arī nodrošināt viņam nepieciešamās sociālās iemaņas.
Proti, kā Satversmes tiesa jau iepriekš atzinusi, valsts pienākums
vispārējās izglītības nodrošināšanā neaprobežojas tikai ar to, lai izglītojamais
apgūtu valsts noteiktiem izglītības standartiem atbilstošas zināšanas un
prasmes. Vispārējās izglītības mērķi ir skatāmi plašāk – tai vienlaikus ir
jāsasniedz arī vairāki sociālie mērķi. Tas izriet arī no Bērnu tiesību
konvencijas 29. panta pirmās daļas "c" punkta, kas noteic, ka izglītošanas
mērķis ir ieaudzināt cieņu pret vecākiem, pret savu kultūras identitāti, valodu
un vērtībām, pret tās valsts konstitucionālajām vērtībām, kurā bērns dzīvo,
un pret viņa izcelsmes valsts nacionālajām vērtībām, kā arī pret citām
kultūrām (sal. sk. Satversmes tiesas 2019. gada 23. aprīļa sprieduma lietā
Nr. 2018-12-01 20. punktu).
Vispārējā izglītība ir ietvars, kurā valsts ne vien nodrošina
izglītojamiem patstāvīgai un pilnvērtīgai dzīvei nepieciešamās zināšanas un
prasmes, bet arī sekmē viņu personības izkopšanu un nodrošina valsts
vērtību nodošanu nākamajām paaudzēm. Attiecīgi valstij ir pienākums
noteikt tādas prasības attiecībā uz vispārējās izglītības ietvaros
apgūstamajiem priekšmetiem, kā arī mācīšanas metodēm un mācību
procesu, lai tiktu pilnvērtīgi sasniegti vispārējās izglītības mērķi.
Ikvienam izglītojamam, lai viņš pēc vispārējās izglītības iegūšanas
varētu veiksmīgi funkcionēt sabiedrībā, ir nepieciešama spēja brīvi lietot
valsts valodu. Tādēļ valsts ir tiesīga vispārējās izglītības standartā noteikt
tādas prasības attiecībā uz vispārējās izglītības saturu un mācību procesu,
kas nepieciešamas, lai nodrošinātu to, ka izglītojamie spēj brīvi lietot valsts
valodu. Satversmes tiesa ir atzinusi, ka ikvienai personai, kura pastāvīgi
dzīvo Latvijā, ir jāprot šīs valsts valoda, turklāt tādā līmenī, lai varētu
pilnvērtīgi piedalīties demokrātiskās sabiedrības dzīvē. Sabiedrības locekļi,
kas izprot un ciena vērtības, uz kurām balstīta Satversme, ir demokrātiskas
tiesiskas valsts pastāvēšanas priekšnoteikums (sk. Satversmes tiesas
2019. gada 23. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2018-12-01 24.2. punktu).
Demokrātiskas tiesiskas valsts pamatā ir izglītots cilvēks, kas ir
spējīgs patstāvīgi iegūt informāciju, spriest, kritiski domāt un pieņemt
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racionālus lēmumus. Izglītība ir viens no priekšnoteikumiem cilvēka
izvēlei turpināt sevis pilnveidošanu visā dzīves laikā. Tādējādi izglītība ir
viens no būtiskiem brīvas demokrātiskas sabiedrības nostiprināšanas
priekšnoteikumiem (sk. Satversmes tiesas 2019. gada 23. aprīļa sprieduma
lietā Nr. 2018-12-01 20. punktu). Līdz ar to valstij ir pienākums nodrošināt,
ka tiesiskais regulējums vispārējās izglītības jomā ļauj sasniegt tās mērķi.
Šis valsts pienākums neaprobežojas tikai ar valsts un pašvaldību izglītības
iestādēm, bet attiecas arī uz privātajām izglītības iestādēm, kurās tiek
nodrošināta vispārējā izglītība.
15.2. Tomēr valstij jāņem vērā, ka no Satversmes 114. panta izriet
mazākumtautību tiesības attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību.
Satversmes 114. pants atklāj Satversmes ievadā ietvertā mazākumtautību
cieņas principa saturu. Līdz ar to Latvijā tiek aizsargāta arī mazākumtautību
savdabība. Atšķirībā no citiem Satversmes 8. nodaļas pantiem 114. pants
aptver ne tikai personas tiesības saglabāt savu valodu un kultūru, bet arī
kolektīvas tiesības ar vienotu mērķi – nodrošināt mazākumtautības
identitātes saglabāšanos un attīstību, jo pie mazākumtautības piederoša
persona savu identitāti var saglabāt tikai kopīgi ar citām pie attiecīgās
mazākumtautības piederošām personām (sk. Satversmes tiesas 2019. gada
23. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2018-12-01 23. un 23.1. punktu).
Satversmes 114. pantā ietverto tiesību saturs atklājams kopsakarā ar
Latvijai saistošiem starptautisko tiesību dokumentiem mazākumtautību
tiesību aizsardzības jomā, it sevišķi Minoritāšu konvenciju. Minoritāšu
konvencijā atzīts, ka nacionālo minoritāšu un pie tām piederošo personu
tiesību un brīvību aizsardzība ir neatņemama starptautiskās cilvēktiesību
aizsardzības sistēmas daļa, un precizēts mazākumtautību tiesību
aizsardzības tvērums. Minoritāšu konvencija ietver noteiktus principus,
kas dalībvalstīm jāievēro, īstenojot tās vispārējo mērķi – radīt tolerances
un dialoga atmosfēru plurālā sabiedrībā –, un vienlaikus dod dalībvalstīm
rīcības brīvību attiecībā uz konkrētu pasākumu īstenošanu (sk. Satversmes
tiesas 2019. gada 23. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2018-12-01 23. punktu).
Minoritāšu konvencijas 13. panta pirmā daļa paredz pie
mazākumtautībām piederošo personu tiesības izveidot un vadīt privātas
izglītības un apmācības iestādes. No Minoritāšu konvencijas paskaidrojošā
ziņojuma izriet, ka pie mazākumtautībām piederošām personām privātās
izglītības iestādes vēlams dibināt saskaņā ar valsts izglītības sistēmā spēkā
esošajām prasībām, tostarp noteikumiem, kas attiecas uz obligāto izglītību, un
šīs iestādes var tikt pakļautas tādām pašām pārraudzības formām kā citas
izglītības iestādes, tostarp attiecībā uz izglītības standartiem. Savukārt valstij
ir pienākums oficiāli atzīt šajās privātajās izglītības iestādēs iegūto izglītību, ja
visi atbilstošie izglītības standarti ir ievēroti (sk. Vispārējās konvencijas par
nacionālo minoritāšu aizsardzību paskaidrojošā ziņojuma 72. punktu).
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Valsts pienākums nodrošināt mazākumtautību tiesības uz savas
identitātes un kultūras saglabāšanu izglītības procesa ietvaros ir paredzēts
arī citos Latvijai saistošos starptautisko tiesību aktos. Bērnu tiesību
konvencijas 30. pantā ir noteiktas pie nacionālajām minoritātēm piederošu
bērnu tiesības praktizēt un lietot dzimto valodu. Starptautiskā pakta par
ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 13. panta trešā un ceturtā
daļa paredz personu tiesības brīvi dibināt privātas izglītības iestādes, kā arī
vecāku tiesības izvēlēties, ka viņu bērni tiks izglītoti privātās izglītības
iestādēs, ciktāl šīs privātās izglītības iestādes atbilst valsts noteikto prasību
minimumam. Savukārt saskaņā ar Konvencijas pret diskrimināciju izglītībā
5. panta pirmo daļu valstij ir jāatzīst pie mazākumtautībām piederošo
personu tiesības īstenot viņu pašu izglītības pasākumus, kas aptver privātu
izglītības iestāžu uzturēšanu un – atkarībā no katras valsts izglītības
politikas – arī mazākumtautības valodas izmantošanu mācību procesā,
ievērojot valsts noteiktos standartus.
Arī starptautiskās institūcijas ir norādījušas, ka valstij ir pienākums
nodrošināt pie mazākumtautībām piederošu personu tiesības veidot savas
izglītības iestādes un iegūt izglītību tajās, ciktāl šo tiesību realizācijas
rezultātā attiecīgās personas netiek izslēgtas no visas sabiedrības kopējās
valodas un kultūras telpas un ciktāl šajās izglītības iestādēs nodrošinātā
izglītība atbilst valsts noteiktajiem izglītības standartiem (sk., piem.: A
Human Rights-Based Approach to Education For All. United Nations
Children's Fund, United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization, 2007, p. 79. Pieejams: https://unesdoc.unesco.org/).
No Satversmes 112. panta pirmā teikuma un 114. panta izriet pie
mazākumtautībām piederošo personu tiesības dibināt un vadīt privātas
izglītības iestādes, kuru mērķis ir mazākumtautības valodas un kultūras
apguve, saglabāšana un attīstība. Pie mazākumtautībām piederošo personu
tiesības dibināt un vadīt savas izglītības iestādes aptver dažādu veidu
izglītības iestādes. Proti, pie mazākumtautībām piederošas personas ir
tiesīgas dibināt neformālās izglītības iestādes, piemēram, vasaras skolas un
svētdienas skolas, kurās tiek nodrošinātas pie mazākumtautībām piederošo
personu pieprasījumam atbilstošas mācības ar mērķi saglabāt un attīstīt
mazākumtautības valodu, kultūru un identitāti. Pie mazākumtautībām
piederošas personas ir tiesīgas atbilstoši valsts tiesiskajam regulējumam
dibināt un vadīt arī tādas privātas izglītības iestādes, kas nodrošina
vispārējo izglītību.
Tomēr Satversmes tiesa jau šā sprieduma 15.1. punktā secināja, ka
valstij ir ne vien tiesības, bet arī pienākums noteikt prasības attiecībā uz
vispārējās izglītības procesā apgūstamo mācību saturu un īstenojamo
mācību procesu, lai nodrošinātu vispārējās izglītības mērķu sasniegšanu, un
šīs prasības jāattiecina gan uz valsts un pašvaldību, gan uz privātajām
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izglītības iestādēm. Lai privāta izglītības iestāde varētu izsniegt valsts atzītu
izglītību apliecinošu dokumentu, tās īstenotajām vispārējās izglītības
programmām ir jāatbilst valsts standartu nosacījumiem tieši tāpat kā valsts
un pašvaldību izglītības iestāžu īstenotajām vispārējās izglītības
programmām. Citiem vārdiem sakot, pie mazākumtautībām piederošu
personu dibinātās privātajās izglītības iestādēs sniegta vispārējā izglītība
var tikt oficiāli atzīta tikai tad, ja tā atbilst valsts noteiktajos vispārējās
izglītības standartos ietvertajām prasībām. Tādējādi privātās izglītības
iestādes, tai skaitā pie mazākumtautībām piederošo personu izglītības
iestādes, kuru dibinātāji izvēlējušies tajās nodrošināt vispārējo izglītību un
izsniegt izglītojamiem valsts atzītu izglītību apliecinošu dokumentu,
iekļaujas valsts izglītības sistēmā un ir pakļautas vienotajām valsts noteikto
vispārējās izglītības standartu prasībām.
Satversmes 114. pants paredz mazākumtautību vērtību un tiesību
atzīšanu un ievērošanu. Attiecīgi valstij saskaņā ar Satversmes 114. pantu ir
pienākums respektēt un garantēt pie mazākumtautībām piederošo personu
tiesības saglabāt un attīstīt savu identitāti, saglabājot un attīstot
mazākumtautības valodu, kā arī etnisko un kultūras savdabību. Šīs pie
mazākumtautībām piederošo personu pamattiesības ir kompleksas un ietver
vairākus elementus. Neatņemams šo pie mazākumtautībām piederošo
personu pamattiesību elements ir tiesības apgūt konkrētās mazākumtautības
valodu un izmantot to kā mācību valodu izglītības procesā. Tomēr šīs tiesības
nav absolūtas. Proti, valstsnācijas un mazākumtautību attiecības ir balstītas
uz savstarpēju vērtību atzīšanu. Pie mazākumtautībām piederošo personu
tiesības, kas tām izriet no Satversmes 114. panta, ir vērstas uz līdzsvara
uzturēšanu sabiedrībā, radot labvēlīgu vidi mazākumtautību valodu, etniskās
un kultūras savdabības saglabāšanai un vienlaikus nodrošinot pienācīgu
cieņu pret konstitucionālajām vērtībām un sabiedrības saliedētību. Šis mērķis
ir sasniedzams tad, ja gan pie mazākumtautībām piederošās personas, gan
sabiedrība kopumā mazākumtautību tiesību īstenošanu uztver kā visas
sabiedrības bagātināšanu. Mazākumtautību tiesību īstenošana nedrīkst būt
vērsta uz sabiedrības segregāciju un apdraudēt sabiedrības vienotību.
Atšķirīgām identitātēm piederīgo atkāpšanās katram savā identitātes telpā
apdraud demokrātiskā diskursa un kopējas darbības iespējamību vienotā
sabiedrībā (sk. Satversmes tiesas 2019. gada 23. aprīļa sprieduma lietā
Nr. 2018-12-01 23.2. punktu).
15.3. No iepriekš minētā izriet, ka atbilstoši Satversmes 112. panta
pirmajam teikumam tiesības uz izglītību ietver personu brīvību izvēlēties
vispārējo izglītību iegūt ne tikai valsts un pašvaldību, bet arī privātajās
izglītības iestādēs. Valstij ir jānodrošina tas, ka arī privātajās izglītības
iestādēs sniegtā vispārējā izglītība sasniedz tās mērķus. Tādēļ valstij ir
pienākums izstrādāt vispārējās izglītības standartus (noteikumus par
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mācību saturu, metodēm, procesu un izglītības iestāžu rīcības brīvības
ietvariem), kas nepieciešami vispārējās izglītības mērķa sasniegšanai, un
attiecināt tos gan uz valsts un pašvaldību, gan uz privātajām izglītības
iestādēm un oficiāli atzīt tikai tādu privātajās izglītības iestādēs iegūtu
izglītību, kas atbilst šiem standartiem.
Mācību valoda ir viens no būtiskiem vispārējās izglītības procesa
elementiem, un valsts ir tiesīga to regulēt. Valstij, regulējot mācību valodu
privātajās izglītības iestādēs īstenojamā vispārējās izglītības procesā, ir
jāievēro pie mazākumtautībām piederošo personu tiesības, kas izriet no
Satversmes 114. panta. Proti, valstij jāatrod tās apstākļiem atbilstošs
līdzsvars starp nepieciešamību nodrošināt ikvienai pie mazākumtautības
piederošai personai iespēju vispārējās izglītības ietvaros apgūt valsts
valodu tādā līmenī, lai tā bez grūtībām iekļautos valsts un sabiedrības dzīvē,
un iespēju apgūt attiecīgās mazākumtautības valodu un iegūt izglītību šajā
valodā, lai varētu saglabāt savu lingvistisko un kultūras identitāti, bet
netiktu izraisīta segregācija uz valodas pamata. Turklāt valstij ir jārūpējas
par to, lai mācību valodu regulējums pie mazākumtautībām piederošo
personu tiesības uz izglītību nepadarītu neefektīvas. Proti, valsts nedrīkst
pieļaut to, ka valodu barjeras dēļ ciestu pie mazākumtautībām piederošo
personu izglītības kvalitāte vai izglītība kļūtu šīm personām nepieejama.
Līdz ar to atbilstoši Satversmes 112. panta pirmajam teikumam un
114. pantam valstij jānosaka tāds vispārējās izglītības procesā lietojamo
mācību valodu regulējums, kas nodrošina valsts apstākļiem atbilstošu
līdzsvaru starp valsts valodas apguvi un mazākumtautību tiesību
aizsardzību vispārējās izglītības procesā pie mazākumtautībām piederošu
personu dibinātajās privātajās izglītības iestādēs.
16. Lai tiesības uz izglītību būtu efektīvas, izglītojamam jābūt iespējai
gūt labumu no savas izglītības. Tas citstarp nozīmē, ka izglītojamais ir tiesīgs
prasīt, lai izglītību, kuru viņš ieguvis atbilstoši valsts noteiktajiem
kritērijiem, valsts oficiāli atzītu, izsniedzot viņam izglītību apliecinošu
dokumentu (sk. Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1968. gada 23. jūlija sprieduma
lietā ""Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in
Education in Belgium" v. Belgium", pieteikumi Nr. 1474/62, 1677/62,
1691/62, 1769/63, 1994/63 un 2126/64, I B daļas 4. punktu). Regulējot
privātajās izglītības iestādēs nodrošināmās vispārējās izglītības saturu un
mācību procesu, tai skaitā valsts valodas un mazākumtautību valodu
lietojumu, valsts ierobežo pie mazākumtautībām piederošo personu izvēles
brīvību attiecībā uz privātajām izglītības iestādēm, kurās šīs personas
varētu iegūt vispārējo izglītību, vienlaikus saglabājot savu identitāti. Proti,
izglītojamo izvēle attiecībā uz privātajām izglītības iestādēm tiek
aprobežota ar tām privātajām mazākumtautību izglītības iestādēm, kuras
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īsteno vispārējās izglītības programmas ar valsts noteiktajiem standartiem
atbilstošu mācību saturu un mācību valodu lietojumu un tādēļ ir tiesīgas
izsniegt valsts atzītu vispārējo izglītību apliecinošu dokumentu.
Tātad valsts vispārējās izglītības standartu normas, kas nosaka
pieļaujamo ar mazākumtautību kultūru un identitāti saistīta mācību satura
īpatsvaru vai regulē mazākumtautību valodu apgūšanu vai lietošanu
vispārējās izglītības procesā privātajās izglītības iestādēs, ierobežo pie
mazākumtautībām piederošajām personām no Satversmes 112. panta
pirmā teikuma un 114. panta izrietošās tiesības iegūt izglītību un saglabāt
un attīstīt savu valodu un identitāti.
Apstrīdētā norma kopsakarā ar citām sistēmiski saistītām normām
regulē valsts valodas un mazākumtautību valodu lietojumu vispārējās
izglītības procesā privātajās izglītības iestādēs.
Līdz ar to apstrīdētā norma ierobežo personas pamattiesības,
kas izriet no Satversmes 112. panta pirmā teikuma kopsakarā ar
Satversmes 114. pantu.
17. Satversmes tiesai ir jāpārbauda, vai apstrīdētajā normā noteiktais
pie mazākumtautībām piederošu personu pamattiesību ierobežojums ir
noteikts ar likumu, vai tam ir leģitīms mērķis un vai tas ir samērīgs (sal. sk.
Satversmes tiesas 2005. gada 13. maija sprieduma lietā Nr. 2004-18-0106
secinājumu daļas 15. punktu).
Lai izvērtētu, vai pamattiesību ierobežojums ir noteikts ar likumu,
jāpārbauda: 1) vai likums ir pieņemts, ievērojot normatīvajos aktos
paredzēto kārtību; 2) vai likums ir izsludināts un publiski pieejams
atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 3) vai likums ir pietiekami skaidri
formulēts, lai persona varētu izprast no tā izrietošo tiesību un pienākumu
saturu un paredzēt tā piemērošanas sekas (sk., piemēram, Satversmes
tiesas 2019. gada 7. jūnija sprieduma lietā Nr. 2018-15-01 13. punktu).
Pieteikumu iesniedzēju argumenti, kas attiecas uz apstrīdētās
normas izstrādes un pieņemšanas procesu, pēc būtības neatšķiras no tiem
argumentiem, kurus Satversmes tiesa jau izvērtējusi lietā Nr. 2018-12-01.
Pieteikumu iesniedzēji papildus uzsver, ka konkrētajā gadījumā neesot
uzklausīti tieši privāto izglītības iestāžu dibinātāji, audzēkņi, viņu vecāki
un Latvijas Privātskolu asociācija.
Satversmes tiesa jau iepriekš ir norādījusi, ka atbilstoši labas
likumdošanas principam likumdevējam ir pienākums likumdošanas
procesā izvērtēt likumprojektā paredzēto tiesību normu atbilstību augstāka
juridiska spēka tiesību normām, tostarp Satversmei, starptautiskajām un ES
tiesību normām, un saskaņot likumprojektā paredzētās tiesību normas un
tiesību sistēmā jau pastāvošās tiesību normas. Turklāt likumdevējam ir
jānodrošina, ka likumdošanas procesā tiek pēc iespējas apzināti visu
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ieinteresēto personu viedokļi un tieši vai pastarpināti uzklausīti iebildumi
pret likumprojektā paredzēto tiesisko regulējumu (sal. sk. Satversmes
tiesas 2019. gada 6. marta sprieduma lietā Nr. 2018-11-01 18.1. punktu).
Ieinteresēto personu uzklausīšanu likumdevējs var nodrošināt, arī
uzklausot attiecīgo personu grupu pārstāvjus.
Satversmes tiesa lietā Nr. 2018-12-01 jau secināja, ka apstrīdētās
normas izstrādes un pieņemšanas procesā tika uzklausīta ne tikai
Konsultatīvā padome, bet arī sociālie partneri, nozares pārstāvji un arī
skolēnu vecāku pārstāvji (sk. Satversmes tiesas 2019. gada 23. aprīļa
sprieduma lietā Nr. 2018-12-01 24.1. punktu). Proti, no lietas materiāliem
izriet, ka Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 2018. gada
14. februāra sēdē citstarp tika uzklausītas mazākumtautību skolēnu vecāku
pārstāve Elizabete Krivcova, kā arī kolektīvā iesnieguma par bilingvālās
izglītības modeļa saglabāšanu autore Jeļena Bačinska (sk. 12. Saeimas
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 2018. gada 14. februāra sēdes
protokolu ar pielikumiem lietas materiālu 4. sēj. 2.–36. lp. un minētās sēdes
audioierakstu lietas Nr. 2018-12-01 materiālu 3. sēj.).
Pēc likumprojekta pieņemšanas pirmajā lasījumā Saeimas deputāti
Andris Morozovs, Jeļena Lazareva, Jānis Tutins un Igors Pimenovs, kas Saeimā
izteicās, aizstāvot pie mazākumtautībām piederošo personu intereses,
iesniedza vairākus priekšlikumus attiecībā uz apstrīdēto normu (sk.
12. Saeimas 2018. gada 8. marta un 22. marta sēžu stenogrammas un Saeimas
deputātu A. Morozova, J. Lazarevas, J. Tutina un I. Pimenova priekšlikumus
likumprojektam "Grozījumi Izglītības likumā" (1128/Lp12) 2. un 3. lasījumam.
Pieejami: www.saeima.lv.). Likumdošanas procesā gan atbildīgās komisijas –
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas – sēdē, gan Saeimas sēdē
tika uzklausīti priekšlikumu iesniedzēji un izvērtēti arī Saeimas deputātu
iebildumi pret izglītības reformas ietvaros pieņemto tiesisko regulējumu,
citstarp arī attiecībā uz privātajām skolām. Likumdošanas procesā tika
uzklausīts arī Saeimas Juridiskā biroja viedoklis un izvērtēti biroja iesniegtie
priekšlikumi (sk. 12. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas
2018. gada 14., 28. februāra un 1., 14. marta sēžu protokolus ar pielikumiem
lietas materiālu 4. sēj. 2.–162. lp. un 5. sēj. 1.–15. lp. un minēto komisijas sēžu
audioierakstus lietas Nr. 2018-12-01 materiālu 3. sēj.).
Satversmes tiesa lietas Nr. 2018-12-01 ietvaros jau izvērtēja, vai
Grozījumi Izglītības likumā, kas citstarp ietver arī apstrīdēto normu, un
Grozījumi Vispārējās izglītības likumā ir izstrādāti un pieņemti
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot labas likumdošanas
principu. Spriedumā lietā Nr. 2018-12-01 Satversmes tiesa secināja, ka
minēto normatīvo aktu pieņemšanas procesā labas likumdošanas princips
ir ievērots (sk. Satversmes tiesas 2019. gada 23. aprīļa sprieduma lietā
Nr. 2018-12-01 24.1. punktu).
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Ņemot vērā minēto, secināms, ka likumdevējs ir pienācīgi uzklausījis
ieinteresēto personu viedokļus un iebildumus un ievērojis labas
likumdošanas principu. Satversmes tiesai nerodas šaubas par to, ka
apstrīdētā norma ir pieņemta Satversmē un Saeimas kārtības rullī
noteiktajā procesuālajā kārtībā, ir izsludināta un publiski pieejama
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī ir pietiekami skaidri formulēta,
lai persona varētu izprast no tās izrietošo tiesību un pienākumu saturu un
paredzēt tās piemērošanas sekas.
Pieteikumu iesniedzēji norāda, ka valstī neesot izveidots efektīvs
izglītības kvalitātes monitoringa mehānisms, kura nepieciešamību
Satversmes tiesa uzsvērusi jau lietā Nr. 2004-18-0106. Satversmes tiesa ir
atzinusi, ka, vērtējot tiesību normas satversmību, citstarp nepieciešams
pārbaudīt, vai likumdevējs ir ievērojis Satversmes tiesas iepriekš paustās
atziņas attiecīgajā jautājumā (sk. Satversmes tiesas 2018. gada 12. aprīļa
sprieduma lietā Nr. 2017-17-01 22.-22.3. punktu). Satversmes tiesas atziņas
lietā Nr. 2004-18-0106 pēc būtības attiecas uz jautājumu par pie
mazākumtautībām piederošo personu saņemtās izglītības kvalitāti, proti,
uz garantijām pret izglītības kvalitātes kritumu. Tādēļ izskatāmajā lietā
jautājums par minēto Satversmes tiesas atziņu ievērošanu ir vērtējams,
analizējot apstrīdētajā normā noteiktā pamattiesību ierobežojuma
samērīgumu.
Satversmes tiesa nekonstatē tādus apstrīdētās normas izstrādes un
pieņemšanas apstākļus, kas varētu būt pamats izskatāmajā lietā izdarīt
atšķirīgus secinājumus par labas likumdošanas principa ievērošanu.
Līdz ar to apstrīdētajā normā noteiktais pamattiesību
ierobežojums ir noteikts ar likumu.
18. Pieteikumu iesniedzēji atzīst, ka apstrīdētajā normā noteiktajam
Satversmes 112. panta pirmajā teikumā un 114. pantā ietverto
pamattiesību ierobežojumam ir leģitīms mērķis – valsts valodas lietojuma
veicināšana un sabiedrības integrācija. Arī Saeima norāda, ka apstrīdētā
norma un ar to sistēmiski saistītais tiesiskais regulējums ir nepieciešams,
lai sniegtu pie mazākumtautībām piederošām personām tādu izglītību,
kas ļautu šīm personām pilnvērtīgi lietot valsts valodu, ieaudzinātu šajās
personās cieņu pret valsts nacionālo kultūru un vērtībām, kā arī veidotu
un stiprinātu šajās personās sajūtu, ka viņas ir piederīgas Latvijai (sk.
lietas materiālu 6. sēj. 28. lp.).
Latviešu valoda ir neatņemama Latvijas valsts konstitucionālās
identitātes sastāvdaļa. Satversmes ievads atklāj vērtības, kas ir iekļaujošas
demokrātiskas sabiedrības veidošanas pamats. Latviešu valoda ir viena no
šīm vērtībām (sk. Satversmes tiesas 2019. gada 23. aprīļa sprieduma lietā
Nr. 2018-12-01 24.2. punktu). Lai indivīds vēlētos un varētu piedalīties
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sabiedrības dzīvē, viņam ir nepieciešamas atbilstošas valsts valodas
zināšanas. Šajā ziņā jāņem vērā latviešu valodas konstitucionālais statuss
un tas, ka valsts valodas lietošana izglītības sistēmā ir pamats personas
turpmākajām iespējām pilnvērtīgi lietot valsts valodu un tādējādi iekļauties
sabiedrībā, kā arī gūt labumu no savas izglītības.
Proti, prasme brīvi lietot valsts valodu ir nepieciešama ikvienam
Latvijas sabiedrības loceklim, lai tas varētu efektīvi līdzdarboties valsts
demokrātiskajos procesos. Turklāt šī prasme ļauj personai gūt maksimālu
labumu no valstī pastāvošās izglītības sistēmas, spējot turpināt savu
izglītību valsts valodā, kā arī veiksmīgi iesaistoties darba tirgū pēc izglītības
iegūšanas (sal. sk. Satversmes tiesas 2005. gada 13. maija sprieduma lietā
Nr. 2004-18-0106 secinājumu daļas 18. punktu). Tāpat jāņem vērā, ka valsts
valodas zināšanas un pietiekama tās lietošanas prasme izglītojamam ir
nepieciešama, lai viņš varētu turpināt izglītības ieguvi augstākās izglītības
pakāpē arī valsts izveidotajās augstākās izglītības iestādēs. Minētie
apsvērumi ir vienlīdz attiecināmi gan uz izglītojamiem, kuri izvēlējušies
iegūt vispārējo izglītību valsts un pašvaldību skolās, gan uz privāto
vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem.
Valsts valodas zināšanas ir nepieciešams priekšnoteikums arī
ikvienas personas līdzdalībai demokrātiskas valsts dzīvē. Proti, spēja brīvi
lietot valsts valodu ir pamats personas sabiedriskajai aktivitātei un izvēles
iespējām attiecībā uz pieejamo informācijas telpu. Indivīdam, kas prot
valsts valodu, ir iespēja salīdzināt un kritiski izvērtēt iegūto informāciju
un kvalitatīvi piedalīties publiskajā diskursā, kas ir neatņemama
demokrātiskas sabiedrības sastāvdaļa (sk. Satversmes tiesas 2019. gada
23. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2018-12-01 24.3. punktu). Turklāt valsts
valoda līdz ar citām savām sociālajām funkcijām veic arī specifiskus
valstiski svarīgus uzdevumus, tas ir, nodrošina valsts funkcionēšanu un
komunikāciju starp personu un valsti (sk. turpat 24.2. punktu).
No valsts valodas konstitucionālā statusa izriet valsts valodas
funkcija būt par sabiedrības kopējo saziņas un demokrātiskās līdzdalības
valodu. Latviešu valoda pilda vienīgās valsts valodas funkcijas, proti, ir
visu Latvijas iedzīvotāju – gan pie valstsnācijas piederošo personu, gan pie
mazākumtautībām piederošo personu – savstarpējās saziņas valoda un
demokrātisko sabiedrību vienojoša valoda. Pie mazākumtautībām
piederošo personu valsts valodas prasme aizsargā arī pie valstsnācijas
piederošo personu tiesības brīvi lietot valsts valodu jebkurā dzīves jomā
visā valsts teritorijā (sk. Satversmes tiesas 2005. gada 13. maija sprieduma
lietā Nr. 2004-18-0106 secinājumu daļas 16. punktu).
Līdz ar to ikvienai personai, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā, ir jāprot šīs
valsts valoda, turklāt tādā līmenī, lai varētu pilnvērtīgi piedalīties
demokrātiskās valsts dzīvē. Sabiedrības locekļi, kas izprot un ciena
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vērtības, uz kurām balstīta Satversme, ir demokrātiskas tiesiskas valsts
pastāvēšanas priekšnoteikums (sk. Satversmes tiesas 2019. gada 23. aprīļa
sprieduma lietā Nr. 2018-12-01 24.2. punktu). Tādējādi, tieši liedzot pie
mazākumtautībām piederošām personām, kas vēlas apgūt valsts valodu
pietiekamā līmenī, izmantot to mācību satura apguvē, tiktu aizskartas ne
tikai šo personu tiesības uz izglītību, tostarp valsts apmaksātu augstāko
izglītību, bet arī to iespējas pilnvērtīgi piedalīties demokrātiskās valsts
dzīvē (sal. sk. Satversmes tiesas 2005. gada 13. maija sprieduma lietā
Nr. 2004-18-0106 secinājumu daļas 16. punktu). Tātad regulējums, kas
paredz valsts valodas stiprināšanu, aizsargā arī valsts demokrātisko iekārtu.
Apstrīdētā norma paredz obligātu valsts valodas lietošanu mācību
procesā. Valsts valodas lietošana mācību procesā papildus tās apgūšanai
attiecīgā mācību priekšmeta ietvaros nodrošina dziļāku tās apguvi. Proti,
ikdienā apgūstot citus mācību priekšmetus un izmantojot valsts valodu kā
mācību valodu, izglītojamais gūst praktisku valsts valodas lietošanas
pieredzi, kā arī apgūst attiecīgo terminoloģiju valsts valodā. Tādējādi
apstrīdētā norma sekmē pie mazākumtautībām piederošo personu
iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, proti, ir vērsta uz valsts valodas lietojuma
stiprināšanu, nodrošinot to, ka ikviens izglītojamais valsts valodu ne vien
apgūst kā mācību priekšmetu, bet arī lieto to ikdienā un ir spējīgs
piedalīties demokrātiskas valsts dzīvē.
Līdz ar to apstrīdētajā normā noteiktajam pamattiesību
ierobežojumam ir leģitīms mērķis – demokrātiskas iekārtas un citu
personu tiesību aizsardzība.
19. Lai noskaidrotu, vai apstrīdētajā normā noteiktais pamattiesību
ierobežojums ir samērīgs, Satversmes tiesai ir jāpārbauda: 1) vai tas ir
piemērots leģitīmo mērķu sasniegšanai; 2) vai nav saudzējošāku līdzekļu
šo leģitīmo mērķu sasniegšanai; 3) vai likumdevēja rīcība ir atbilstoša (sk.
Satversmes tiesas 2005. gada 13. maija sprieduma lietā Nr. 2004-18-0106
secinājumu daļas 17. punktu). Savukārt, izvērtējot to, vai likumdevēja
rīcība ir atbilstoša, Satversmes tiesai ir jāpārbauda, pirmkārt, vai ar
apstrīdēto normu netiks pasliktināta izglītības kvalitāte un, otrkārt, vai ir
nodrošināts līdzsvars starp mērķi veicināt valsts valodas lietošanu un
mērķi aizsargāt mazākumtautību tiesības.
20. Apstrīdētajā normā noteiktais pamattiesību ierobežojums
veicina valsts valodas lietošanu. Tā rezultātā izglītojamie valsts valodu ne
vien apgūst kā mācību priekšmetu, bet arī lieto ikdienā mācību procesā un
gūst tās lietošanas pieredzi. Tādējādi apstrīdētā norma veicina valsts
valodas prasmes attīstību. Līdz ar to ikvienai pie mazākumtautības
piederošai personai tiek nodrošināta iespēja pilnvērtīgi piedalīties valsts
un sabiedrības demokrātiskajos procesos (sal. sk. Satversmes tiesas
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2005. gada 13. maija sprieduma lietā Nr. 2004-18-0106 secinājumu daļas
18. punktu).
Tātad apstrīdētajā normā noteiktais pamattiesību ierobežojums
ir piemērots leģitīmo mērķu sasniegšanai.
21. Pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka pastāv saudzējošāki līdzekļi, ar
kuriem var tikt sasniegti pamattiesību ierobežojuma leģitīmie mērķi. Proti,
valsts varot saglabāt tās mācību valodu lietojuma proporcijas, kas bija
noteiktas normatīvajos aktos pirms konkrētās izglītības sistēmas reformas,
taču atbalstīt valsts valodas mācīšanu mazākumtautību izglītības
programmu ietvaros, nodrošinot metodiskos materiālus, skolotāju
pieejamību un apmācību, arī nepalielinot valsts valodas lietojuma proporciju
mācību procesā.
Par saudzējošāku alternatīvo līdzekli leģitīmā mērķa sasniegšanai nevar
uzskatīt jebkuru citu līdzekli, bet tikai tādu līdzekli, ar kuru var sasniegt
leģitīmo mērķi vismaz tādā pašā kvalitātē (sk., piemēram, Satversmes
tiesas 2018. gada 26. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2017-18-01 21.3.2. punktu).
Pieteikumu iesniedzēju norādītie alternatīvie līdzekļi ir vērsti uz pastiprinātu
valsts valodas kā konkrēta mācību priekšmeta apgūšanu. Tomēr Satversmes
tiesa jau iepriekš ir atzinusi, ka valsts valodas kā atsevišķa mācību priekšmeta
pasniegšana vien nav efektīva un ka ir nepieciešama arī prasme valsts valodu
lietot, bet šo prasmi var iegūt, mācību satura apguvē izmantojot galvenokārt
tieši valsts valodu (sk. Satversmes tiesas 2005. gada 13. maija sprieduma lietā
Nr. 2004-18-0106 secinājumu daļas 19.1. punktu). Arī izskatāmajā lietā
pieaicinātā persona I. Druviete norāda, ka valsts valodas pilnvērtīgai
apgūšanai ir par maz, ka valsts valoda tiek pasniegta kā mācību priekšmets,
bet ir nepieciešams tāds mācību process, kas vispārīgi notiek valsts valodā (sk.
lietas materiālu 2. sēj. 24.–32. lp.).
Valsts valodas kā atsevišķa mācību priekšmeta apgūšana nespēj
nodrošināt tādu izpratni par tās praktisko lietojumu, kā arī tādu vārdu
krājumu, kādu izglītojamais iegūst, izmantojot valsts valodu kā mācību
valodu arī citu mācību priekšmetu apguvē. Nav konstatējami citi
alternatīvie līdzekļi, kas ļautu vispārējās izglītības procesā sasniegt tādu
valsts valodas apguves līmeni, kādu izglītojamais var sasniegt, valsts
valodu izmantojot kā mācību valodu. Savukārt valsts valodas kā mācību
valodas īpatsvars vispārējās izglītības procesā ir vērtējams, pārbaudot, vai
likumdevēja rīcība, nosakot apstrīdētajā normā paredzēto pamattiesību
ierobežojumu, ir atbilstoša.
Līdz ar to nav alternatīvu līdzekļu, kas ļautu sasniegt
pamattiesību ierobežojuma leģitīmos mērķus tādā pašā kvalitātē.
22. Lai noskaidrotu, vai likumdevēja rīcība, nosakot apstrīdētajā
normā paredzēto pamattiesību ierobežojumu, ir atbilstoša, Satversmes
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tiesai, pirmkārt, ir jāpārbauda, vai ar Grozījumiem Izglītības likumā
ieviestā mācību valodu lietojuma proporcija mazākumtautību izglītības
programmās nepasliktina mācību satura apguves kvalitāti (sal. sk.
Satversmes tiesas 2005. gada 13. maija sprieduma lietā Nr. 2004-18-0106
secinājumu daļas 20. punktu). Otrkārt, Satversmes tiesai jāpārbauda, vai ir
ievērots saprātīgs līdzsvars starp valsts valodas lietojuma veicināšanu un
mazākumtautību tiesību īstenošanu vispārējās izglītības procesā (sk.
Satversmes tiesas 2019. gada 23. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2018-12-01 22.–
24.3. punktu).
22.1. Lai gan Satversmes tiesas kompetencē neietilpst lemšana par
apstrīdētās normas un ar to sistēmiski saistīto tiesību normu ieviešanas
efektivitāti, Satversmes tiesa jau lietā Nr. 2018-12-01 konstatēja, ka
Izglītības un zinātnes ministrija, īstenojot izglītības reformu, pastāvīgi
ir nodrošinājusi nepieciešamo atbalsta pasākumu kopumu – mācību
metodiskos materiālus, skolotāju tālākizglītības un profesionālās
kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas (sk. Satversmes tiesas 2019. gada
23. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2018-12-01 20.3. punktu). Turklāt jāņem vērā,
ka arī pirms apstrīdētās normas stāšanās spēkā būtiska vispārējās izglītības
satura proporcija bija apgūstama valsts valodā vai bilingvāli. Tātad ar
apstrīdēto normu netiek ieviesta pavisam jauna tiesiskā kārtība, bet tiek
palielināts valsts valodas lietojuma īpatsvars vispārējās izglītības procesā.
Spriedumā lietā Nr. 2004-18-0106 Satversmes tiesa norādīja, ka
valstij ir pienākums nodrošināt efektīvu izglītības kvalitātes kontroles
mehānismu (sk. Satversmes tiesas 2005. gada 13. maija sprieduma lietā
Nr. 2004-18-0106 secinājumu daļas 20.2.3. punktu). Nolūkā veicināt
kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību 2009. gadā Valsts izglītības inspekcija
tika pārveidota par Izglītības kvalitātes valsts dienestu (turpmāk – Dienests).
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 23. aprīļa noteikumu Nr. 225
"Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums" Dienests citstarp veic šādas
funkcijas: iegūst, apkopo un analizē izglītības politikas veidošanai un
īstenošanai nepieciešamo informāciju, nodrošina vispārējās un profesionālās
izglītības, izņemot augstāko profesionālo izglītību, kvalitātes novērtēšanu, kā
arī kontrolē izglītības procesu un sniedz ieteikumus konstatēto trūkumu
novēršanai. Tādējādi valstī ir izveidots izglītības kvalitātes uzraudzības un
kontroles mehānisms, kas aptver gan valsts un pašvaldību, gan arī privātās
vispārējās izglītības iestādes.
Izglītības ministrija savā rakstveida viedoklī un Izglītības ministrijas
pārstāvji tiesas sēdēs lietā Nr. 2018-12-01 norādīja, ka nolūkā pilnveidot
mazākumtautību izglītības iestāžu pedagogu latviešu valodas prasmi un
spēju īstenot mācību procesu latviešu valodā vai bilingvāli gan pedagogiem,
gan izglītojamiem tika nodrošināti atbilstoši metodiskie un mācību materiāli
(sk. lietas materiālu 2. sēj. 10. lp.). Arī no Izglītības un zinātnes ministrijas
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papildus rakstveidā sniegtās informācijas izriet, ka sadarbībā ar Latviešu
valodas aģentūru ir sagatavoti metodiskie līdzekļi valsts valodas apgūšanas
un lietojuma veicināšanai mācību procesā. Turklāt gan valsts un pašvaldību
izglītības iestāžu, gan privāto izglītības iestāžu pedagogiem tika nodrošināta
iespēja piedalīties Latviešu valodas aģentūras piedāvātajos valsts
valodas prasmes uzlabošanai un profesionālajai pilnveidei paredzētajos
specializētajos latviešu valodas kursos. Privāto izglītības iestāžu pedagogi ir
izmantojuši šo iespēju (sk. lietas materiālu 7. sēj. 29.–36. lp.).
Ņemot vērā minēto, Satversmes tiesai šobrīd nav pamata secināt, ka
apstrīdētā norma un ar to sistēmiski saistītās tiesību normas izraisītu
izglītības kvalitātes kritumu. Tomēr Satversmes tiesa uzsver, ka valstij ir
pienākums pastāvīgi kontrolēt izglītības kvalitāti, efektīvi izmantojot valstī
izveidoto izglītības procesa kvalitātes kontroles mehānismu, lai konstatētu
iespējamās izglītības kvalitātes izmaiņas (sal. sk. Satversmes tiesas
2005. gada 13. maija sprieduma lietā Nr. 2004-18-0106 20.2.3. punktu).
22.2. Mazākumtautības jeb nacionālās minoritātes jēdziens atbilstoši
likuma "Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību"
2. pantam apzīmē Latvijas pilsoņus, kuri kultūras, reliģijas vai valodas ziņā
atšķiras no latviešiem, paaudzēm ilgi tradicionāli dzīvojuši Latvijā un
uzskata sevi par piederīgiem Latvijas valstij un sabiedrībai, vēlas saglabāt
un attīstīt savu kultūru, reliģiju vai valodu. Mazākumtautībām ir cieša
saikne ar Latviju, tās bagātina Latvijas sabiedrību un veido neatņemamu
tās daļu (sal. sk. Satversmes tiesas 2019. gada 23. aprīļa sprieduma lietā
Nr. 2018-12-01 23.2. punktu). Valstij atbilstoši Satversmes 112. panta
pirmajam teikumam un 114. pantam jānodrošina pie mazākumtautībām
piederošām personām pienācīga iespēja saglabāt savu identitāti vispārējās
izglītības procesā privātajās izglītības iestādēs.
Valsts valodas apgūšana un mazākumtautību tiesību īstenošana nav
savstarpēji pretstatāmi mērķi, un mazākumtautību tiesību īstenošana
nedrīkst traucēt efektīvai un pilnvērtīgai valsts valodas apgūšanai. Ja
persona vispārējās izglītības procesā neapgūst valsts valodu pietiekamā
līmenī, lai varētu to brīvi lietot, šai personai sniegto izglītību nevar uzskatīt
par kvalitatīvu. Tādēļ, vērtējot to, vai ir ievērots saprātīgs līdzsvars starp
valsts valodas lietojuma veicināšanu un mazākumtautību tiesību
īstenošanu vispārējās izglītības procesā privātās vispārējās izglītības
iestādēs, ir jāņem vērā – no vienas puses – mazākumtautību valodu nozīme
un pie mazākumtautībām piederošajām personām no Satversmes
112. panta pirmā teikuma un 114. panta izrietošo tiesību apjoms un – no
otras puses – Latvijas īpašie vēsturiskie apstākļi, kas izveidojušies valsts
ilgstošas okupācijas un rusifikācijas rezultātā, kā arī pašreizējā situācija
valsts valodas lietojuma kontekstā.
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Valoda ir būtisks jebkuras personas un it īpaši pie mazākumtautības
piederošas personas identitātes elements (sk.: Pierce J. J. Minority Rights.
Between Diversity and Community. Cambridge: Polity Press, 2005, pp. 129–
130). Tādēļ mazākumtautības valodas apgūšanai un lietojumam izglītības
procesā ir jānodrošina ne vien šīs valodas formāla apguve, bet arī pie
mazākumtautības piederošas personas identitātes attīstība. Tas nozīmē,
ka par atbilstošu Satversmes 114. pantam nevarētu uzskatīt tādu tiesisko
regulējumu, kas mazākumtautības valodas lietošanu no izglītības procesa
izslēgtu pavisam vai reducētu tiktāl, ka mazākumtautības valoda kā
mācību valoda tiek izmantota, tikai apgūstot pašu šo valodu kā konkrētu
mācību priekšmetu (sal. sk. Eiropas Padomes komisijas "Demokrātija caur
tiesībām" 2017. gada 9. decembra viedokļa Nr. 902/2017 99. punktu).
Apstrīdētā norma un ar to sistēmiski saistītās tiesību normas neaizliedz
iegūt izglītību mazākumtautības valodā, un valsts noteiktie vispārējās
izglītības standarti ietver garantijas pie mazākumtautībām piederošo
personu dzimtās valodas un identitātes saglabāšanai. Proti, šā sprieduma
14.–14.4. punktā jau secināts, ka pēc apstrīdētās normas un ar to sistēmiski
saistīto normu stāšanās spēkā privātās izglītības iestādes joprojām ir tiesīgas
pamatizglītības pakāpē īstenot mazākumtautību izglītības programmas,
būtisku pamatizglītības mācību satura daļu pasniedzot mazākumtautības
valodā un tādējādi sniedzot pie mazākumtautībām piederošajām personām
pienācīgas iespējas izmantot mazākumtautības valodu mācību procesā.
Savukārt vidējās izglītības programmā privātās izglītības iestādes ir
tiesīgas iekļaut specializētu kursu "Mazākumtautības valoda un literatūra",
kā arī ievērojamu mācību slodzes daļu veltīt vidējās izglītības standartā
neminētiem mācību priekšmetiem, kas vērsti uz mazākumtautību
identitātes saglabāšanu un attīstību un pie mazākumtautībām piederošo
personu integrāciju sabiedrībā. Normatīvajos aktos nav iekļauti speciāli
noteikumi par to, kādā valodā šis specializētais kurss un standartā
neminētie, ar mazākumtautības identitāti saistītie mācību priekšmeti būtu
pasniedzami. Tomēr no apstrīdētās normas izstrādes materiāliem izriet, ka
šo specializēto kursu un standartā neminētos specializētos priekšmetus
paredzēts pasniegt tieši mazākumtautības valodā (sk. 12. Saeimas
2018. gada 22. februāra sēdes stenogrammu. Pieejama: www.saeima.lv).
Pēc Satversmes tiesas ieskata, ņemot vērā privātajām izglītības
iestādēm piešķirto rīcības brīvību attiecībā uz vispārējās izglītības
nodrošināšanu vidējās izglītības pakāpē, kā arī mazākumtautību valodu
nozīmi mazākumtautību identitātes saglabāšanā, nebūtu pieļaujama tāda
apstrīdētās normas un pārējā izglītības reformas ietvaros pieņemtā
tiesiskā regulējuma interpretācija, ka pie mazākumtautībām piederošām
personām ar mazākumtautības kultūru un identitāti saistītais mācību
saturs būtu jāapgūst, kā mācību valodu izmantojot valsts valodu.
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Attiecīgi secināms, ka apstrīdētā norma un ar to sistēmiski saistītais
tiesiskais regulējums interpretējams tādējādi, ka gan specializētais kurss
"Mazākumtautības valoda un literatūra", gan citi vidējās izglītības
standartā neminēti, ar mazākumtautības identitāti un kultūru saistīti
specializētie kursi ir apgūstami, izmantojot mazākumtautības valodu kā
mācību valodu. Šāds mazākumtautību valodu lietojums vispārējās
izglītības procesā nodrošina pie mazākumtautībām piederošajām
personām mazākumtautības valodas pienācīgai apguvei un identitātes
saglabāšanai nepieciešamo tiesību minimumu. Tātad apstrīdētajā normā
un ar to sistēmiski saistītajā regulējumā ietvertie nosacījumi par mācību
valodu lietojumu vispārējās izglītības procesā vidējās izglītības pakāpē
privātās izglītības iestādēs nodrošina pie mazākumtautībām piederošo
personu tiesības, kas izriet no Satversmes 112. panta pirmā teikuma
kopsakarā ar Satversmes 114. pantu.
Okupācijas varas veicinātās migrācijas dēļ aktuāls kļuva valodu
lietojuma jautājums. Kaut arī daļa no padomju laika migrantiem nebija
krievu tautības cilvēki, tomēr Latvijā vienīgā viņu saziņas valoda bija krievu
valoda. Tika īstenota vispārēja rusifikācija, ļaujot ikdienas saziņā bez
ierobežojumiem lietot krievu valodu un uzspiežot tās lietošanu valsts
iestādēs. Izglītības jomā rusifikācija tika realizēta, skolās ar latviešu mācību
valodu īpašu uzmanību veltot krievu valodas apguvei, kā arī izveidojot
skolas, kurās mācību valoda bija tikai krievu valoda, un tādējādi pēc būtības
radot segregētu izglītības sistēmu. Tādējādi pēc valodas lietojuma
sabiedrībā, citstarp arī izglītības sistēmā, ilgstoši tika privileģēta krievu
valoda un tās izplatība visā sabiedrībā strauji palielinājās. Arī pēc
neatkarības atgūšanas krievu valoda joprojām tiek plaši lietota sabiedrībā.
Daudzi bērni, sākot mācības skolā, vispār neprot latviešu valodu, un tāpēc
viņiem ir grūti apgūt mācību saturu valsts valodā. Arī skolotājiem, kuru
dzimtā valoda nav latviešu valoda, vēl arvien ir lielas grūtības sazināties
valsts valodā, tostarp nodrošināt izglītības programmu apguvi skolā valsts
valodā (sk. Satversmes tiesas 2019. gada 23. aprīļa sprieduma lietā
Nr. 2018-12-01 24.2. punktu).
Šā sprieduma 15.2. punktā Satversmes tiesa jau secināja, ka privātās
izglītības iestādes, kas izvēlas nodrošināt izglītojamiem vispārējo
izglītību, iekļaujas valsts vispārējās izglītības sistēmā. Tāpēc uz šādām
privātajām izglītības iestādēm vienmēr bijuši attiecināmi valsts noteiktie
vispārējās izglītības standarti. Konkrētās izglītības sistēmas reformas
ietvaros pieņemtais tiesiskais regulējums, kas ietver apstrīdēto normu un
ar to sistēmiski saistītās tiesību normas, ir daļa no plašākas izglītības
sistēmas reformas, kas Latvijā īstenota vairāk nekā 20 gadu garumā ar
mērķi pakāpeniski stiprināt ikvienam izglītojamam pieejamu vienotu
izglītības sistēmu un valsts valodas lietojumu valsts un pašvaldību
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izglītības iestādēs, ņemot vērā izglītojamo, viņu vecāku un pedagogu
pielāgošanās iespējas (sk. Satversmes tiesas 2019. gada 23. aprīļa
sprieduma lietā Nr. 2018-12-01 20.2. punktu).
Pieaicinātā persona I. Druviete norāda, ka sociolingvistiskā skatījumā
latviešu valoda vairākos aspektos joprojām neatbilst valsts valodas
statusam. Galvenais šādas situācijas iemesls esot krievu valodas runātāju
lingvistiskā pašpietiekamība, kas kavējot latviešu valodas iemaņu
pilnveidošanu šo personu vidū (sk. lietas materiālu 2. sēj. 24.–32. lp.).
Savukārt no Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtās informācijas, kas
vērtēta apstrīdētās normas pieņemšanas procesā, izriet, ka 22 procenti jeb
vairāk nekā piektdaļa no mazākumtautību izglītojamiem savu valsts
valodas prasmi novērtējuši kā zemu (sk. lietas materiālu 3. sēj. 1.–6. lp.).
Būtiskas problēmas ar valsts valodas prasmi konstatētas arī pētījumā par
izglītības kvalitāti mazākumtautību vispārējās izglītības iestādēs (sk.:
Spriņģe I., Nevienlīdzīgā izglītība. Ceturtā versija. Nesaprot latviski. Pieejams:
www.rebaltica.lv).
Atkārtoti jāuzsver šā sprieduma 18. punktā norādītie Satversmes tiesas
secinājumi, ka pienācīga spēja lietot valsts valodu ļauj pie mazākumtautībām
piederošām personām veiksmīgi turpināt izglītību, brīvi konkurēt valsts
darba tirgū, kā arī pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības demokrātiskajā
diskursā un vienlaikus aizsargā citu sabiedrības locekļu tiesības lietot valsts
valodu jebkurā dzīves jomā. Visu pie mazākumtautībām piederošo personu
spēja brīvi komunicēt par jebkuru jautājumu valsts valodā ir neatsverama
demokrātiskās iekārtas saglabāšanas kontekstā un vienlīdz nozīmīga gan
pašām pie mazākumtautībām piederošajām personām, gan arī sabiedrībai
kopumā, jo, pateicoties šai spējai, visi sabiedrības locekļi varētu brīvi
komunicēt savā starpā un arī komunicēt ar valsti.
Ņemot vērā minētos apstākļus, Satversmes tiesa secina, ka
likumdevējs, regulējot mācību valodu lietojumu vispārējās izglītības
procesā privātajās izglītības iestādēs, ir nodrošinājis līdzsvaru starp valsts
valodas lietojuma veicināšanu un pie mazākumtautībām piederošo personu
tiesībām uz savas identitātes un kultūras saglabāšanu un attīstīšanu.
Līdz ar to apstrīdētā norma atbilst Satversmes 112. panta
pirmajam teikumam un 114. pantam.
23. Pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka apstrīdētā norma neatbilst
Satversmes 91. panta otrajā teikumā ietvertajam diskriminācijas aizlieguma
principam.
Satversmes 91. pants noteic: "Visi cilvēki ir vienlīdzīgi likuma un tiesas
priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas." Šajā
pantā ir ietverti divi savstarpēji cieši saistīti principi: vienlīdzības princips –
panta pirmajā teikumā – un diskriminācijas aizlieguma princips – otrajā
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teikumā. Satversmes 91. panta pirmajā teikumā nostiprinātais vienlīdzības
princips pieļauj un pat prasa atšķirīgu attieksmi pret personām, kuras
atrodas atšķirīgos apstākļos, kā arī pieļauj atšķirīgu attieksmi pret
personām, kuras atrodas vienādos apstākļos, ja tai ir objektīvs un
saprātīgs pamats (sk. Satversmes tiesas 2018. gada 29. jūnija sprieduma lietā
Nr. 2017-28-0306 9. punktu).
Satversmes 91. panta otrajā teikumā ietvertais diskriminācijas
aizliegums ir vienlīdzības principa aspekts, kas noteiktās situācijās šo
principu precizē un palīdz to piemērot. Diskriminācijas aizlieguma mērķis
ir izskaust nevienlīdzīgu attieksmi, ja tā balstīta uz kādu nepieļaujamu
kritēriju, kas atspoguļo izšķiršanos par to, kādas pazīmes sabiedrībā
principiāli nebūtu pieļaujamas kā atšķirīgas attieksmes pamats (sk.
Satversmes tiesas 2019. gada 23. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2018-12-01
21. punktu).
Satversmes 91. panta otrajā teikumā ir ietverts vispārējs
diskriminācijas aizliegums, bet nav uzskaitīti aizliegtie kritēriji. Šie kritēriji
pantā ir "jāielasa", izmantojot tiesību normu interpretācijas metodes, kā arī
pamatojoties uz tādu Latvijas tiesību sistēmu raksturojošu principu, ka tā ir
atvērta starptautiskajām tiesībām. Līdz ar to uzmanība jāpievērš arī
cilvēktiesību attīstības tendencēm pasaulē. Starptautiskā pakta par
pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 26. pants noteic, ka visi cilvēki ir
vienlīdzīgi likuma priekšā un viņiem ir tiesības uz vienādu likuma
aizsardzību bez jebkādas diskriminācijas. Likumam jāaizliedz diskriminācija
jebkurā tās izpausmē un jānodrošina visām personām vienāda un efektīva
aizsardzība pret jebkādu diskrimināciju – neatkarīgi no rases, ādas krāsas,
dzimuma, valodas, reliģijas, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai
sociālās izcelsmes, mantiskā stāvokļa, dzimšanas vai citiem apstākļiem.
Tādējādi saskaņā ar Latvijai saistošajām starptautisko cilvēktiesību normām
valoda un tautība ir tādi kritēriji, uz kuru pamata diskriminācija ir
aizliegta. Līdz ar to minētie kritēriji ir ietverti arī Satversmes 91. panta
otrā teikuma saturā (sk. Satversmes tiesas 2019. gada 23. aprīļa sprieduma
lietā Nr. 2018-12-01 21. punktu).
Tomēr atšķirīga attieksme, kas balstīta uz kādu no šiem kritērijiem,
atzīstama par diskrimināciju tikai tad, ja tā nav attaisnota. Uz konkrētu
kritēriju attiecināma attaisnojuma pieļaujamība ir atkarīga no šā kritērija
būtības un situācijas, kurā tas tiek izmantots (sk.: Levits E. 91. panta
komentārs. Grām.: Balodis R. (zin. red.) Latvijas Republikas Satversmes
komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011,
105. lpp.).
Lai izvērtētu, vai konkrētajā gadījumā pastāv diskriminācija,
visupirms jānoskaidro, kuras personu grupas atrodas pēc noteiktiem
kritērijiem salīdzināmos apstākļos.
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23.1. Izskatāmajā lietā Pieteikumu iesniedzēju argumenti par
apstrīdētās normas iespējamo neatbilstību Satversmes 91. panta otrajam
teikumam pēc būtības neatšķiras no argumentiem, kurus Satversmes
tiesa jau analizēja lietā Nr. 2018-12-01. Proti, Pieteikumu iesniedzēji
uzskata, ka apstrīdētā norma neatbilst diskriminācijas aizlieguma
principam vairākos aspektos.
Pieteikumu iesniedzēji uzskata, ka apstrīdētā norma nosaka vienādu
attieksmi pret divām personu grupām, kas atrodas savstarpēji atšķirīgos
apstākļos, – pie pamatnācijas un pie mazākumtautībām piederošām
personām. Taču Satversmes 91. pants konkrētajā gadījumā prasot nodrošināt
atšķirīgu attieksmi pret šīm personu grupām.
Attiecībā uz minētajām personu grupām Satversmes tiesa secināja, ka
personām, kuru dzimtā valoda nav valsts valoda, no Satversmes 91. panta
otrā teikuma neizriet tiesības prasīt atšķirīgas attieksmes nodrošināšanu
attiecībā uz izglītības ieguves valodu valsts izglītības sistēmā ietilpstošajās
valsts un pašvaldību izglītības iestādēs. Proti, Latvijā tie izglītojamie, kuru
dzimtā valoda ir nevis valsts valoda, bet kāda cita valoda, neatrodas
salīdzināmos apstākļos ar izglītojamiem, kuru dzimtā valoda ir valsts
valoda. Šis Satversmes tiesas secinājums ir pamatots ar valsts valodas
konstitucionālo statusu un nozīmi demokrātiskas valsts funkcionēšanā, kā
arī to, ka ne Satversme, ne Latvijai saistošās starptautisko tiesību normas
neuzliek valstij pienākumu nodrošināt, ka izglītojamais izglītības ieguves
procesā var sev vēlamā proporcijā lietot citu valodu, kas nav valsts valoda
(sk. Satversmes tiesas 2019. gada 23. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2018-12-01
21.1. punktu).
Izskatāmās lietas apstākļi ir citādi, jo apstrīdētā norma ir
piemērojama nevis valsts un pašvaldību, bet privātajām izglītības
iestādēm. Tomēr Satversmes tiesa šā sprieduma 15.1.–15.3. punktā jau
secināja, ka valstij no Satversmes 112. panta pirmā teikuma izriet
pienākums arī uz privātajām izglītības iestādēm attiecināt vispārējās
izglītības standartus, lai arī privātajās izglītības iestādēs iegūto izglītību
valsts varētu oficiāli atzīt, izsniedzot izglītību apliecinošu dokumentu.
Savukārt viens no vispārējās izglītības standarta mazākumtautību
programmas elementiem Latvijā ir mācību valodas lietojums. Ņemot vērā
valsts valodas konstitucionālo rangu un nozīmi sabiedrības ikdienas
dzīvē, pie mazākumtautībām piederošām personām nav tiesību prasīt, lai
izglītības process, kura noslēgumā izglītojamais iegūst valsts izdotu
izglītības apliecinājumu, pilnībā vai noteiktā daļā tiktu nodrošināts
mazākumtautības valodā. Tādēļ no Satversmes 91. panta otrā teikuma
neizriet pie mazākumtautībām piederošu personu tiesības prasīt
atšķirīgas attieksmes nodrošināšanu pret tām attiecībā uz izglītības
ieguves valodu privātajās izglītības iestādēs, kas īsteno formālās izglītības
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programmas un izglītības procesa noslēgumā izsniedz valsts atzītu
izglītību apliecinošu dokumentu.
Līdz ar to izglītojamie, kuru dzimtā valoda nav valsts valoda, neatrodas
salīdzināmos apstākļos ar izglītojamiem, kuru dzimtā valoda ir valsts
valoda.
23.2. Pieteikumu iesniedzēju ieskatā, apstrīdētā norma paredzot
diskriminējošu attieksmi arī pret izglītojamiem, kuri pieder pie
mazākumtautībām un kuru dzimtā valoda nav viena no ES oficiālajām
valodām, salīdzinājumā ar tiem pie mazākumtautībām piederošiem
izglītojamiem, kuru dzimtā valoda ir kāda no ES oficiālajām valodām.
Turklāt apstrīdētā norma paredzot diskriminējošu attieksmi pret tiem pie
mazākumtautībām piederošiem izglītojamiem, kuri iegūst izglītību
mazākumtautību izglītības programmas ietvaros, salīdzinājumā ar tiem
pie mazākumtautībām piederošiem izglītojamiem, kuri iegūst izglītību
izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas
saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem divpusējiem vai daudzpusējiem
starptautiskajiem līgumiem.
Attiecībā uz iespēju īstenot vispārējās izglītības programmu ES
oficiālajās valodās Satversmes tiesa jau norādīja, ka ES valodu apguves
stiprināšana ir Latvijas mērķis, kas izriet no Satversmes ievada un
starptautiskajās tiesībās pastāvošā labas ticības principa. Satversmes
tiesa uzsvēra, ka atšķirībā no mazākumtautību izglītības programmām
iespēja izņēmuma kārtā iegūt izglītību kādā no ES oficiālajām valodām
Izglītības likuma 9. panta otrās daļas 2.1 punktā ir paredzēta nevis ar
mērķi attīstīt attiecīgās valsts kultūru un identitāti, bet gan tādēļ, lai
veicinātu padziļinātu svešvalodas apguvi. Tādējādi Satversmes tiesa
secināja, ka izglītojamie, kas iegūst vispārējo izglītību valsts un pašvaldību
izglītības iestādēs, citstarp padziļināti apgūstot kādu no ES valstu
valodām, nav salīdzināmi ar izglītojamiem, kas izvēlējušies iegūt vispārējo
izglītību valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas
mazākumtautību izglītības programmas (sk. Satversmes tiesas 2019. gada
23. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2018-12-01 21.2. punktu).
Savukārt, izvērtējusi Latvijas noslēgtos starptautiskos līgumus, kas
skar izglītības jomu un attiecas uz lietā Nr. 2018-12-01 izskatāmo
jautājumu, Satversmes tiesa secināja, ka neviens no šiem starptautiskajiem
līgumiem neparedz pie Latvijā pastāvošajām mazākumtautībām
piederošām personām tiesības uz īpašu, no Izglītības likumā noteiktās
proporcijas atšķirīgu mazākumtautības valodas lietojuma proporciju
izglītības procesā. Līdz ar to Satversmes tiesa secināja, ka arī šīs grupas
neatrodas pēc noteikta kritērija salīdzināmos apstākļos (sk. Satversmes
tiesas 2019. gada 23. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2018-12-01 21.3. punktu).
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Minētie secinājumi, ko Satversmes tiesa izdarījusi lietā
Nr. 2018-12-01, ir balstīti tieši uz konkrēto personu grupu savstarpēju
salīdzinājumu un nav atkarīgi no tā, vai izglītība iegūstama valsts un
pašvaldību vai privātajās izglītības iestādēs. Pieteikumu iesniedzēji norāda,
ka izskatāmajā lietā apstrīdētā norma esot attiecināma uz privātajām
izglītības iestādēm. Tomēr no iepriekš minētā neizriet tādi apstākļi, kas liktu
nonākt pie atšķirīgiem secinājumiem par to, vai pašas norādītās personu
grupas atrodas pēc noteiktas pazīmes salīdzināmos apstākļos. Iepriekš
minētās Satversmes tiesas atziņas par salīdzināmajām personu grupām ir
vienlīdz attiecināmas arī uz izskatāmo lietu. Tādējādi nav konstatējams
Satversmes 91. panta otrajā teikumā noteiktā diskriminācijas aizlieguma
pārkāpums Pieteikumu iesniedzēju norādītajos aspektos.
Līdz ar to apstrīdētā norma atbilst Satversmes 91. panta
otrajam teikumam.
24. Pieteikuma iesniedzēji Davids Džibuti un Dana Džibuti uzskata,
ka apstrīdētā norma neatbilst tiesiskās paļāvības principam.
Satversmes tiesa ir atzinusi, ka Satversmes 1. panta tvērumā ietilpst
no demokrātiskas tiesiskas valsts pamatnormas atvasinātais tiesiskās
paļāvības princips, kas aizsargā vienīgi tādas tiesības, uz kuru īstenošanu
personai varēja rasties likumīga, pamatota un saprātīga paļāvība, kas ir
minētā vispārējā tiesību principa kodols. Savukārt valstij ir pienākums
savā darbībā šo principu ievērot (sk. Satversmes tiesas 2017. gada 8. marta
sprieduma lietā Nr. 2016-07-01 16.2. punktu).
Tiesiskās paļāvības princips ir saistīts ar tiesiskās drošības principu
un nodrošina tā pieprasīto stabilitāti, aizliedzot nekonsekventu valsts
rīcību. Šā principa pamatā ir šāda ideja: indivīds var paļauties uz to, ka
valsts rīkojas tiesiski un konsekventi, savukārt valstij ir jāaizsargā tai
dāvātā uzticēšanās. Tiesiskās paļāvības principa kā viena no vispārējiem
tiesību principiem pastāvēšana ir saistīta ne tikai ar uzticēšanos valsts
varai, bet arī ar pašu tiesību normu adresātu rīcības brīvības īstenošanas
iespējām. Tiesiskās paļāvības princips aizsargā personas reiz iegūtās
tiesības, t. i., persona var paļauties uz to, ka tiesības, kas iegūtas saskaņā
ar spēkā esošu tiesību aktu, noteiktā laika posmā tiks saglabātas un reāli
īstenotas. Tomēr tiesiskās paļāvības princips neizslēdz to, ka indivīda reiz
iegūtās tiesības var tikt grozītas likumīgā un tiesiskā veidā. Proti, šis
princips nedod pamatu ticēt, ka reiz noteiktā tiesiskā situācija nekad
nemainīsies. Būtiski ir tas, ka šādā gadījumā likumdevējs nosaka
"saudzējošu" pārejas periodu vai pienācīgu kompensāciju (sk. Satversmes
tiesas 2017. gada 8. marta sprieduma lietā Nr. 2016-07-01 16.2. punktu).
24.1. Pieteikuma iesniedzēji Davids Džibuti un Dana Džibuti uzskata, ka
viņiem bija radusies aizsargājama tiesiskā paļāvība uz to, ka viņu izglītības
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process privātajā izglītības iestādē tiks īstenots atbilstoši tai izglītības
programmai, kas attiecīgajā izglītības iestādē bija licencēta un akreditēta
brīdī, kad tika noslēgti līgumi par viņu izglītošanu. Savā rakstveida viedoklī
viņi papildus norāda, ka viņiem bijusi tiesiskā paļāvība uz iespēju visu
pamatizglītības procesu pabeigt atbilstoši tam tiesiskajam regulējumam, kas
bija spēkā pirms konkrētās izglītības sistēmas reformas, taču apstrīdētās
normas dēļ izglītības iestādes esot spiestas grozīt savas vispārējās izglītības
programmas, lai nodrošinātu to atbilstību izglītības sistēmas reformas
ietvaros pieņemtajam tiesiskajam regulējumam.
Satversme ir vienots veselums, un tajā ietvertās tiesību normas ir
savstarpēji cieši saistītas. Katrai Satversmes normai ir sava noteikta vieta
konstitucionālajā sistēmā (sk. Satversmes tiesas 2006. gada 8. novembra
sprieduma lietā Nr. 2006-04-01 15.3. punktu). Izvērtējot kādas tiesību
normas atbilstību no demokrātiskas tiesiskas valsts pamatnormas
atvasinātajiem vispārējiem tiesību principiem, kas ietilpst Satversmes
1. panta tvērumā, jāņem vērā tas, ka šo principu izpausme dažādās tiesību
jomās var atšķirties. Arī apstrīdētās normas raksturs, saikne ar citām
Satversmes normām un vieta tiesību sistēmā ietekmē Satversmes tiesas
īstenoto kontroli (sk. Satversmes tiesas 2011. gada 30. marta sprieduma
lietā Nr. 2010-60-01 11. punktu).
Atbilstoši Izglītības likuma 1. panta 11. punktam izglītības programmas
licencēšana nozīmē to, ka izglītības iestādei vai citai šajā likumā noteiktai
institūcijai tiek piešķirtas tiesības īstenot noteiktu izglītības programmu.
Atbilstoši Izglītības likuma 38. panta otrās daļas 1. punktam un 40. panta
otrajai daļai vispārējās izglītības programmas un īpašo veidu programmas,
tai skaitā mazākumtautību izglītības programmas, licencējamas Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā. Savukārt Izglītības likuma 25. panta otrā daļa
paredz, ka izglītības iestāde ir tiesīga īstenot šajā likumā noteiktu
licencējamu izglītības programmu, izņemot interešu izglītības programmu,
tikai pēc attiecīgās izglītības programmas licencēšanas.
Savukārt izglītības programmas akreditācija saskaņā ar Izglītības
likuma 1. panta 10. punktu ir process, kurā tiek vērtēta attiecīgās izglītības
programmas īstenošanas kvalitāte un kura noslēgumā pozitīva novērtējuma
gadījumā izglītības iestādei vai citai šajā likumā noteiktai institūcijai tiek
piešķirtas tiesības izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai
izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi. Atbilstoši Ministru
kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumu Nr. 831 "Izglītības iestāžu,
eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, vispārējās un
profesionālās izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu
vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība" normām konkrētu
izglītības programmu atkarībā no tās novērtējuma var akreditēt uz laiku līdz
sešiem gadiem.
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Izglītojamie vai viņu vecāki, izdarot izvēli par labu konkrētai izglītības
iestādei, citstarp var ņemt vērā termiņu, uz kuru ir akreditēta konkrētā
izglītības programma. Tātad, izglītojamiem uzsākot mācības konkrētās
izglītības programmas ietvaros, viņiem var rasties aizsargājama tiesiskā
paļāvība uz iespēju pabeigt mācības attiecīgajā izglītības pakāpē atbilstoši
tam tiesiskajam regulējumam un izglītības programmai, kas bija spēkā
attiecīgā līguma noslēgšanas brīdī, vai vismaz turpināt mācības atbilstoši šai
izglītības programmai līdz tās akreditācijas termiņa beigām.
Taču tas pats par sevi nenozīmē, ka likumdevējs nebūtu tiesīgs ieviest
izmaiņas tiesiskajā regulējumā, kas skar šīs izglītības programmas, ciktāl
attiecīgās izmaiņas nerada būtisku ietekmi uz izglītības procesu, vai – ja
izmaiņas atzīstamas par būtiskām – ir paredzēts saudzējošs pārejas
regulējums. Līdz ar to apstrīdētās normas atbilstība tiesiskās paļāvības
principam ir vērtējama kopsakarā ar pie mazākumtautībām piederošo
personu tiesībām, kas izriet no Satversmes 112. panta pirmā teikuma un
114. panta. Lai izvērtētu apstrīdētās normas atbilstību tiesiskās paļāvības
principam, Satversmes tiesai visupirms ir jānoskaidro, vai izmaiņas, kas
ieviestas ar apstrīdēto normu, ir uzskatāmas par būtiskām un, ja izmaiņas
ir būtiskas, vai likumdevējs ir noteicis saudzējošu pāreju uz jauno tiesisko
regulējumu.
24.2. Satversmes tiesa šā sprieduma 22.2. punktā jau ir konstatējusi,
ka apstrīdētā norma un ar to sistēmiski saistītās normas, kas ieviestas
konkrētās izglītības sistēmas reformas ietvaros, ir daļa no plašākas
izglītības sistēmas reformas, kas pakāpeniski īstenota vairāk nekā 20 gadu
garumā, pakāpeniski stiprinot ikvienam izglītojamam pieejamu vienotu
izglītības sistēmu un valsts valodas lietojumu, ņemot vērā izglītojamo,
viņu vecāku un pedagogu pielāgošanās iespējas.
Tiesībsargs pauž bažas par to, ka skaidra iecere attiecībā uz valsts
valodas lietojuma paplašināšanu esot pausta tikai attiecībā uz valsts un
pašvaldību izglītības iestādēm Izglītības likuma pārejas noteikumu
9. punktā (sk. lietas materiālu 1. sēj. 136. lp.). Šajā aspektā jāņem vērā tas,
ka privātās izglītības iestādes, kas izvēlējušās nodrošināt vispārējo
izglītību, vienmēr ir bijušas iekļautas valsts vispārējās izglītības sistēmā.
Proti, arī privātajām izglītības iestādēm, ja tās vēlējās izglītojamiem pēc
vispārējās izglītības mazākumtautību programmas apguves izsniegt
vispārējo izglītību apliecinošu dokumentu, bija jāievēro attiecīgajā laika
posmā spēkā bijušais tiesiskais regulējums, kas citstarp noteica valsts
valodas un mazākumtautību valodu lietojuma proporcijas. Izglītības
likuma pārejas noteikumu 9. punkta 3. apakšpunkta pirmajā teikumā tieši
norādītas tikai valsts un pašvaldību izglītības iestādes. Taču šā punkta
otrais teikums paredz grozījumu izdarīšanu vidējās izglītības standartos.
Savukārt šie standarti bija jāievēro arī privātajām izglītības iestādēm, kas
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izvēlējās nodrošināt vispārējo izglītību un vēlējās saviem absolventiem
izsniegt oficiālu izglītību apliecinošu dokumentu.
Tādējādi nav pamata uzskatīt, ka Izglītības likuma pārejas noteikumu
9. punkta 3. apakšpunkta pirmajā teikumā ietvertā norāde uz valsts un
pašvaldību skolām radītu privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno
vispārējās izglītības programmas, tiesības īstenot izglītības programmas
ar tādu mācību valodu lietojumu, kas neatbilst valsts noteiktajam vidējās
izglītības standartam.
24.3. Līdz 2019. gada 31. augustam Izglītības likuma 41. panta pirmā
daļa noteica, ka mazākumtautību izglītības programmas izstrādā izglītības
iestāde, izvēloties kādu no valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās vai
attiecīgajā valsts izglītības standartā ietvertajiem izglītības programmu
paraugiem. Savukārt Noteikumu Nr. 468 25. pielikumā bija vairāki
mazākumtautību izglītības programmu modeļi, kuros ietverts mācību
priekšmetu, mācību stundu un izmantojamo mācību valodu plāns. Katrs
modelis paredzēja atšķirīgu mācību valodu lietojuma proporciju un plašāku
vai šaurāku izglītības iestādes rīcības brīvību, konkrētu modeļu ietvaros arī
ļaujot izglītības iestādei izvēlēties, vai konkrēti priekšmeti pasniedzami
tikai valsts valodā vai bilingvāli. Konkrētu mazākumtautības izglītības
programmas modeli izglītības iestāde varēja izvēlēties atkarībā no
izglītojamo valsts valodas priekšzināšanām un valsts valodas lietošanas
pieredzes. Atbilstoši Noteikumu Nr. 468 normām izglītības iestāde,
īstenojot mazākumtautību izglītības programmu, bija tiesīga noteikt, ka
vairāk nekā puse no mācību priekšmetiem tiek pasniegta mazākumtautības
valodā vai bilingvāli.
Savukārt vidējās izglītības pakāpē saskaņā ar Noteikumu Nr. 281 7.
un 8. punktu mazākumtautību izglītības programmas ietvaros mācību
satura apguve mazākumtautības valodā bija nodrošināma ne vairāk kā
divās piektdaļās no kopējās mācību slodzes gadā, turklāt izglītojamiem
katrā mācību gadā apgūstot valsts valodā ne mazāk par pieciem mācību
priekšmetiem, neskaitot latviešu valodu un literatūru. Tātad vidējās
izglītības pakāpē mazākumtautību izglītības programmas ietvaros bija
pieļaujama mācību priekšmetu apguve mazākumtautības valodā līdz pat
40 procentu apmēram no kopējās mācību slodzes gadā.
Šā sprieduma 14.–14.4. punktā jau aprakstītas mācību valodu
lietojuma proporciju izmaiņas, kas konkrētās izglītības sistēmas reformas
ietvaros ieviestas pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. Satversmes
tiesa secina, ka apstrīdētajā normā un ar to sistēmiski saistītajās tiesību
normās paredzētās izmaiņas attiecībā uz mācību valodu lietojumu
mazākumtautību izglītības programmās ir būtiskas. Taču, vērtējot to, vai
konkrētajā gadījumā ir ievērots tiesiskās paļāvības princips, atkārtoti
jāuzsver, ka saskaņā ar šo tiesisko regulējumu pamatizglītības pakāpē
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privātās izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot mazākumtautību izglītības
programmu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām mācību valodu
lietojuma proporcijām un patstāvīgi noteikt, kuri mācību priekšmeti
pasniedzami latviešu valodā, mazākumtautības valodā vai bilingvāli,
savukārt vidējās izglītības pakāpē privātās izglītības iestādes ir tiesīgas
vispārējās vidējās izglītības programmās iekļaut specializētu kursu
"Mazākumtautības valoda un literatūra" un papildus arī standartā
neminētus, ar mazākumtautības dzimto valodu un mazākumtautību
identitāti un integrāciju Latvijas sabiedrībā saistītus mācību priekšmetus.
Šā sprieduma 22.2. punktā jau secināts, ka arī vidējās izglītības pakāpē
mācību priekšmeti, kas saistīti ar mazākumtautības valodu un identitāti,
ir pasniedzami, kā mācību valodu izmantojot mazākumtautības valodu.
Ņemot vērā minēto, Satversmes tiesai jāpārbauda, vai likumdevējs ir
paredzējis saudzējošu pārejas regulējumu šo izmaiņu ieviešanai citstarp
arī attiecībā uz privātajām izglītības iestādēm.
24.4. Grozījumi Izglītības likumā un Grozījumi Vispārējās izglītības
likumā tika pieņemti 2018. gada 22. martā, izsludināti 2018. gada 2. aprīlī
un stājās spēkā 2018. gada 16. aprīlī. Gan Grozījumi Izglītības likumā, gan
Grozījumi Vispārējās izglītības likumā paredz papildināt attiecīgos likumus
ar pārejas noteikumiem, kuros noteikts apstrīdētās normas un ar to saistīto
normu spēkā stāšanās termiņš. Arī šā sprieduma 14.2. un 14.3. punktā
minētais Ministru kabineta noteikumu regulējums par mācību valodu
vispārējās izglītības procesā, kas pieņemts konkrētās izglītības sistēmas
reformas ietvaros, stājas spēkā tādos pašos termiņos kā apstrīdētā norma
un ar to saistītās likumu normas. Tādējādi apstrīdētā norma un ar to
sistēmiski saistītās tiesību normas stājas spēkā 2019. gada 1. septembrī –
attiecībā uz pamatizglītības programmu īstenošanu 1.–7. klasē; 2020. gada
1. septembrī – attiecībā uz pamatizglītības programmu īstenošanu 8. klasē
un vidējās izglītības programmu īstenošanu 10. un 11. klasē; 2021. gada
1. septembrī – attiecībā uz pamatizglītības programmu īstenošanu 9. klasē
un vidējās izglītības programmu īstenošanu 12. klasē. Tātad viss konkrētās
izglītības sistēmas reformas ietvaros pieņemtais regulējums attiecībā uz
mācību valodu lietojumu stājas spēkā pakāpeniski un spēkā stāšanās
termiņi ir savstarpēji saskaņoti.
Apstrīdētā norma un ar to sistēmiski saistītās normas ir stājušās
spēkā attiecībā uz pamatizglītības programmu īstenošanu 1.–7. klasē pēc
aptuveni viena gada un pieciem mēnešiem, savukārt attiecībā uz 8., 10. un
11. klasi vēl stāsies spēkā pēc aptuveni diviem gadiem un pieciem
mēnešiem, bet attiecībā uz 9. un 12. klasi – pēc aptuveni trim gadiem un
pieciem mēnešiem no to izsludināšanas dienas.
Iespēja pabeigt izglītības ieguves procesu pamatizglītības pakāpē
atbilstoši tam tiesiskajam regulējumam, kas bija spēkā pirms izglītības
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sistēmas reformas, būs tiem izglītojamiem, kuri 2019. gada 1. septembrī
uzsākuši mācības 8. vai 9. klasē, bet vidējās izglītības pakāpē – tiem
izglītojamiem, kuri 2019. gada 1. septembrī uzsākuši mācības 11. vai
12. klasē. Attiecībā uz pārējiem izglītojamiem ir paredzēts, ka izglītības
sistēmas reformas ietvaros pieņemtais tiesiskais regulējums stāsies spēkā
no 2019. gada 1. septembra, izņemot tos izglītojamos, kuri 2019. gada
1. septembrī uzsāk mācības 10. klasē un kuriem šis tiesiskais regulējums
tiks piemērots tikai no 2020. gada 1. septembra, kad viņi uzsāks mācības
11. klasē.
24.5. Tātad konkrētās izglītības sistēmas reformas ietvaros
pieņemtais tiesiskais regulējums paredz būtiskas izmaiņas attiecībā uz
mazākumtautību valodu lietojuma proporciju vispārējās izglītības procesā
privātajās izglītības iestādēs. Taču, lai gan mācību valodu lietojuma
proporcijas izmaiņas ir uzskatāmas par būtiskām, jāņem vērā arī tas, ka jau
pirms konkrētās izglītības sistēmas reformas privātajās izglītības iestādēs,
kuras īstenoja mazākumtautību izglītības programmas, vairumā klašu
ievērojama mācību priekšmetu daļa bija apgūstama valsts valodā.
Konkrētās izglītības sistēmas reformas ietvaros pieņemtajā tiesiskajā
regulējumā saglabāts mazākumtautības valodas kā mācību valodas lietojums
vispārējās izglītības procesā. Pamatizglītības pakāpē mazākumtautības
valodu joprojām ir iespējams izmantot kā mācību valodu atbilstoši
noteiktajām proporcijām un privātā izglītības iestāde pati var noteikt, kuri
mācību priekšmeti tiek pasniegti pilnīgi vai daļēji mazākumtautības valodā.
Savukārt vidējās izglītības pakāpē mazākumtautības valoda var tikt
izmantota kā mācību valoda šīs pašas valodas kā mācību priekšmeta, kā arī
citu ar mazākumtautības identitāti un kultūru saistītu mācību priekšmetu
pasniegšanā.
Likumdevējs, pieņemot apstrīdēto normu un ar to sistēmiski saistītās
tiesību normas, nodrošināja privātajām izglītības iestādēm un to
izglītojamiem vismaz gadu un piecus mēnešus garu pārejas periodu no
minētā tiesiskā regulējuma izsludināšanas dienas līdz tā spēkā stāšanās
dienai. Šajā periodā tās varēja pielāgot mācību procesu, kā arī nodrošināt
izglītojamiem iespēju uzlabot savu valsts valodas prasmi. Turklāt likumdevējs
ir nodrošinājis iespēju tiem izglītojamiem, kuru mācību process attiecīgajā
vispārējās izglītības pakāpē tuvojas noslēgumam, pabeigt to atbilstoši
tiesiskajam regulējumam, kas bija spēkā pirms konkrētās izglītības sistēmas
reformas.
Ņemot vērā minēto, secināms, ka likumdevējs ir noteicis saudzējošu
pāreju uz apstrīdētajā normā un ar to sistēmiski saistītajās tiesību normās
ietverto tiesisko regulējumu.
Tādējādi apstrīdētā norma atbilst tiesiskās paļāvības principam
un līdz ar to arī Satversmes 1. pantam.
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Nolēmumu daļa
Pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 30.–32. pantu, Satversmes
tiesa
nosprieda:
atzīt Izglītības likuma 9. panta 1.1 daļu par atbilstošu Satversmes
1. pantam, 91. panta otrajam teikumam, 112. panta pirmajam
teikumam un 114. pantam.
Spriedums ir galīgs un nepārsūdzams.
Spriedums stājas spēkā tā publicēšanas dienā.
Tiesas sēdes priekšsēdētāja

I. Ziemele
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Satversmes tiesas tiesneša Artūra Kuča
atsevišķās domas
Rīgā 2019. gada 27. novembrī
lietā Nr. 2018-22-01
"Par 2018. gada 22. marta likuma "Grozījumi Izglītības likumā"
1. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes
1. pantam, 91. panta otrajam teikumam, 112. panta pirmajam
teikumam un 114. pantam".
1. Satversmes tiesa 2019. gada 13. novembrī pieņēma spriedumu lietā
Nr. 2018-22-01 "Par 2018. gada 22. marta likuma "Grozījumi Izglītības
likumā" 1. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes
1. pantam, 91. panta otrajam teikumam, 112. panta pirmajam teikumam un
114. pantam" (turpmāk – Spriedums) un atzina Izglītības likuma 9. panta
1.1 daļu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta
otrajam teikumam, 112. panta pirmajam teikumam un 114. pantam.
Lieta tika ierosināta pēc divdesmit Saeimas deputātu pieteikuma, kā arī
konstitucionālajām sūdzībām, kuras iesnieguši Davids Džibuti, Dana Džibuti,
Timurs Jareško, Mila Šteina, Edvards Šmits, Aleksandrs Fominovs, Vladislavs
Kuļikovs, Vlada Elīza Ševšeļova, Jeļizaveta Kotova, Anna Lisa Čmihova, Agnija
Busila, Marija Busila, Mihails Zaslavskis un Aleksandrs Zaslavskis.
2. Piekrītu, ka apstrīdētā norma ierobežo personu Satversmes
112. panta pirmajā teikumā kopsakarā ar Satversmes 114. pantu noteiktās
pamattiesības. Tāpat Spriedumā pamatoti norādīts uz kritērijiem, kas
pārbaudāmi, lai noskaidrotu, vai apstrīdētajā normā noteiktais pamattiesību
ierobežojums ir attaisnojams.
Tāpat piekrītu Sprieduma 14.4. punktā secinātajam, ka izglītības
sistēmas reformas rezultātā ieviestais tiesiskais regulējums ierobežo
mazākumtautību valodu lietojumu mācību procesā, taču paredz iespēju
privātajās izglītības iestādēs pamatizglītības pakāpē pasniegt mācību
priekšmetus mazākumtautības valodā un iespēju apgūt mazākumtautību
valodu un literatūru, kā arī ar mazākumtautības identitāti saistītu mācību
saturu vidējās izglītības pakāpē. Šādu argumentu, tostarp attiecībā uz
vispārējās izglītības procesu, pamatoju ar Sprieduma 22.2. punktā secināto,
ka: "[..] apstrīdētā norma un ar to sistēmiski saistītais tiesiskais regulējums
interpretējams tādējādi, ka gan specializētais kurss "Mazākumtautības
valoda un literatūra", gan citi vispārējās izglītības standartā neminēti,
ar mazākumtautības identitāti un kultūru saistīti specializētie kursi
apgūstami, izmantojot mazākumtautības valodu kā mācību valodu."
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Nepiekrītu Spriedumā secinātajam, ka apstrīdētā norma ir
izdota, ievērojot labas likumdošanas principu. Līdz ar to nepiekrītu
tam, ka apstrīdētajā normā ietvertais pamattiesību ierobežojums ir
noteikts, pamatojoties uz likumu, un atbilst Satversmes 112. panta
pirmajam teikumam kopsakarā ar Satversmes 114. pantu. Nevaru
piekrist arī tam, ka apstrīdētā norma uzskatāma par atbilstošu
Satversmes 91. panta otrajam teikumam.
Mans viedoklis ir balstīts uz turpmāk norādītajiem argumentiem.
Argumentējot savu viedokli, izmantošu Spriedumā lietotos saīsinājumus.
3. Piekrītu Sprieduma 15.3. punktā norādītajam, ka valstij jānosaka
tāds vispārējās izglītības procesā lietojamo mācību valodu regulējums, kas
nodrošina valsts apstākļiem atbilstošu līdzsvaru starp valsts valodas
apguvi un mazākumtautību tiesību aizsardzību.
Lai gan valsts rīcības brīvība šā līdzsvara noteikšanā ir plaša, tomēr
nevaru pievienoties Sprieduma 17. punkta secinājumam, ka apstrīdētajā
normā ietvertais pamattiesību ierobežojums ir noteikts ar likumu, jo
uzskatu, ka, to pieņemot, nav ievērots labas likumdošanas princips.
3.1. Ikvienam lēmumam, kas attiecas uz valsts un sabiedrības dzīvē
nozīmīgu jautājumu, Satversme izvirza noteiktas procesuālas prasības,
kas nodrošina lēmumu pieņemšanu atbilstoši demokrātiskas un tiesiskas
valsts principiem (sk. Satversmes tiesas 2012. gada 3. februāra sprieduma
lietā Nr. 2011-11-01 11.2. punktu). Demokrātiskā tiesiskā valstī procesam,
kurā tiek pieņemts tāds normatīvais tiesību akts, kas ierobežo personas
pamattiesības, vajadzētu sabiedrībā viest pārliecību, ka pieņemtais akts ir
tiesisks. Sabiedrībā jāveidojas pārliecībai par to, ka apstrīdētās normas
pieņemšanas gaitā nepieciešamība ierobežot Satversmē noteiktās
pamattiesības ir rūpīgi izsvērta (sk., piemēram, Satversmes tiesas
2009. gada 26. novembra sprieduma lietā Nr. 2009-08-01 17.2. punktu).
Proti, likumdošanas procesam jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām
formālajām prasībām, kā arī jāveicina personu uzticēšanās valstij un
tiesībām (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2018. gada 12. aprīļa sprieduma
lietā Nr. 2017-17-01 21.3. punktu).
No demokrātiskas tiesiskas valsts pamatnormas atvasinātais tiesiskas
valsts princips ietver noteiktas prasības arī attiecībā uz likumdošanas
procesu (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2012. gada 3. februāra sprieduma
lietā Nr. 2011-11-01 11.2. punktu). Saskaņā ar to likumdevējam jāizvērtē
likumprojektā paredzēto tiesību normu atbilstība augstāka juridiska spēka
tiesību normām, tostarp Satversmei, starptautiskajām un Eiropas
Savienības (turpmāk – ES) tiesību normām, un jāsaskaņo likumprojektā
paredzētās tiesību normas un tiesību sistēmā jau pastāvošās tiesību normas
atbilstoši racionāla likumdevēja principam (sk. Satversmes tiesas 2019. gada
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6. marta sprieduma lietā Nr. 2018-11-01 18.1. punktu). Satversmes tiesa ir
secinājusi, ka likumdevējam tiesību normas pieņemšanas gaitā jāizvērtē
argumenti par šīs normas iespējamo neatbilstību Satversmes tiesas
judikatūrai attiecīgajā jautājumā (sk. Satversmes tiesas 2018. gada 12. aprīļa
sprieduma lietā Nr. 2017-17-01 22.3. punktu).
Satversmes tiesa jau 2005. gadā spriedumā lietā Nr. 2004-18-0106
analizēja, vai likumdevēja noteiktā vidējās izglītības mācību priekšmetos
īstenojamā valodu proporcija uzskatāma par atbilstošu Satversmei.
Tādējādi secināms, ka attiecīgajā jautājumā pastāv Satversmes tiesas
judikatūra, kas likumdevējam bija jāizvērtē un jāņem vērā.
Satversmes tiesas sprieduma lietā Nr. 2004-18-0106 20.2.3. punktā
norādīts, ka ir jābūt tādam objektīvam, vispusīgam, profesionālam,
regulāram, kā arī uz zinātniskām atziņām un metodēm balstītam
mehānismam, ar kura palīdzību turpmāk varētu konstatēt kvalitātes
izmaiņas izglītības un izglītošanas procesā. Valstij ir pienākums nodrošināt
tādu datu ieguvi, kurus analizējot varētu pieņemt izsvērtus lēmumus, kā arī
sabiedrībai, izglītojamiem un viņu vecākiem sniegt informāciju par izglītības
kvalitātes izmaiņām un izglītošanas procesa norisi. Tiesa pauda bažas par
lietas izskatīšanas laikā pastāvējušā izglītības kvalitātes kontroles
mehānisma efektivitāti, norādot, ka tas ir vērsts uz kvantitatīva, nevis
kvalitatīva rakstura datu iegūšanu. Tiesa norādīja, ka šāda mehānisma
neesība vai neefektivitāte var novest pie tādas situācijas, ka jebkuras
izglītības sistēmā ieviestās pārmaiņas nesasniedz savu mērķi un izglītošanas
process zaudē jēgu. Arī Spriedumā norādīts, ka Satversmes tiesas atziņas
lietā Nr. 2004-18-0106 ir attiecināmas uz jautājumu par izglītojamo personu
saņemtās izglītības kvalitāti, proti, garantijām pret tās kvalitātes kritumu.
Tāpat Satversmes tiesa ir atzinusi, ka paredzētais tiesiskais
regulējums, ja nepieciešams, ir pienācīgi jāpamato ar izskaidrojošiem
pētījumiem. Tieši priekšlikumu apspriešana nodrošina iespēju izvērtēt, vai
pastāv paredzētā tiesiskā regulējuma alternatīvas (sk. Satversmes tiesas
2017. gada 19. oktobra sprieduma lietā Nr. 2016-14-01 25.2. punktu).
Tādējādi, pieņemot apstrīdēto normu, likumdevējam bija jāievēro
Satversmes tiesas judikatūrā paustās atziņas par nepieciešamību izveidot
un izmantot efektīvu mehānismu izglītības sistēmā ieviesto pārmaiņu
seku izvērtēšanai.
No lietā pieejamās informācijas neizriet, ka apstrīdētās normas
pieņemšanas procesā likumdevējs būtu savus apsvērumus balstījis uz
kvalitatīvu analīzi par līdz šim īstenotās izglītības reformas radīto vai
apstrīdētās normas un ar to sistēmiski saistīto normu potenciālo ietekmi uz
izglītības kvalitāti. Arī Satversmes tiesa Spriedumā balstās uz pieņēmumu,
norādot: šobrīd nav pamata secināt, ka apstrīdētā norma un ar to sistēmiski
saistītās tiesību normas izraisītu izglītības kvalitātes kritumu. Kaut arī
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atsevišķos pētījumos ir salīdzināti eksāmenu rezultāti, ko uzrādījuši skolēni,
kuri mācās izglītības iestādēs ar latviešu mācībvalodu, un mazākumtautību
izglītības iestāžu skolēni, trūkst iegūto datu kvalitatīvas un sistēmiskas
analīzes, nav analizētas, citstarp ne cēloņsakarības starp valodu, kurā
pasniegts konkrētais mācību priekšmets, un attiecīgā eksāmena
rezultātiem, nedz arī mācību valodas maiņas ietekme uz izglītības kvalitāti.
Spriedumā norādīts, ka valstī ir izveidots izglītības kvalitātes
uzraudzības un kontroles mehānisms – Izglītības kvalitātes valsts
dienests. Tā funkcijas ietver izglītības politikas veidošanai un īstenošanai
nepieciešamās informācijas iegūšanu, apkopošanu un analīzi, kā arī
izglītības kvalitātes novērtēšanu. Tomēr no lietā pieejamiem materiāliem
nav secināms, ka Dienests būtu visaptveroši izanalizējis to tiesību normu
ietekmi uz izglītības kvalitāti, ar kurām tiek īstenota pāreja uz izglītību
valsts valodā. Var piekrist Spriedumā secinātajam, ka pozitīvi vērtējama
dažādu kursu un metodisko materiālu pieejamība izglītības darbiniekiem,
tomēr šādas pieejas nodrošināšana nav uzskatāma par alternatīvu
efektīvai izglītības kvalitātes kontroles veikšanai.
Turklāt jāņem vērā, ka tiesiskajās attiecībās, kas skar bērnu, un visās
darbībās attiecībā uz bērnu prioritāras ir viņa tiesības un vislabākās
intereses. Likumdevējam jāievēro, lai pieņemtie normatīvie akti aizsargātu
bērna likumiskās intereses iespējami labākajā veidā (sk. Satversmes
tiesas 2019. gada 16. maija sprieduma lietā Nr. 2018-21-01 16.2. punktu).
Satversmes 112. pantā noteiktas personu, tostarp bērnu, tiesības uz izglītību,
kas būtībā nozīmē ikviena izglītojamā tiesības uz kvalitatīvu izglītību (sk.
Satversmes tiesas 2007. gada 2. maija sprieduma lietā Nr. 2006-30-03
15. punktu).
Lai nodrošinātu to, ka mācību valodas reforma nekaitē pie
mazākumtautībām piederošo bērnu labākajām interesēm un tiesībām uz
izglītību, likumdevējam pirms apstrīdētās normas pieņemšanas bija rūpīgi
jāizsver līdz šim īstenotās izglītības reformas radīto un apstrīdētās normas
potenciālo ietekmi uz izglītības kvalitāti. Visaptveroša analīze par līdz šim
īstenotās pārejas uz izglītību valsts valodā īstenojošo normu ietekmi uz
izglītības kvalitāti nodrošinātu ne tikai pie mazākumtautībām piederīgo
bērnu labāko interešu aizsardzību, bet arī veicinātu izglītības reformas
mērķu sasniegšanu, izgaismojot cēloņus, kādēļ gandrīz trīsdesmit gadus pēc
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas atsevišķu mazākumtautību
skolu absolventiem ir grūtības izmantot valsts valodu, tostarp studējot
valsts dibinātās augstskolās.
3.2. Likumdošanas procesā likumdevējam jāizvērtē likumprojektā
paredzēto tiesību normu atbilstība visām augstāka juridiska spēka tiesību
normām, tostarp arī starptautiskajām tiesību normām (sk. Satversmes
tiesas 2019. gada 6. marta sprieduma lietā Nr. 2018-11-01 18.1. punktu).
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Kā atzīmēts arī Spriedumā, konstitucionālā likumdevēja mērķis ir
bijis panākt Satversmē ietverto cilvēktiesību normu harmoniju ar
starptautiskajām cilvēktiesību normām (sk., piemēram, Satversmes tiesas
2017. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr. 2017-02-03 16. punktu).
Gadījumos, kad ir šaubas par Satversmē ietverto cilvēktiesību normu
saturu, tās tulkojamas pēc iespējas atbilstoši interpretācijai, kāda tiek
lietota starptautisko cilvēktiesību normu piemērošanas praksē (sk.
Satversmes tiesas 2000. gada 30. augusta sprieduma lietā Nr. 2000-03-01
secinājumu daļas 5. punktu). Tādējādi likumdevējam, pieņemot apstrīdēto
normu, bija jāņem vērā arī tās atbilstība starptautiskajām tiesību normām.
Latvija ir ratificējusi Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu
aizsardzību. Konsultatīvā komiteja ir uzsvērusi, ka izglītības reformu
kontekstā, īpaši tādu reformu kontekstā, kuru mērķis ir veicināt
pastiprinātu oficiālās valodas apguvi mazākumtautību skolās, nepieciešams
reformu procesa gaitā regulāri uzraudzīt izglītības kvalitāti (sk. Vispārējās
konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību Konsultatīvās komitejas
trešā tematiskā komentāra – to personu tiesības uz valodu, kuras pieder pie
nacionālajām minoritātēm, – 80. punktu. Pieejams: www.rm.coe.int/).
Likumdevējam, pieņemot apstrīdēto normu, bija pienākums izsvērt un
analizēt Konsultatīvās komitejas norādījumus attiecībā uz mācību valodu
un kvalitātes standartu izvērtēšanu. Apstrīdētās normas sagatavošanas
materiālos nav rodams apstiprinājums tam, ka šādi apsvērumi būtu izdarīti.
4. Nevaru piekrist arī Sprieduma 21. punkta secinājumam, ka nepastāv
alternatīvi līdzekļi, kas ļautu sasniegt pamattiesību ierobežojuma leģitīmos
mērķus tādā pašā kvalitātē.
Atšķirībā no lietas Nr. 2018-12-01 izskatāmā lieta pamatā ir saistāma
ar valsts negatīvo pienākumu, proti, pienākumu atļaut mazākumtautībām
dibināt un organizēt savas privātās izglītības iestādes. Piekrītu Spriedumā
secinātajam, ka valstij, ja tā izsniedz privātajās izglītības iestādēs iegūtu
izglītību apliecinošu dokumentu, ir pienākums arī šajās iestādēs nodrošināt
atbilstošu valsts valodas apguvi un saņemtās izglītības kvalitāti.
Starptautiskos pētījumos secināts, ka privātajās skolās eksāmenu
rezultāti mēdz būt augstāki nekā sabiedriskā sektora skolās. Šāda tendence
vērojama arī Latvijā (sk.: Krasnopjorovs O. Kāpēc mācību sasniegumi dažādās
Latvijas skolās ir tik atšķirīgi? Latvijas Bankas Eirosistēmas pētījums
Nr. 3/2017. Pieejams: www.bank.lv). Tādēļ, ņemot vērā starptautiskos
pētījumos secināto attiecībā uz izglītības kvalitāti privātajās izglītības
iestādēs, tām piemītošo autonomiju un valsts pienākumu atturēties no
nesamērīgas iejaukšanās privāto izglītības iestāžu darbībā, likumdevējam
bija jāvērtē, vai plašākas rīcības brīvības piešķiršana tieši privātajām
izglītības iestādēm nepalīdzētu sasniegt apstrīdētajā normā ietvertos
leģitīmos mērķus.
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No apstrīdētās normas sagatavošanas materiāliem nav gūstams
apstiprinājums tam, ka likumdevējs tieši privāto izglītības iestāžu un tajās
sniegtās izglītības kvalitātes kontekstā būtu pamatojis nepieciešamību
attiecināt uz privātajām izglītības iestādēm tādas pašas ar mācību valodu
saistītas prasības kā uz valsts un pašvaldību izglītības iestādēm.
5. Nepiekrītu atsevišķiem Spriedumā ietvertajiem secinājumiem par
apstrīdētās normas atbilstību Satversmes 91. pantam. Pirmkārt, uzskatu, ka
apstrīdētā norma paredz atšķirīgu attieksmi pret salīdzināmos apstākļos
esošām grupām – izglītojamiem, kuri iegūst izglītību mazākumtautību
izglītības programmu īstenojošās izglītības iestādēs kādā no valodām, kas
nav ES oficiālā valoda, un izglītojamiem, kuri iegūst izglītību, padziļināti
apgūstot kādu no ES valstu valodām. Otrkārt, apstrīdētā norma paredz
vienādu attieksmi pret visām mazākumtautībām neatkarīgi no to valodas
apdraudētības un lingvistiskās pašpietiekamības.
5.1. Nepiekrītu Sprieduma 23.2. punktā secinātajam, ka izglītojamie,
kas iegūst izglītību, citstarp padziļināti apgūstot kādu no ES valstu
valodām, nav salīdzināmi ar izglītojamiem, kas izvēlējušies apgūt valsts
izglītības saturu izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas mazākumtautību
izglītības programmas citās valodās.
Spriedumā, atsaucoties uz spriedumu lietā 2018-12-01, norādīts, ka,
atšķirībā no mazākumtautību izglītības programmām, iespēja izņēmuma
kārtā iegūt izglītību kādā no ES oficiālajām valodām Izglītības likuma
9. panta otrās daļas 2.1 punktā ir paredzēta nevis ar mērķi attīstīt attiecīgās
valsts kultūru un identitāti, bet gan tādēļ, lai veicinātu padziļinātu
svešvalodas apguvi. Šim secinājumam nevaru piekrist vairāku iemeslu dēļ.
Nevaru piekrist, ka privātajām izglītības iestādēm, kurās iespējams
iegūt izglītību kādā no ES oficiālajām valodām, ir tikai viens mērķis –
veicināt padziļinātu svešvalodas apguvi. Izglītības iestādēm, kuras
nodrošina izglītību Latvijas mazākumtautību valodās, kas reizē ir arī ES
oficiālās valodas (piemēram, poļu vai lietuviešu valoda), ir tāds pats
mērķis kā izglītības iestādēm, kuras nodrošina pie mazākumtautībām
piederošu personu izglītību valodās, kas nav oficiālās ES valodas.
Aplūkojot mērķus un vīzijas, ko sev noteikušas vairākas privātās
izglītības iestādes, kuras īsteno izglītību kādā no ES valstu valodām, arī var
secināt, ka daudzas no šīm iestādēm dibinātas tieši dažādu valstu kultūras
attīstīšanai un veicināšanai. Piemēram, privātskola Rīgas Starptautiskā
skola sevi pozicionē kā izglītības iestādi, kas piedāvā starptautisku izglītību
angļu valodā ar rietumniecisku pedagoģisko filozofiju. Šajā izglītības iestādē
latviešu valodas apguve nav obligāta (sk. Rīgas Starptautiskās skolas
pašvērtējuma ziņojumu 2019–2020. Pieejams: www.isriga.lv). Privātskola
Žila Verna Rīgas Franču skola ir parakstījusi partnerības līgumu ar Francijas
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Ārvalstu izglītības aģentūru AEFE un nodrošina savas mācību programmas
atbilstību Francijas izglītības sistēmai. Šajā izglītības iestādē
mācības nenotiek kā Latvijas, tā arī Francijas svētku dienās (sk. Žila
Verna Rīgas Franču skolas iekšējās kārtības noteikumus. Pieejami:
www.ecolejulesverne.lv/). Privātā pirmsskolas un vidusskolas izglītības
iestāde Ekziperī, kurā mācības notiek angļu un franču valodā, arī norāda, ka
tajā tiek veidota starptautiska vide, integrējot mācību programmā daudzas
valodas un uzņemot skolēnus no dažādām kultūras un akadēmiskām vidēm
(sk.: Izglītība Starptautiskajā skolā Ekziperī. Pieejams: www.exupery.lv).
Mācības šādās privātās izglītības iestādēs nereti tiek izraudzītas tāpēc, ka
izglītojamās personas nākotne tiek saistīta ar augstākās izglītības iegūšanu
konkrētā ārvalstī vai vispār ārvalstīs.
Arī valsts un pašvaldību izglītības iestādēs situācija ir līdzīga.
Piemēram, Rīgas Lietuviešu vidusskola uzskata, ka tās misija ir piedāvāt
iespēju konkurētspējīgi izglītoties nākotnei, stiprinot ikvienas personības
tautiskās piederības izjūtu, veidojot interesi par lietuviešu valodu, Lietuvas
vēsturi un kultūru (sk. Rīgas Lietuviešu vidusskolas pašnovērtējuma
ziņojumu 2019. Pieejams: www.rlvs.lv). Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola
norāda, ka palīdzot visiem Rīgā un tās apkārtnē dzīvojošiem poļiem
iekļauties zaudētās identitātes un kultūras atjaunošanas un izkopšanas
darbā, kā arī integrēties latviskajā vidē (sk.: Par Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu
vidusskolu. Pieejams: www.ikpvs.edu.lv). Rīgas Igauņu skola atzinusi, ka tās
galvenais uzdevums ir mācīt igauņu valodu un sniegt iespēju iepazīties ar
igauņu kultūru, literatūru, mūziku, vēsturi un tradīcijām (sk.: Par Rīgas
Igauņu skolu. Pieejams: www.rivsk.lv).
Kā secināms no iepriekšminētajiem piemēriem, nebūtu pareizi
prezumēt, ka visu to privāto izglītības iestāžu, kurās mācības notiek kādā no
ES oficiālajām valodām, mērķis ir tikai pastiprināta svešvalodu apguve.
Izglītības iestādēs, kurās mācības notiek kādā no ES oficiālajām valodām,
izglītojamie var apgūt arī attiecīgo tautu kultūru un tradīcijas, nostiprinot
sajūtu, ka ir piederīgi konkrētai valstij, vai arī vispār iejūtoties starptautiskā
vidē. Izglītības iestādes, kas nodrošina izglītību mazākumtautību valodās,
nodrošina arī attiecīgo mazākumtautību iespējas saglabāt savu identitāti
izglītības procesā.
Tādējādi izglītojamie, kas iegūst izglītību privātajās izglītības
iestādēs, kur padziļināti apgūst kādu no ES valstu valodām, ir salīdzināmā
situācijā ar izglītojamiem, kas izvēlējušies apgūt valsts izglītības saturu
privātās izglītības iestādēs, kur izglītības programmas tiek īstenotas
valodā, kura nav kāda no ES oficiālajām valodām. Tādēļ Satversmes tiesai
bija jāanalizē, vai atšķirīgajai attieksmei pret šīm salīdzināmajām grupām
ir objektīvs un saprātīgs pamats.
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5.2. Apstrīdētā norma paredz vienādu attieksmi, proti, identisku
valsts valodas un mazākumtautības valodas lietojumu pamatizglītības
un vispārējās izglītības apgūšanas procesā attiecībā uz visām
mazākumtautībām, kuru dzimtā valoda nav ES oficiālā valoda, neatkarīgi no
konkrētās valodas apdraudētības un lingvistiskās pašpietiekamības. Taču
visas mazākumtautības, uz kurām tiek attiecināta apstrīdētā norma, Latvijā
neatrodas vienādos apstākļos. Spriedumā norādīts uz pieaicinātās personas
I. Druvietes teikto, ka krievu valodas runātāju lingvistiskā pašpietiekamība
kavējot latviešu valodas iemaņu pilnveidošanos pie mazākumtautībām
piederošo personu vidū. Taču Latvijā ir dažādas mazākumtautības un šo
secinājumu nevarētu attiecināt uz tām mazākumtautībām, kuru iespējas
izmantot savu dzimto valodu publiskajā vidē ir ļoti ierobežotas.
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2018. gadā no
Latvijas iedzīvotāju kopējā skaita 25,2 % bija krievi, 3,2 % – baltkrievi,
2,2 % – ukraiņi, 2,1 % – poļi, 1,2 % – lietuvieši un 3,9 % – citu tautību
pārstāvji (sk.: Latvijas iedzīvotāju nacionālais sastāvs. Centrālā statistikas
pārvalde, 2018. Pieejams: www.csb.gov.lv). Aplūkojot šos datus, secināms, ka
pie dažādām mazākumtautībām piederīgo personu skaits Latvijā būtiski
atšķiras. Saeimas pārstāve tiesas sēdē lietā Nr. 2018-12-01 norādīja, ka
krievu mazākumtautībai piederīgajiem Latvijā ir daudz lielākas iespējas
attīstīt savu valodu un kultūru nekā citu mazākumtautību pārstāvjiem, jo
krievu valoda publiskajā telpā ir ļoti plaši pieejama. Tātad dažādu
mazākumtautību pārstāvju iespējas izmantot savu dzimto valodu ikdienā ir
atšķirīgas un nebūtu uzskatāms, ka visas Latvijas mazākumtautības ir
lingvistiski pašpietiekamas.
Tādējādi dažādas mazākumtautības atrodas dažādās situācijās, bet
apstrīdētā norma pret tām visām paredz vienādu attieksmi. Valsts valodas
un mazākumtautības valodas proporcija izglītības procesā ir vienāda
attiecībā uz visām mazākumtautībām, kuru dzimtā valoda nav kāda no ES
oficiālajām valodām, neatkarīgi no iespējām gūt pieredzi šīs valodas
lietošanā, tajā runājot ikdienā.
Vērtējot, vai šādai attieksmei ir saprātīgs un objektīvs pamats,
likumdevējam bija jāņem vērā Konsultatīvās komitejas norādījums, ka
valstis, veidojot izglītības politiku, nedrīkst aizmirst par skaitliski
nelielajām mazākumtautībām un to valodu apguvi, kas nedrīkst ciest
cīniņā starp valsts valodu un skaitliski lielāko mazākumtautību
valodām (sk. Konsultatīvās komitejas trešā viedokļa par Bulgāriju,
No. ACFC/OP/III(2014)001, 131. un 132. punktu un otrā viedokļa par Latviju,
No. ACFC/OP/II(2013)001, 113. punktu). Vēl jo vairāk, skaitliski nelielo
mazākumtautību vai tādu mazākumtautību, kurām nav savas radniecīgās
valsts vai kuras cietušas no iepriekšējām represijām, izglītības un valodas
iespējām un tiesībām pievēršama īpaša uzmanība (sk. Konsultatīvās
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komitejas trešā viedokļa par Lietuvu, No. ACFC/OP/III(2013)005, 89. punktu
un ceturtā viedokļa par Horvātiju, No. ACFC/OP/IV(2015)005rev,
78. punktu). Turklāt saskaņā ar doktrīnā pausto viedokli politikai attiecībā
uz mācību valodu vajadzētu būt niansētai un piemērotai katras
mazākumtautības skaitliskajam sastāvam, lokalizācijai valstī un citiem tai
raksturīgiem rādītājiem (sk.: Busch B. Commentary of Article 14 of the
Framework Convention for the Protection of National Minorities. In: Hofmann
R., Malloy T. H., Rein D. (Eds.) The Framework Convention for the Protection
of National Minorities: A Commentary. Leiden: Brill Nijhoff, 2018, p. 264).
Neapšaubāms ir Sprieduma 22.2. punktā norādītais fakts, ka okupācijas
varas īstenotā rusifikācijas politika skāra arī izglītības sistēmu. Taču jāņem
vērā, ka rusifikācijas politika ietekmēja arī tās mazākumtautības, kuru
dzimtā valoda nav krievu valoda, jo liedza pie šīm mazākumtautībām
piederošiem bērniem un jauniešiem iegūt izglītību konkrētās
mazākumtautības valodā un pat apgūt savu dzimto valodu. Arī Saeimas
pārstāve tiesas sēdē lietā Nr. 2018-12-01 norādīja, ka ar rusifikācijas politiku
tika nomākta visu citu tautību nacionālā identitāte. Tādējādi likumdevējam,
būtiski ierobežojot mazākumtautības valodas izmantošanu izglītības
procesā, bija jāizvērtē, vai apstrīdēto regulējumu var vienādi attiecināt uz
visām mazākumtautībām, kuru dzimtā valoda nav kāda no ES oficiālajām
valodām, neatkarīgi no to identitātes, tātad arī valodas, apdraudētības.
Līdz ar to Izglītības likuma 9. panta 1.1 daļa ir atzīstama par
neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. panta otrajam teikumam,
112. panta pirmajam teikumam un 114. pantam.
Satversmes tiesas tiesnesis

A. Kučs
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Satversmes tiesas tiesneša Jāņa Neimaņa
atsevišķās domas
Rīgā 2019. gada 27. novembrī
lietā Nr. 2018-22-01
"Par 2018. gada 22. marta likuma "Grozījumi Izglītības likumā"
1. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes
1. pantam, 91. panta otrajam teikumam, 112. panta pirmajam
teikumam un 114. pantam".
1. Ar Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2018-22-01 Izglītības
likuma 9. panta 1.1 daļa tika atzīta par atbilstošu Satversmes 1. pantam,
91. panta otrajam teikumam, 112. panta pirmajam teikumam un
114. pantam. Izglītības likuma 9. panta 1.1 daļa noteic, ka privātajās izglītības
iestādēs vispārējo izglītību un profesionālo izglītību pamatizglītības un
vidējās izglītības pakāpē ir jāiegūst valsts valodā. Manuprāt, šī norma bija
atzīstama par neatbilstošu Satversmes 112. pantam, jo tā nesamērīgi ietiecas
privāto izglītības iestāžu brīvībā.
2. Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla
valsts balstās uz cilvēka cieņu un brīvību. Kopsakarā ar Satversmes
112. pantu cilvēka brīvība ietver sevī arī brīvību īstenot savas tiesības uz
izglītību ne tikai valsts vai pašvaldību izveidotās izglītības iestādēs, bet arī
privātās izglītības iestādēs, tās izveidojot, vadot vai apmeklējot izglītības
iegūšanai.
3. Privātas izglītības iestādes būtiska iezīme ir tās brīvas tiesības
organizēt izglītošanas procesu, noteikt izglītošanās procesa mērķus,
pasaulskatījumu, mācību metodes, mācību līdzekļus, mācību saturu,
izvēlēties skolēnus un skolotājus. Privātu izglītības iestāžu izveidošanas un
skološanās brīvība nodrošina sabiedrības atvērtību izglītošanas metožu,
satura un izglītošanas formu daudzveidībai un cilvēku nepieciešamībai
izpaust savu un savu bērnu privāto brīvību izglītošanās jomā skolā. Rūpēs
par sava bērna attīstību bērna vecāki var brīvi izlemt, ka viņu bērns izglītību
iegūs noteiktā privātā izglītības iestādē, kas bērna attīstībai un interesēm
visatbilstošākajā veidā veiks bērna izglītošanu. Visbeidzot vecāki vai pats
izglītojamais var noteikt, kādā formā bērns iegūs izglītību, tostarp, tā var būt
ne tikai klātienes, bet arī neklātienes, tālmācības vai pašizglītības forma.
4. Neapšaubot valsts valodas apdraudējuma pastāvēšanu un
vajadzību stiprināt valsts valodas zināšanas un lietošanu ikdienā, uzskatu,
ka šo mērķi valsts varētu tikpat labi sasniegt ar citādiem līdzekļiem, kas
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nesamērīgi neskar privāto izglītības iestāžu brīvību. No Izglītības likuma
normām es secinu, ka valsts var kontrolēt, lai privātās izglītības iestādēs
iegūstamā izglītība būtu līdzvērtīga tai izglītībai, kādu nodrošina valsts vai
pašvaldības izglītības iestāde. Valsts to veic ar izglītības standartiem, izglītības
programmu licencēšanu un akreditēšanu, izglītības iestāžu akreditēšanu,
valsts pārbaudījumiem privātās izglītības iestādēs izglītojamiem. Tā valsts
var nodrošināt, ka privātās izglītības iestādēs izglītojamie neatpaliek savās
zināšanās no valsts un pašvaldību izglītības iestādēs izglītojamiem.
Akreditētās izglītības programmās izglītojamo zināšanu līdzvērtību valsts
pārbauda valsts gala pārbaudījumos.
5. Valsts nedrīkstētu iejaukties privāto skolu darbības brīvībā tiktāl, ka
valsts jau sāktu noteikt mācību metodes un formas, kā izglītojamam
jāapgūst izglītības saturs. Valstij nebūtu jāiejaucas izglītības iegūšanas visos
starpposmos privātās izglītības iestādēs, jo izglītojamo zināšanu un spēju
līmenis ir ļoti individuāls un atšķirīgs. Valsts varētu noteikt, ka valsts
valodas zināšanas iegūstamas attiecīgā valsts valodas mācībām domātā
priekšmetā (priekšmetos), kurš iekļaujams noteiktā izglītības programmā,
bet citos priekšmetos – pēc privāto izglītības iestāžu izvēles par bērna
attīstībai labāko pieeju. Valsts noteikti varētu pārbaudīt iegūtās valodu
zināšanas valsts gala pārbaudījumos, kurus, kā norādīts iepriekš, valsts
pamatoti var noteikt vienādus kā valsts un pašvaldību, tā privāto izglītības
iestāžu akreditētajās programmās izglītojamiem.
Satversmes tiesas tiesnesis

J. Neimanis
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SPRIEDUMS
LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ
Rīgā 2019. gada 24. oktobrī
lietā Nr. 2018-23-03
Satversmes tiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētāja Ineta
Ziemele, tiesneši Sanita Osipova, Aldis Laviņš, Gunārs Kusiņš, Daiga
Rezevska, Jānis Neimanis un Artūrs Kučs,
pēc Anša Ataola Bērziņa pieteikuma,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 85. pantu un
Satversmes tiesas likuma 16. panta 3. punktu, 17. panta pirmās daļas
11. punktu, 19.2 un 28.1 pantu,
rakstveida procesā 2019. gada 24. septembra tiesas sēdē izskatīja
lietu
"Par Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423
"Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi"
40. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 112. pantam".
Konstatējošā daļa
1. Ministru kabinets 2006. gada 30. maijā pieņēma noteikumus
Nr. 423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi"
(turpmāk – Noteikumi Nr. 423).
Noteikumu Nr. 423 40. punkts paredz: saņemot brīvības atņemšanas
iestādes administrācijas atļauju, notiesātie kamerās un koplietošanas telpās
dienas kārtībā noteiktajā laikā var lietot personiskos radiouztvērējus,
televizorus un tiem pievienojamās videospēles. Brīvības atņemšanas
iestādes veikalā iegādāto pārtikas produktu saglabāšanai un sagatavošanai
atļauts izmantot personiskos ledusskapjus un elektriskos ūdens sildītājus.
Noteikumi Nr. 423 stājās spēkā 2006. gada 3. jūnijā. Šo noteikumu
40. punkts vēlāk nav grozīts un ir spēkā tā sākotnējā redakcijā.
2. Pieteikuma iesniedzējs – Ansis Ataols Bērziņš (turpmāk –
Pieteikuma iesniedzējs) – uzskata, ka Noteikumu Nr. 423 40. punkts
(turpmāk – apstrīdētā norma) neatbilst Latvijas Republikas Satversmes
(turpmāk – Satversme) 112. pantam.
Pieteikuma iesniedzējs, izciešot sodu brīvības atņemšanas iestādē,
lūdzis tās priekšnieka atļauju doktora disertācijas izstrādāšanai pienesumā
saņemt un lietot personisko portatīvo skaitļotāju bez interneta pieslēguma,
bet ar speciālu programmnodrošinājumu, kas ļauj veikt eksperimentus ar
runas ierakstiem. Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks atteicies
505

Lieta Nr. 2018-23-03

apmierināt šo lūgumu. Arī Ieslodzījuma vietu pārvalde 2018. gada 4. jūlija
lēmumā norādījusi, ka normatīvie akti neparedz notiesātajam tiesības
glabāt, iegādāties brīvības atņemšanas iestādes veikalā, saņemt pienesumā
vai sūtījumā personisko datoru. Pieteikuma iesniedzējam piedāvāts
izmantot brīvības atņemšanas iestādē esošo datoru bez interneta
pieslēguma, tomēr tas neesot atbildis viņa vajadzībām.
Satversmes 112. pants esot attiecināms arī uz augstāko izglītību un visu
līmeņu un veidu augstākās izglītības programmām. Uz notiesātajiem esot
attiecināmas visas Satversmē noteiktās cilvēka pamattiesības, arī tiesības
studēt pašu izraudzītā augstākās izglītības programmā un specialitātē.
Apstrīdētā norma šīs tiesības ierobežojot. Proti, tajā esot noteikta konkrēta
sadzīves tehnika, kuru notiesātais var lietot kamerās un koplietošanas
telpās. Taču starp apstrīdētajā normā uzskaitītajiem priekšmetiem neesot
personiskā portatīvā skaitļotāja, kas esot nepieciešams kvalitatīvai notiesātā
izglītošanai. Tiesības uz izglītību ietilpstot to pamattiesību lokā, kuras
saskaņā ar Satversmes 116. pantu nedrīkst ierobežot ar likumu.
Kvalitatīva notiesātā izglītošana esot arī visas sabiedrības un valsts
interesēs. Valstij esot jāveic pasākumi, kas nodrošina notiesātā izglītošanos.
Personiskā portatīvā skaitļotāja izmantošana bez interneta pieslēguma
nekādus drošības riskus neradot. Turklāt apstrīdētā norma liedzot vērtēt
katru konkrēto gadījumu individuāli. Neesot skaidrs arī tas, kādēļ
apstrīdētā norma ļauj notiesātajiem izmantot, piemēram, videospēles, kas
viņus degradējot, bet liedz izmantot personisko portatīvo skaitļotāju, kas,
tieši pretēji, sekmējot notiesātā izglītošanos. Tas esot pretrunā ar sodu
izpildes sistēmas mērķi – panākt notiesātā resocializāciju.
Pēc iepazīšanās ar lietas materiāliem Pieteikuma iesniedzējs norāda,
ka nepiekrīt Ministru kabineta apsvērumiem par alternatīvu pamattiesību
ierobežojuma leģitīmā mērķa sasniegšanas līdzekļu neesību. Tādu
notiesāto, kuri studē augstskolā, esot ļoti maz, un ne ar kādiem aprēķiniem
neesot pamatots pieņēmums, ka notiesāto glabāšanā esošu personisko
datoru pārbaude patiešām prasītu nesamērīgus resursus. Turklāt tas, ka
personiskos datorus var izmantot notiesātie atklātos cietumos, nenozīmējot
to, ka apstrīdētā norma atbilst Satversmei.
3. Institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Ministru kabinets –
atbildes rakstā norāda, ka apstrīdētā norma atbilst Satversmes 112. pantam.
Pieteikuma iesniedzējam brīvības atņemšanas iestādē doktora
disertācijas izstrādei bijis nepieciešams jaudīgs jaunākās paaudzes dators
ar pietiekami jaunu programmnodrošinājumu. Tomēr Noteikumi Nr. 423,
tostarp apstrīdētā norma, neparedzot notiesātajiem tiesības kamerās un
koplietošanas telpās izmantot personisko datoru. Atbilstoši Latvijas Sodu
izpildes kodeksa (turpmāk – Kodekss) 41. panta sestajai daļai personisko
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datortehniku ar pieeju internetam drīkstot izmantot vienīgi tie notiesātie,
kuri sodu izcieš atklātajos cietumos, ja ir saņemta brīvības atņemšanas
iestādes priekšnieka atļauja un ja dators ir nepieciešams notiesātā
izglītības apguves vai nodarbinātības nodrošināšanai. Turklāt minētā
datortehnika tiekot pakļauta pārbaudei. Turpretim notiesātajiem, kuri
sodu izcieš slēgtajos, daļēji slēgtajos cietumos vai audzināšanas iestādēs
nepilngadīgajiem, šādu personisko datortehniku izmantot esot aizliegts.
Šajās brīvības atņemšanas iestādēs notiesātajiem esot iespēja, saņemot
iestādes priekšnieka atļauju, izmantot iestādes datorus.
No Satversmes 112. panta pirmā teikuma izrietot tiesības uz augstāko
izglītību. Tiesības studēt doktorantūrā patiešām ietilpstot Satversmes
112. panta pirmā teikuma tvērumā, taču no tām neizrietot valsts pienākums
nodrošināt visām personām studijas doktorantūrā. Valstij esot pienākums
nodrošināt vienīgi pamatizglītības apguvi nepilngadīgajiem, bet neesot
pienākuma nodrošināt vidējās un augstākās izglītības apguvi, kā arī šādas
izglītības apguvei nepieciešamos tehniskos līdzekļus pieaugušajiem brīvības
atņemšanas iestādēs. Tomēr valsts, ciktāl tas ir iespējams, arī notiesātajiem,
kuri izcieš sodu brīvības atņemšanas iestādēs, nodrošinot iespēju studēt
augstskolā. Atbilstoši Ieslodzījuma vietu pārvaldes sniegtajai informācijai
2018. gadā augstākās izglītības programmās bijuši iesaistīti pieci notiesātie.
Satversmē noteiktās cilvēka pamattiesības uz notiesātajiem esot
attiecināmas vienīgi tiktāl, ciktāl šīs pamattiesības nav ierobežotas un ir
savienojamas ar soda izciešanas mērķi un ieslodzījuma režīmu. Ņemot vērā
soda izciešanas režīma prasības un soda izpildes specifiku, notiesātais
tiesības studēt augstskolā nevarot īstenot tādā pašā kārtībā un apjomā, kādā
tās var īstenot persona ārpus brīvības atņemšanas iestādes. Pieteikuma
iesniedzējam esot bijusi iespēja doktora disertācijas izstrādei izmantot
brīvības atņemšanas iestādes datoru, tomēr viņš no tā atteicies. Turklāt
neesot konstatējami apstākļi, kas liecinātu par to, ka doktora disertācijas
izstrāde bija steidzama. Pieteikuma iesniedzējs studējot doktorantūrā kopš
2006. gada, un neesot saprotams, kādēļ tieši brīvības atņemšanas iestādē,
kur viņš pavadīja astoņus mēnešus un septiņas dienas, viņam bija
nepieciešams portatīvais skaitļotājs. Brīvības atņemšanas iestādē viņš esot
varējis veikt citas doktora disertācijas izstrādei nepieciešamās darbības.
Līdz ar to neesot aizskartas Pieteikuma iesniedzējam Satversmes 112. pantā
paredzētās tiesības studēt doktorantūrā.
Noteikumi Nr. 423 esot izdoti, pamatojoties uz Kodeksa 11. panta
piekto daļu un 47. panta pirmo daļu. Minētās tiesību normas pilnvarojot
Ministru kabinetu izstrādāt brīvības atņemšanas iestāžu iekšējās kārtības
noteikumus un reglamentēt to, kādus priekšmetus notiesātajiem ir
atļauts glabāt. Tādējādi no apstrīdētās normas izrietošais pamattiesību
ierobežojums esot noteikts ar likumu. Tas esot noteikts tādēļ, lai brīvības
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atņemšanas iestādēs nodrošinātu kārtību un drošību, aizliedzot tādu
priekšmetu izmantošanu, ar kuriem var tikt izdarītas neatļautas darbības.
Tātad pamattiesību ierobežojuma leģitīmais mērķis esot sabiedrības
drošības aizsardzība.
Aizliegums notiesātajiem saņemt un glabāt personisko datoru novēršot
iespēju datoru izmantot tādu darbību veikšanai, kuras var apdraudēt
sabiedrības drošību, tādēļ ierobežojums esot piemērots leģitīmā mērķa
sasniegšanai. Ja notiesātajiem slēgtajā vai daļēji slēgtajā cietumā tiktu atļauta
personiskā datora saņemšana un glabāšana, brīvības atņemšanas iestādes
administrācijai būtu nepieciešams regulāri pārbaudīt katru notiesātā
glabāšanā esošo datoru. Šādai pārbaudei būtu nepieciešama arī ļoti apjomīga
personāla resursu un tehnisko līdzekļu piesaiste. Tātad nepastāvot citi,
alternatīvi līdzekļi, ar kuriem būtu sasniedzams pamattiesību ierobežojuma
leģitīmais mērķis. No Satversmes 112. panta neizrietot valsts pienākums
notiesātajiem brīvības atņemšanas iestādēs izglītības apguves procesā
nodrošināt pieeju tieši tādam datoram, kas atbilstu katra notiesātā
individuālajām vēlmēm un vajadzībām. Apstrīdētā norma neliedzot
notiesātajiem brīvības atņemšanas iestādēs iegūt visu līmeņu izglītību, ciktāl
izglītības iegūšanas kārtība nav pretrunā ar soda izciešanas mērķi un režīmu.
4. Pieaicinātā persona – Tieslietu ministrija – pievienojas Ministru
kabineta atbildes rakstā norādītajam, ka apstrīdētā norma atbilst Satversmes
112. pantam, jo neliedz notiesātajiem iegūt augstāko izglītību, ciktāl izglītības
iegūšanas kārtība nav pretrunā ar soda izciešanas mērķi un režīmu.
Notiesātajiem, izņemot atklātajā cietumā esošos notiesātos, esot
aizliegts saņemt un glabāt personisko datoru, taču viņiem esot iespēja
Satversmes 112. pantā ietverto tiesību uz izglītību īstenošanai izmantot
brīvības atņemšanas iestādēs esošos datorus un daži notiesātie jau šobrīd
tos izmantojot augstākās izglītības iegūšanai. No Satversmes 112. panta
neizrietot valsts pienākums notiesātajiem izglītības apguves procesā
brīvības atņemšanas iestādēs nodrošināt tieši tādu datoru, kas atbilstu
katra notiesātā individuālajām vēlmēm un vajadzībām.
Citu valstu prakse, regulējot datoru un interneta izmantošanu
ieslodzījuma vietās, esot atšķirīga. Piemēram, Vācijā katrā ieslodzījuma
vietā esot datorklase, bet izmantot internetu bez uzraudzības notiesātajiem
esot aizliegts. Savukārt Ungārijā notiesātie nedrīkstot glabāt un izmantot
ierīces, ar kurām var piekļūt sociālajiem tīkliem. Arī Skotijā par cietuma
noteikumu pārkāpumu tiekot uzskatīta tādu ierīču glabāšana, ar kurām var
piekļūt sociālajiem tīkliem. Tomēr, salīdzinot dažādu valstu praksi, esot
jāņem vērā konkrētās valsts brīvības atņemšanas iestādēs noteiktie soda
izciešanas režīmi, drošības pasākumi, kā arī brīvības atņemšanas iestāžu
infrastruktūra.
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5. Pieaicinātā persona – Izglītības un zinātnes ministrija –
uzskata, ka apstrīdētā norma atbilst Satversmes 112. pantam.
Satversmes 112. panta pirmais teikums uz notiesāto, kurš izcieš sodu
brīvības atņemšanas iestādē, esot attiecināms vienīgi tiktāl, ciktāl šo
tiesību izmantošana ir savienojama ar soda izpildes režīmu un mērķi.
Proti, notiesātajam esot tiesības brīvi izraudzīties augstskolu vai studiju
programmu. Tomēr tiesības studēt doktorantūrā, kas ietver arī
promocijas darba izstrādi, notiesātais, ņemot vērā soda izciešanas režīmu,
nevarot īstenot tādā pašā kārtībā un apjomā, kādā tās var īstenot persona,
kura neatrodas brīvības atņemšanas iestādē.
Tā kā Pieteikuma iesniedzējs sodu izcietis slēgtā un daļēji slēgtā
cietumā, viņam pamatoti esot atteikta iespēja saņemt pienesumā viņa
individuālajām vēlmēm atbilstošu datoru. Pastāvot risks, ka dators var tikt
izmantots kā saziņas līdzeklis, plānojot vai izdarot jaunus noziedzīgus
nodarījumus. Tāpat dators ļaujot apslēptā veidā glabāt dažādus datus.
Dators pēc savas būtības esot daudzfunkcionāls, turklāt tā funkcionālo
pielietojumu varot viegli mainīt ar dažādām programmatūrām. Aizliegums
daļēji slēgtajos un slēgtajos cietumos izmantot personisko datoru
ierobežojot personas iespējas saņemt un nodot informāciju citām
personām, kā arī veikt nekontrolētu informācijas apstrādi un glabāšanu.
Izglītības un zinātnes ministrija piekrīt Ministru kabineta atbildes
rakstā norādītajam, ka pamattiesību ierobežojums ir noteikts ar likumu,
tam ir leģitīms mērķis un tas ir samērīgs ar šo mērķi. Valstij esot pienākums
sabiedrības drošības labad noteikt ierobežojumus notiesātajiem daļēji
slēgtos un slēgtos cietumos. Nepastāvot citi līdzekļi, kuri būtu tikpat
iedarbīgi un kurus izvēloties personas pamattiesības tiktu ierobežotas
mazāk. Turklāt notiesātajiem, kuri sodu izcieš slēgtos un daļēji slēgtos
cietumos, esot atļauts izmantot brīvības atņemšanas vietā esošos datorus
bez interneta pieslēguma. Arī Pieteikuma iesniedzējs varējis izmantot šādu
datoru, izstrādājot tās doktora disertācijas daļas, kuru izstrādei nav
nepieciešams dators ar speciālu programmnodrošinājumu. Labums, ko no
apstrīdētajā normā ietvertā ierobežojuma iegūst sabiedrība, esot lielāks
nekā atsevišķai personai nodarītais kaitējums.
6. Pieaicinātā persona – Ģenerālprokuratūra – uzskata, ka apstrīdētā
norma atbilst Satversmes 112. pantam.
Jebkura priekšmeta pieejamība notiesātajiem brīvības atņemšanas
iestādēs primāri esot atkarīga no sabiedrības drošības prasībām, soda
izciešanas mērķa un ieslodzījuma režīma. Tikai sekundāri esot vērtējama
attiecīgā priekšmeta nepieciešamība izglītības iegūšanai. Turklāt esot
jāņem vērā tas, ka tehnoloģiskā progresa apstākļos datori ir izmantojami
ne tikai kā skaitļotāji šā jēdziena šaurākajā nozīmē, bet arī kā sakaru
līdzekļi un var tikt izmantoti pretēji sabiedrības interesēm.
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Apstrīdētā norma nosakot vienīgi to sadzīves tehniku, kuru
notiesātais var lietot kamerās un koplietošanas telpās. Tomēr neesot tā,
ka apstrīdētā norma absolūti liegtu notiesātajam brīvības atņemšanas
iestādē lietot mācībām personisko datoru, un tādēļ tā atbilstot Satversmes
112. pantam. Tātad, ja tiek nodrošināts tas, ka personiskā datora lietošana
nepārkāpj ieslodzījuma režīma prasības vai neapdraud sabiedrisko
drošību, Noteikumi Nr. 423 varot tikt papildināti ar regulējumu, kas atļauj
notiesātajam izglītības iegūšanas nolūkos izmantot datoru.
7. Pieaicinātā persona – Ieslodzījuma vietu pārvalde – piekrīt
Ministru kabineta atbildes rakstā norādītajam, ka apstrīdētā norma atbilst
Satversmes 112. pantam.
Likumdevējs neesot noteicis absolūtu aizliegumu notiesātajiem lietot
personisko datoru izglītības ieguvei. Tomēr tiesības lietot personisko
datoru esot vienīgi tiem notiesātajiem, kuri izcieš sodu atklātā cietumā.
Tātad tikai tad, ja notiesātais ar savu uzvedību ir pierādījis, ka respektē
kriminālsodu izpildi reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto kārtību
un sasniedzis attiecīgu resocializācijas pakāpi, viņam, saņemot attiecīgu
atļauju, esot tiesības lietot datoru, arī ar interneta pieslēgumu. Atrašanās
brīvības atņemšanas iestādē pati par sevi radot personai ierobežojumus,
kuru dēļ eksperimentu veikšana un praktisku iemaņu apgūšana izraudzītās
studiju programmas ietvaros varot būt neiespējama.
Pieteikuma iesniedzējam pēc viņa lūguma esot bijusi nodrošināta
iespēja izmantot datoru, kas atrodas brīvības atņemšanas iestādē. Tas, ka
piedāvātais dators nebija atbilstošs Pieteikuma iesniedzēja vēlmēm,
nenozīmējot to, ka apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 112. pantam.
Turklāt Pieteikuma iesniedzējs brīvības atņemšanas iestādē esot atradies
salīdzinoši neilgu laiku un varējis veikt citas doktora disertācijas izstrādei
nepieciešamās darbības.
8. Pieaicinātā persona – tiesībsargs – uzskata, ka apstrīdētā
norma, ciktāl tā neparedz iespēju katru gadījumu vērtēt individuāli, lai
lemtu par atļauju notiesātajam izglītības vajadzībām izmantot dažādas
ierīces, neatbilst Satversmes 112. pantam.
Satversmes 112. panta pirmajā teikumā ietvertās tiesības uz izglītību
aptverot visas izglītības pakāpes, visus izglītības veidus un ieguves formas,
kā arī visas izglītojošās darbības un visu veidu studijas, tostarp
doktorantūras studijas. Turklāt šīs tiesības varot būt vērstas ne tikai uz
akadēmisko zināšanu papildināšanu, bet arī uz profesijas apguvi. Tiesības uz
izglītību ietverot arī tiesības izmantot tos mācību līdzekļus, palīglīdzekļus un
resursus, kuri ir pieejami un nepieciešami konkrētās izglītības apguvei.
Valstij neesot pienākuma ikvienam nodrošināt tiesības iegūt
augstāko izglītību. Tomēr valstij esot pienākums, cik vien tas iespējams,
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neiejaukties ikviena tiesībās atbilstoši savām spējām apgūt izglītību un
iesaistīties izglītojošās darbībās, tostarp arī doktorantūras studiju
programmā. Valstij būtu jāīsteno tāda politika, kas pēc iespējas vairāk
sekmētu šo tiesību izmantošanu atbilstoši katra individuālajām spējām.
Esot jāņem vērā, ka Latvijā tāds rādītājs kā doktorantūras absolventu
īpatsvars ir viens no zemākajiem Eiropā. Tas norādot uz nepieciešamību
veicināt augstākās izglītības, tostarp doktorantūras studiju, pieejamību un
tādējādi sekmēt augstākās izglītības sistēmas attīstību.
Notiesātais tiesības uz augstāko izglītību varot īstenot tikai atbilstoši
noteiktajam soda izciešanas mērķim un režīmam. Ieslodzījuma vietās
neesot spēkā vispārējs ierobežojums notiesātajiem iegūt augstāko izglītību
un iespēju robežās tās apguve tiekot atbalstīta. Pieteikuma iesniedzējs
neesot atradies atklātā cietumā, un saskaņā ar apstrīdēto normu viņam
neesot bijušas tiesības pienesumā saņemt doktora disertācijas rakstīšanai
nepieciešamo datortehniku. Tādējādi ar apstrīdēto normu esot ierobežotas
Pieteikuma iesniedzējam Satversmes 112. pantā noteiktās tiesības. Proti,
personai esot liegta iespēja saņemt un lietot mācību palīglīdzekļus, tādējādi
ierobežojot tās iespējas apgūt izraudzīto izglītības programmu vēlamajā
veidā un apjomā.
Apstrīdētajā normā ietvertajam pamattiesību ierobežojumam esot
leģitīms mērķis – sabiedrības drošības aizsardzība, bet šis ierobežojums
neesot samērīgs. Vispārējs aizliegums slēgtajos, daļēji slēgtajos cietumos un
audzināšanas iestādēs nepilngadīgajiem saņemt un izmantot personisko
datoru nozīmējot to, ka notiesātajām personām, kuras izcieš sodu šajās
brīvības atņemšanas iestādēs, nav iespējams personisko datoru izmantot
nekādām – ne likumīgām, nedz arī nelikumīgām – darbībām. Apstrīdētā
norma šobrīd aizliedzot arī tādu ierīču kā, piemēram, elektroniskās
vārdnīcas, elektroniskie grāmatu lasītāji, audiogrāmatas un to lasītāji,
zinātniskie un grafiku kalkulatori saņemšanu un izmantošanu. Pastāvot
iespējamība, ka tādas ierīces kā datori varētu tikt izmantotas saziņai ar
citām personām. Tomēr neesot saprotams, kādā veidā citu minēto ierīču
izmantošana varētu šādu nelikumīgu saziņu nodrošināt.
Atbilstoši Kodeksa normām daļēji slēgtajos cietumos tiekot
nodrošināta notiesāto apsardze un pastāvīga uzraudzība, bet slēgtajos
cietumos – pastiprināta apsardze un maksimāla uzraudzība. Turklāt jau
šobrīd notiesāto lietošanā esošā sadzīves tehnika tiekot regulāri
pārbaudīta. Pamattiesību ierobežojuma leģitīmo mērķi esot iespējams
sasniegt, piemēram, ierobežojot tādu ierīču kā datori lietošanas laiku un
vietu vai ieviešot noteikumu, ka ierīci var lietot ieslodzījuma vietas
datorklasē, brīvības atņemšanas iestādes darbinieka uzraudzībā.
Personas lūgums ļaut tai izmantot citus, apstrīdētajā normā neminētus
priekšmetus būtu vērtējams katrā gadījumā individuāli. Tomēr apstrīdētā
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norma šādu individuālu izvērtējumu neparedzot, un tāpēc tajā ietvertais
ierobežojums neesot samērīgs.
9. Pieaicinātā persona – Dr. iur. Ilona Kronberga – uzskata, ka
apstrīdētā norma atbilst Satversmes 112. pantam.
Kriminālsoda mērķis esot aizsargāt sabiedrības drošību, atjaunot
taisnīgumu, sodīt vainīgo personu par izdarīto noziedzīgo nodarījumu,
resocializēt sodīto personu, kā arī panākt, lai notiesātais un citas personas
pildītu likumus un atturētos no noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas.
Kodeksa septītā nodaļa noteicot režīmu brīvības atņemšanas iestādēs.
Režīms esot brīvības atņemšanas soda izpildes kārtība, proti, tas nozīmējot
notiesāto obligātu izolāciju un uzraudzību, lai viņiem nebūtu iespējas izdarīt
jaunus noziedzīgus nodarījumus. Tāpat no notiesātajiem tiekot prasīta
tiesību aktos noteikto pienākumu precīza izpilde un viņiem tiekot noteikti
dažādi režīma apstākļi atkarībā no konkrētā notiesātā izdarītā noziedzīgā
nodarījuma rakstura, viņa personības un uzvedības. Kodeksa 47.1 pants
ļaujot notiesātajiem brīvības atņemšanas iestādēs izmantot personiskos
televizorus un radiouztvērējus bez balss ieraksta iespējām, kā arī citu
personisko sadzīves tehniku un pilnvarojot Ministru kabinetu reglamentēt
šīs sadzīves tehnikas lietošanas apjomu, laiku un kārtību. Tomēr
Noteikumos Nr. 423 neesot paredzēts, ka notiesātais brīvības atņemšanas
iestādē drīkstētu izmantot personisko datoru. Izņēmums esot noteikts
Kodeksa 41. panta sestajā daļā tām personām, kuras brīvības atņemšanas
sodu izcieš atklātā cietumā.
No Kodeksa un Ministru kabineta 2013. gada 9. aprīļa noteikumiem
Nr. 191 "Notiesātā resocializācijas īstenošanas kārtība" izrietot, ka brīvības
atņemšanas iestādēs notiesātajiem tiek organizēti izglītības pasākumi
resocializācijas plāna ietvaros. To mērķis esot sekmēt notiesātā iekļaušanos
darba tirgū pēc soda izpildes, sniegt notiesātajam iespēju nopelnīt iztikas
līdzekļus likumīgi, kā arī mazināt jaunu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas
risku. Esot jāņem vērā tas, ka tiesību normās notiesātajiem nav noteikts
vispārējs aizliegums izmantot personisko datoru. Tomēr iespēja izmantot
personisko datoru esot ierobežota ar režīma nosacījumiem, lai tādējādi
nodrošinātu citu cilvēku tiesību un sabiedrības drošības aizsardzību. Turklāt
arī slēgtajos un daļēji slēgtajos cietumos notiesātajiem esot iespēja izmantot
attiecīgajā brīvības atņemšanas iestādē esošos datorus bez pieejas internetam.
10. Pieaicinātā persona – zvērināta advokāte Dr. iur. Inga Švarca –
uzskata, ka apstrīdētajā normā ietvertais Satversmes 112. pantā nostiprināto
pamattiesību ierobežojums nav samērīgs. Normatīvajam regulējumam
vajagot paredzēt brīvības atņemšanas iestādes administrācijai tiesības lemt
par atļauju vai aizliegumu arī tādam notiesātajam, kurš sodu izcieš slēgtā vai
daļēji slēgtā cietumā, izmantot personisko datoru izglītības ieguvei.
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Izņemot tiesības uz brīvību, notiesātajiem esot visas citas cilvēka
pamattiesības, tostarp arī Satversmes 112. panta pirmajā teikumā ietvertās
tiesības uz izglītību. Arī zinātniskā darba izstrādāšana doktora grāda
iegūšanai ietilpstot tiesību uz izglītību tvērumā. Tomēr šīs tiesības neesot
absolūtas un varot tikt ierobežotas. Apstrīdētajā normā ietvertais
pamattiesību ierobežojums esot noteikts ar likumu, un tam esot leģitīms
mērķis – sabiedrības drošības aizsardzība. Ministru kabineta izraudzītais
līdzeklis esot piemērots leģitīmā mērķa sasniegšanai, jo dators pat bez
interneta pieslēguma varot radīt drošības un kārtības apdraudējuma riskus
brīvības atņemšanas iestādē. Apstrīdētā norma ierobežojot notiesātās
personas iespējas saņemt un nodot informāciju citām personām, kā arī veikt
nekontrolētu informācijas apstrādi un glabāšanu. Esot jāņem vērā tas, ka
dators rada iespējas glabāt slēptā veidā dažādus datus, programmas un
izmantot tās dažādu darbību veikšanai.
Vērtējot to, vai pamattiesību ierobežojuma leģitīmo mērķi nevar
sasniegt ar indivīda tiesības mazāk ierobežojošiem līdzekļiem, esot jāņem
vērā, ka jau šobrīd notiesātie, kuri sodu izcieš atklātajos cietumos, ar brīvības
atņemšanas iestādes priekšnieka atļauju drīkst glabāt personisko
datortehniku, pat ar interneta pieeju, ja tā notiesātajam nepieciešama
izglītības apguvei. Saskaņā ar Kodeksa 41. panta sesto daļu notiesāto
glabāšanā esošā personiskā datortehnika tiekot regulāri pārbaudīta. Neesot
skaidrs, vai ir pieejami ar interneta pieslēgumu aprīkotu datoru pārbaudei
atklātajos cietumos nepieciešamie resursi un ar ko tieši datoru pārbaude
daļēji slēgtajos un slēgtajos cietumos atšķirtos no datoru pārbaudes
atklātajos cietumos. Turklāt Eiropas Padomes Ministru komitejas 2006. gada
11. janvāra rekomendācijā Rec(2006)2 par Eiropas cietumu noteikumiem
(turpmāk – Eiropas cietumu noteikumi) esot norādīts, ka ieslodzījuma
apstākļus, kas ir pretrunā ar notiesāto cilvēktiesībām, nevar attaisnot,
aizbildinoties ar līdzekļu nepietiekamību.
Tāpat kā atklātajos cietumos, arī daļēji slēgtos un slēgtos cietumos
personisko datoru izmantošanu atsevišķos gadījumos vajadzētu atļaut,
pirms tam veicot individuālu izvērtējumu, proti, novērtējot gan notiesātā
izdarīto noziegumu un tā bīstamības pakāpi, gan iespēju robežās pārbaudot
datoru un šai ziņā ievērojot samērīguma principu. Tāpat likumdevējs varētu
definēt kritērijus, kuriem izpildoties personisko datoru lietošana daļēji
slēgtajos un slēgtajos cietumos ir aizliegta. Esot jāņem vērā tas, ka notiesāto
izglītošana ir viens no resocializācijas līdzekļiem. Labums, ko sabiedrība
iegūst no tā, ka persona nebrīvē pavadāmo laiku izmanto sevis izglītošanai,
esot lielāks nekā potenciālu sabiedrības drošības apdraudējumu novēršanai
noteiktais aizliegums daļēji slēgtos un slēgtos cietumos izmantot
personiskos datorus.
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Secinājumu daļa
11. Izskatāmā lieta ir ierosināta pēc konstitucionālās sūdzības. No lietas
materiāliem izriet, ka Pieteikuma iesniedzējs laikā no 2018. gada 23. marta
līdz 30. novembrim izcieta brīvības atņemšanas sodu ieslodzījuma vietā.
Pirms soda izciešanas Pieteikuma iesniedzējs bija uzsācis studijas doktora
studiju programmā, tāpēc lūdzis brīvības atņemšanas iestādes
administrācijai atļauju pienesumā saņemt personisko portatīvo skaitļotāju,
kas viņam bijis nepieciešams doktora disertācijas izstrādāšanai. Brīvības
atņemšanas iestādes administrācija šo viņa lūgumu noraidījusi (sk. lietas
materiālu 1. sēj. 6.–9. un 63. lp.). Pieteikuma iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu
izvērtēt apstrīdētās normas atbilstību Satversmes 112. pantam, jo uzskata,
ka tā nesamērīgi ierobežoja viņa tiesības turpināt studijas augstākās
izglītības iegūšanai.
Tādējādi Satversmes tiesai, lai izvērtētu apstrīdētās normas
satversmību, visupirms jānoskaidro, vai tiesības turpināt studijas augstākās
izglītības iegūšanai ietilpst Satversmes 112. panta tvērumā.
11.1. Satversmes 112. pants nosaka: "Ikvienam ir tiesības uz
izglītību. Valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un
vidējo izglītību. Pamatizglītība ir obligāta."
Valsts apmaksāta pamatizglītība un vidējā izglītība, ko paredz
Satversmes 112. panta otrais teikums, ir pamatlīdzeklis tiesību uz izglītību
nodrošināšanai. Tas uzskatāms par tiesību minimumu, kuru valsts ir
apņēmusies garantēt un kura samazināšana tādējādi nav pieļaujama (sal.
sk. Satversmes tiesas 2019. gada 23. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2018-12-01
20. punktu). Turklāt nolūkā sekmēt uz zināšanām balstītas sabiedrības
ilgtspējīgu attīstību atbilstoši Satversmes 112. panta pirmajam teikumam
valsts var izveidot arī citas, augstākas izglītības pakāpes.
Izglītības likuma 1. panta 2. punktā noteikts, ka augstākā izglītība ir
izglītības pakāpe, kurā pēc vidējās izglītības iegūšanas notiek zinātnē vai
mākslā, vai arī zinātnē un mākslā sakņota personības attīstība izraudzītajā
akadēmisko vai profesionālo, vai arī akadēmisko un profesionālo studiju
virzienā, sagatavošanās zinātniskai vai profesionālai darbībai. No Augstskolu
likuma izriet, ka pēc vidējās izglītības iegūšanas personai ir iespēja iegūt arī
augstāko izglītību, studējot kādā no bakalaura programmām. Persona, kas
ieguvusi bakalaura grādu, var turpināt studijas maģistra grāda iegūšanai, bet
pēc maģistra grāda iegūšanas – doktora studiju programmā doktora grāda
iegūšanai (sk. Augstskolu likuma 46. panta trešo daļu un 57. panta trešo un
ceturto daļu).
Tādējādi likumdevējs ir izveidojis sistēmu, kas rada personai
iespējas iegūt augstāko izglītību, tostarp iespēju studēt kādā no doktora
studiju programmām doktora grāda iegūšanai.
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11.2. Noskaidrojot Satversmē ietverto cilvēktiesību normu saturu, ir
jāievēro Latvijas starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā. Satversmes
112. pants ir konkretizējams un piemērojams kopsakarā ar Eiropas Cilvēka
tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk – Konvencija)
Pirmā protokola 2. pantu, kura pirmais teikums nosaka: "Nevienam
cilvēkam nedrīkst liegt tiesības uz izglītību" (sk., piemēram, Satversmes
tiesas 2019. gada 23. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2018-12-01 20. punktu).
Tādējādi attiecībā uz Satversmes 112. panta saturu Satversmes tiesa ņem
vērā Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru Konvencijas Pirmā protokola
2. panta piemērošanā.
Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir norādījusi, ka Konvencijas Pirmā
protokola 2. pants vispār attiecas uz pamata un vidējo izglītību, savukārt
augstākā izglītība ir būtiska zināšanu iegūšanai un pilnveidošanai, turklāt
ir svarīga kultūras un zinātnes vērtība gan personai, gan sabiedrībai, un
līdz ar to atzinusi, ka Konvencijas Pirmā protokola 2. pants attiecas arī uz
jebkuru valsts izveidotu augstākās izglītības iestādi (sk. Eiropas
Cilvēktiesību tiesas 2005. gada 10. novembra sprieduma lietā "Leyla Şahin
v. Turkey", pieteikums Nr. 44774/98, 134.–142. punktu).
Saskaņā ar Starptautisko standartizēto izglītības klasifikāciju (ISCED2011) doktora studiju programma ir augstākā līmeņa izglītības programma
un tās mērķis ir attīstīt padziļinātas pētniecības prasmes (sk.: International
Standard Classification of Education). Latvijas izglītības sistēmas klasifikāciju
nosaka Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 322 "Noteikumi
par Latvijas izglītības klasifikāciju". Saskaņā ar šiem noteikumiem Latvijas
izglītības klasifikācijas struktūru veido astoņu līmeņu sistēma, kas aptver
visus izglītības veidus un visas izglītības pakāpes, tostarp doktora studijas.
Augstskolās īstenoto doktora studiju programmu mērķis ir sagatavot
jauno zinātnieku paaudzi. Atbilstoši Augstskolu likuma 3. panta otrajai daļai
un 59. panta otrajai daļai personai pēc akadēmiskās doktora studiju
programmas apguves tiek piešķirts zinātniskais doktora grāds un izsniegts
doktora diploms, bet pēc profesionālās doktora studiju programmas mākslās
apguves – profesionālais doktora grāds mākslās un profesionālā doktora
diploms mākslās. Zinātniskās kvalifikācijas iegūšana augstskolās notiek
saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu. Proti, saskaņā ar minētā likuma
10. panta pirmo daļu zinātnisko kvalifikāciju apliecina doktora zinātniskais
grāds. Persona iegūst zinātnieka statusu, kad attiecībā uz šo personu stājas
spēkā lēmums par zinātniskā grāda piešķiršanu vai ārvalstīs iegūtās
kvalifikācijas pielīdzināšanu (sk. Zinātniskās darbības likuma 10. panta otro
daļu).
Satversmes tiesa norāda, ka doktora studijas pamatā ir vērstas uz
personas sagatavošanu zinātniskai darbībai. Tās ietver arī zinātniski
pētniecisko darbu studiju laikā. Personas tiesības uz zinātnisko,
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māksliniecisko un citādu jaunrades brīvību aizsargā Satversmes 113. pants.
Tomēr jāņem vērā, ka doktora studijas, lai gan to pamatā ir zinātniski
pētnieciskais darbs, vienlaikus ir arī zināšanu un prasmju apguves process.
Šīs studijas tiek raksturotas kā "tilts" starp izglītību un pētniecību (sk.:
Latvian doctoral studies and promotion system, 21 november, 2016, p. 5).
Zinātnieka statusu persona iegūst pēc doktora zinātniskā grāda iegūšanas.
Doktora studiju programma ir augstākā līmeņa izglītības programma, kuras
mērķis ir nodrošināt doktora zinātniskā grāda pretendentam iespēju iegūt
un attīstīt noteiktas zināšanas un prasmes.
Tādējādi arī studijas doktorantūras programmās ietilpst Satversmes
112. panta pirmā teikuma tvērumā.
11.3. Satversmes tiesa jau atzinusi, ka uz notiesātajiem ir attiecināmas
visas Satversmē noteiktās cilvēka pamattiesības, ciktāl tās nav ierobežotas
un ir savienojamas ar soda izciešanas mērķi un ieslodzījuma režīmu
(sk. Satversmes tiesas 2008. gada 21. oktobra sprieduma lietā Nr. 2008-02-01
10. punktu). Tātad Satversmes 112. pantā noteiktās tiesības ir arī
notiesātajam.
Ikvienu pamattiesību jomā valstij ir vairāki atšķirīgi pienākumi: gan
respektēt, gan aizsargāt, gan arī nodrošināt personas tiesības. Lai valsts rīkotos
saskaņā ar cilvēktiesībām, tai jāīsteno virkne pasākumu – gan pasīvie,
piemēram, neiejaukšanās personas tiesībās, gan aktīvie, piemēram,
nodrošinot personas individuālo vajadzību apmierināšanu (sk., piemēram,
Satversmes tiesas 2008. gada 3. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2007-23-01 7. punktu
un 2009. gada 21. decembra sprieduma lietā Nr. 2009-43-01 24. punktu).
Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir atzinusi, ka no Konvencijas Pirmā
protokola 2. panta neizriet valsts pienākums izveidot noteikta veida
augstākās izglītības iestādes, tomēr norādījusi, ka valstij ir jānodrošina
personai, arī notiesātajam, pieeja esošajām izglītības iestādēm (sk. Eiropas
Cilvēktiesību tiesas 2014. gada 27. maija sprieduma lietā "Velyo Velev v.
Bulgaria", pieteikums Nr. 16032/07, 31. un 34. punktu). Iespēja izmantot
audiovizuālus mācību materiālus un datoru, kā arī piekļuve internetam ir
veids, kādā faktiski tiek īstenotas tiesības uz izglītību (sk. Eiropas
Cilvēktiesību tiesas 2019. gada 18. jūnija sprieduma apvienotajās lietās
"Mehmet Resit Arslan and Orhan Bingöl v. Turkey", pieteikumi Nr. 47121/06,
13988/07 un Nr. 34750/07, 53. punktu).
Satversmes tiesa secina, ka nedz no Satversmes 112. panta, nedz
citām Satversmes normām neizriet obligāts valsts pienākums nodrošināt
ikvienai personai tiesības studēt doktora studiju programmā. Tomēr tad,
ja valsts ir izveidojusi doktora studiju programmu un persona, izpildot
noteiktas prasības, tikusi uzņemta šajā studiju programmā, šai personai ir
tiesības turpināt studijas, lai iegūtu augstākā līmeņa izglītību. Tas attiecas
arī uz notiesāto.
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Tātad, ja valsts ir izveidojusi doktora studiju programmu un
persona pēc noteiktu prasību izpildes ir uzņemta šajā programmā,
no Satversmes 112. panta pirmā teikuma izriet viņas tiesības
turpināt studijas, ciktāl tas ir savienojams ar soda izciešanas mērķi
un ieslodzījuma režīmu.
12. Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka apstrīdētā norma ierobežojusi
viņam Satversmes 112. pantā paredzētās tiesības turpināt studijas
augstākā līmeņa izglītības iegūšanai. Proti, apstrīdētajā normā esot
uzskaitīti konkrēti priekšmeti, kurus notiesātais ir tiesīgs izmantot
kamerās un koplietošanas telpās. Tomēr tajā neesot paredzēta iespēja
saņemt pienesumā un lietot personisko portatīvo skaitļotāju, kas viņam
bijis nepieciešams doktora disertācijas izstrādei. Arī tiesībsargs, Izglītības
un zinātnes ministrija un I. Švarca uzskata, ka apstrīdētā norma
ierobežojusi Pieteikuma iesniedzējam Satversmes 112. panta pirmajā
teikumā paredzētās tiesības, jo liegusi izmantot personisko datortehniku,
kas viņam bijusi nepieciešama doktora disertācijas izstrādāšanai, tātad
liegusi viņam turpināt studijas augstākā līmeņa izglītības iegūšanai.
Savukārt Ministru kabinets atbildes rakstā norāda, ka tiesību normās
neesot noteikts vispārējs aizliegums notiesātajam saņemt pienesumā un
izglītības nolūkos izmantot personisko datoru ar interneta pieslēgumu.
Proti, ar brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka atļauju notiesātais,
kurš sodu izcieš atklātajā cietumā, varot personisko datoru izmantot
izglītības nolūkiem. Personisko datoru lietošana neesot atļauta vienīgi
tiem notiesātajiem, kuri brīvības atņemšanas sodu izcieš slēgta vai daļēji
slēgta tipa cietumā. Tomēr šajās brīvības atņemšanas iestādēs
notiesātajiem esot iespēja izmantot tajās esošos datorus. Šāda iespēja esot
piedāvāta arī Pieteikuma iesniedzējam, tomēr viņš no tās atteicies, jo
dators neesot bijis atbilstošs viņa vēlmēm. Tādējādi apstrīdētā norma
neierobežojot viņam Satversmes 112. pantā noteiktās tiesības.
Līdz ar to Satversmes tiesai jānoskaidro, vai apstrīdētajā normā ir
ietverts Satversmes 112. panta pirmajā teikumā noteikto tiesību
ierobežojums.
12.1. Apstrīdētā norma noteic to personisko sadzīves tehniku, kuru
notiesātais, saņemot brīvības atņemšanas iestādes administrācijas atļauju,
dienas kārtībā noteiktajā laikā var lietot kamerās un koplietošanas telpās.
Proti, tie ir personiskie radiouztvērēji, televizori un tiem pievienojamās
videospēles. Tāpat saskaņā ar šo normu notiesātajam ir atļauts brīvības
atņemšanas iestādes veikalā iegādāto pārtikas produktu saglabāšanai un
sagatavošanai izmantot personiskos ledusskapjus un elektriskos ūdens
sildītājus.
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Atbilstoši Kodeksa 41. panta sestajai daļai notiesātajam, kurš brīvības
atņemšanas sodu izcieš atklātajā cietumā, saņemot brīvības atņemšanas
iestādes priekšnieka atļauju, ir atļauts glabāt arī personisko datortehniku ar
interneta pieeju, ja tā viņam nepieciešama izglītības iegūšanai vai
nodarbinātības nodrošināšanai. Tomēr nedz apstrīdētā norma, nedz citas
Noteikumu Nr. 423 normas, nedz arī Kodekss neparedz, ka tie notiesātie, kuri
brīvības atņemšanas sodu izcieš slēgtajos vai daļēji slēgtajos cietumos,
izglītības iegūšanai ar brīvības atņemšanas iestādes administrācijas atļauju
varētu izmantot personisko datortehniku. Arī Ministru kabinets atbildes
rakstā norāda, ka Noteikumu Nr. 423 normas, tostarp apstrīdētā norma,
neparedz to, ka notiesātie, kuri sodu izcieš šajās brīvības atņemšanas iestādēs,
varētu izmantot personisko datortehniku (sk. lietas materiālu 1. sēj. 59. lp.).
No lietas materiāliem izriet, ka Pieteikuma iesniedzējs no 2018. gada
23. marta līdz 30. novembrim izcieta sodu Rīgas Centrālcietumā. Brīvības
atņemšanas soda izciešanu viņš uzsāka slēgtā cietumā, bet vēlāk tika pārcelts
uz daļēji slēgta tipa cietumu. Izciešot sodu brīvības atņemšanas iestādē,
Pieteikuma iesniedzējs vairākkārt lūdzis tās priekšnieka atļauju pienesumā
saņemt un lietot personisko portatīvo skaitļotāju bez interneta pieslēguma,
bet ar speciālu programmnodrošinājumu, kas ļauj veikt eksperimentus ar
runas ierakstiem, lai turpinātu doktora disertācijas izstrādi. Tomēr visi viņa
lūgumi tika noraidīti, jo tiesību normas, kas noteic priekšmetus, kurus
ieslodzītās personas ir tiesīgas iegādāties, glabāt, lietot, kā arī saņemt
sūtījumos vai pienesumos, neparedz notiesātajiem, kuri sodu izcieš slēgtajā
vai daļēji slēgtajā cietumā, tiesības glabāt, iegādāties, saņemt pienesumā vai
sūtījumā personisko datoru (sk. lietas materiālu 1. sēj. 6.–8. un 63. lp.).
12.2. Saskaņā ar Augstskolu likuma 63. pantu zinātnisko doktora
grādu personai piešķir pēc akreditētas akadēmiskās doktora studiju
programmas apguves un promocijas darba aizstāvēšanas. Promocijas darbs
var būt arī disertācija (sk. Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra
noteikumu Nr. 1001 "Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas)
kārtība un kritēriji" 3.1. punktu).
Pieteikuma iesniedzējs sodu izcieta slēgta un daļēji slēgta tipa cietumā,
tāpēc brīvības atņemšanas iestādes administrācijai nebija tiesību atļaut
viņam saņemt pienesumā un promocijas darba izstrādāšanai izmantot
datoru ar speciālu programmatūru. Lai gan Pieteikuma iesniedzējam tika
piedāvāta iespēja izmantot brīvības atņemšanas iestādē esošos datorus, tie
nebija piemēroti eksperimentu veikšanai, jo nebija aprīkoti ar speciālu
programmnodrošinājumu. Pieņemot apstrīdēto normu, Ministru kabinets
ir noteicis to personisko sadzīves tehniku, kuru notiesātais ir tiesīgs
izmantot. Starp šiem priekšmetiem nav minēta personiskā datortehnika,
tāpēc brīvības atņemšanas iestādes administrācija nav tiesīga atļaut tās
izmantošanu slēgta un daļēji slēgta tipa cietumos.
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Saskaņā ar Augstskolu likuma 6. pantu augstskolās tiek nodrošināta
studiju, pētniecības darba un mākslinieciskās jaunrades brīvība. Studiju
brīvība citstarp izpaužas kā studējošo tiesības nodarboties ar zinātniskās
pētniecības darbu un māksliniecisko jaunradi, savukārt pētniecības darba
brīvība – kā tiesības izvēlēties zinātniskās darbības virzienu un metodes (sk.
arī Zinātniskās darbības likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu). Tādējādi
personai, kura apgūst augstākā līmeņa izglītības programmu, ir tiesības
izvēlēties pētniecības darba metodes, tostarp arī palīglīdzekļus. Tieši kādi
palīglīdzekļi personai ir nepieciešami, to nosaka zinātniski pētnieciskā
darba būtība. Ja personai pētniecības darbā ir nepieciešama speciāla
datortehnika, tad aizliegums šādu palīglīdzekli izmantot ir uzskatāms par
Satversmes 112. pantā noteikto pamattiesību ierobežojumu.
Līdz ar to laikā, kad Pieteikuma iesniedzējs sodu izcieta slēgta
un daļēji slēgta tipa cietumā, apstrīdētā norma, ciktāl tā neparedz
brīvības atņemšanas iestādes administrācijai tiesības lemt par
atļauju notiesātajam izmantot palīglīdzekļus, lai turpinātu studijas
augstākā līmeņa izglītības iegūšanai, ierobežoja viņam Satversmes
112. panta pirmajā teikumā paredzētās tiesības.
13. Satversmes 116. pants noteic, ka personas tiesības, kas noteiktas
Satversmes deviņdesmit sestajā, deviņdesmit septītajā, deviņdesmit
astotajā, simtajā, simt otrajā, simt trešajā, simt sestajā un simt astotajā pantā,
var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku
tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un
tikumību.
Satversmes 116. pantā tiesības uz izglītību nav minētas, tomēr tas
nenozīmē, ka šīs pamattiesības būtu absolūtas un tām nevarētu noteikt
ierobežojumus. Turklāt ierobežojumi notiesātajām personām var būt
stingrāki nekā brīvībā esošām personām. Pieņēmums, ka Satversmes
112. pantā noteiktajām pamattiesībām vispār nevar noteikt ierobežojumus,
nonāktu pretrunā gan ar citos Satversmes pantos garantētajām citu personu
pamattiesībām, gan ar Satversmes 89. pantā noteikto valsts pienākumu
aizsargāt personas pamattiesības.
Tātad tiesības uz izglītību var ierobežot, bet ir jāpārbauda, vai
ierobežojums ir attaisnojams, proti, vai: 1) tas ir noteikts ar likumu; 2) tam
ir leģitīms mērķis; 3) tas ir samērīgs.
14. Satversmes tiesai visupirms jāizvērtē, vai pamattiesību
ierobežojums ir noteikts ar likumu.
Satversmes tiesa ir secinājusi, ka vārds "likums" nav interpretējams
gramatiski un aptver ne tikai Saeimas pieņemtus likumus to formālajā
nozīmē, bet arī citus ārējos normatīvos aktus, ja vien tie:
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1) izdoti, pamatojoties uz likumu un ievērojot normatīvajos aktos
paredzēto kārtību;
2) ir publicēti un publiski pieejami atbilstoši normatīvo tiesību aktu
prasībām;
3) ir pietiekami skaidri formulēti, lai persona varētu izprast no tiem
izrietošo tiesību un pienākumu saturu un paredzēt to piemērošanas sekas,
kā arī nodrošina aizsardzību pret to patvaļīgu piemērošanu (sk. Satversmes
tiesas 2018. gada 18. decembra sprieduma lietā Nr. 2016-04-03 20. punktu).
Tiesību normas pieņemšanas kārtības ievērošana ir tiesību normas
spēkā esības priekšnoteikums (sk. Satversmes tiesas 2005. gada
21. novembra sprieduma lietā Nr. 2005-03-0306 10.4. punktu un 2015. gada
21. decembra sprieduma lietā Nr. 2015-03-01 23. punktu). Likumdevējs
Kodeksa 41. panta sestajā daļā noteicis, ka notiesātais, kurš sodu izcieš
atklātajos cietumos, ar brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka atļauju
drīkst glabāt arī personisko datortehniku ar interneta pieeju, ja tā viņam
nepieciešama izglītības iegūšanai. Savukārt Kodeksa 47. panta pirmajā daļā
likumdevējs pilnvarojis Ministru kabinetu noteikt to priekšmetu sarakstu,
kurus notiesātajam atļauts saņemt ar sūtījumiem un pienesumiem.
Apstrīdētā norma ir pieņemta, atsaucoties uz šo Kodeksa normu. Satversmes
tiesa jau ir atzinusi, ka Kodeksa normas pilnvaro Ministru kabinetu izstrādāt
brīvības atņemšanas iestāžu iekšējās kārtības noteikumus un reglamentēt
to, kādus priekšmetus notiesātajam ir atļauts glabāt (sk. Satversmes tiesas
2011. gada 18. marta sprieduma lietā Nr. 2010-50-03 10. punktu).
Lai gan Pieteikuma iesniedzējs, norādot uz apstrīdētās normas
neatbilstību Satversmes 64. pantam, pauž uzskatu, ka Ministru kabinets
nav pilnvarots izdot Noteikumus Nr. 423, tomēr viņš nav norādījis un arī
Satversmes tiesa nekonstatē tādus apstrīdētās normas pieņemšanas un
publicēšanas vai saprotamības aspektus, kas ļautu apšaubīt to, ka šajā
normā ietvertais pamattiesību ierobežojums ir noteikts ar likumu.
Līdz ar to apstrīdētajā normā ietvertais pamattiesību
ierobežojums ir noteikts ar likumu.
15. Ikviena pamattiesību ierobežojuma pamatā ir jābūt apstākļiem
un argumentiem, kādēļ tas vajadzīgs, proti, ierobežojums tiek noteikts
svarīgu interešu – leģitīma mērķa – labad (sk., piemēram, Satversmes tiesas
2005. gada 22. decembra sprieduma lietā Nr. 2005-19-01 9. punktu).
Ja ir noteikts tiesību ierobežojums, tad pienākums uzrādīt un pamatot
šāda ierobežojuma leģitīmo mērķi Satversmes tiesas procesā visupirms ir
institūcijai, kas izdevusi apstrīdēto aktu, konkrētajā gadījumā – Ministru
kabinetam (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2012. gada 1. novembra
sprieduma lietā Nr. 2012-06-01 12. punktu un 2014. gada 11. decembra
sprieduma lietā Nr. 2014-05-01 18. punktu).
520

Lieta Nr. 2018-23-03

Ministru kabinets norāda, ka ierobežojums, kas liedz notiesātajiem,
kuri sodu izcieš slēgta vai daļēji slēgta tipa cietumos, saņemt pienesumā
un izmantot personisko datortehniku, esot noteikts, lai nodrošinātu
kārtību un drošību brīvības atņemšanas iestādēs. Ja notiesātais, izciešot
brīvības atņemšanas sodu, ir apsūdzētā statusā vēl citā kriminālprocesā,
viņš datoru varot izmantot tādu darbību veikšanai, kuras var apdraudēt
kriminālprocesa mērķu sasniegšanu. Tāpat notiesātais personisko datoru
varot izmantot, lai iegūtu aizliegtu informāciju. Tādējādi apstrīdētās
normas leģitīmais mērķis esot sabiedrības drošības aizsardzība.
Pieaicinātās personas Izglītības un zinātnes ministrija, I. Švarca,
tiesībsargs un ģenerālprokurors norāda, ka mūsdienās dators ļauj slēptā
veidā glabāt dažādus datus, programmas un izmantot to tādu darbību
veikšanai, kas var apdraudēt drošību un kārtību ieslodzījuma vietā (sk.
lietas materiālu 3. sēj. 6., 14., 21.–22. un 36. lp.).
Sabiedrības drošības aizsardzība kā pamattiesību ierobežojuma
leģitīmais mērķis ir saistāma ar demokrātiskās valsts iekārtas aizsardzību
un tiek atzīta par pieļaujamu galvenokārt tādos gadījumos, kad tiek skarti
jautājumi par valsts vai sabiedrības drošības apdraudējumiem. Šādā
gadījumā jākonstatē objektīvi pastāvoša vai potenciāli iespējama saikne
starp konkrēta tiesiskā regulējuma pieņemšanu un sabiedrības drošības
stiprināšanu, drošības apdraudējuma novēršanu vai mazināšanu (sk.
Satversmes tiesas 2010. gada 7. oktobra sprieduma lietā Nr. 2010-01-01
12.2. punktu).
Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir atzinusi, ka ierobežojumi notiesātajam
izmantot dažādus priekšmetus, tostarp datorus, ir vērsti uz to, lai
nodrošinātu kārtību ieslodzījuma vietā un novērstu jaunu noziedzīgu
nodarījumu izdarīšanu (sk. Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2019. gada 18. jūnija
sprieduma apvienotajās lietās "Mehmet Resit Arslan and Orhan Bingöl v.
Turkey", pieteikumi Nr. 47121/06, 13988/07 un Nr. 34750/07, 60. punktu).
Satversmes tiesa secina, ka ierobežojums notiesātajam slēgta vai daļēji
slēgta tipa cietumā izmantot personisko datortehniku ir noteikts
sabiedrības interesēs, lai novērstu kārtības un drošības apdraudējumus.
Līdz ar to apstrīdētajā normā ietvertajam pamattiesību
ierobežojumam ir leģitīms mērķis – sabiedrības drošības aizsardzība.
16. Konstatējot pamattiesību ierobežojuma leģitīmo mērķi,
nepieciešams izvērtēt šā ierobežojuma atbilstību samērīguma principam
un tādējādi noskaidrot:
1) vai likumdevēja lietotie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa
sasniegšanai, tas ir, vai ar apstrīdēto normu var sasniegt ierobežojuma
leģitīmo mērķi;

521

Lieta Nr. 2018-23-03

2) vai šāda rīcība ir nepieciešama, tas ir, vai mērķi nevar sasniegt ar
citiem, personas tiesības mazāk ierobežojošiem līdzekļiem;
3) vai likumdevēja rīcība ir atbilstoša, tas ir, vai labums, ko iegūst
sabiedrība, ir lielāks par personas tiesībām nodarīto kaitējumu.
Ja tiek atzīts, ka tiesību normā noteiktais ierobežojums neatbilst kaut
vienam no šiem kritērijiem, tad ierobežojums neatbilst arī samērīguma
principam un ir prettiesisks.
17. Izvērtējot to, vai izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa
sasniegšanai, Satversmes tiesa pārbauda, vai ar izraudzītajiem līdzekļiem
var sasniegt leģitīmo mērķi.
Vispārējs aizliegums notiesātajiem, kuri sodu izcieš slēgtos vai daļēji
slēgtos cietumos, izmantot personisko datortehniku novērš jebkādu risku,
ka tā varētu tikt izmantota tādu darbību veikšanai, kas, iespējams, ir
vērstas pret kārtību un drošību brīvības atņemšanas iestādē. Tātad
apstrīdētajā normā paredzētais pamattiesību ierobežojums ir piemērots
līdzeklis leģitīmā mērķa – sabiedrības drošības aizsardzība – sasniegšanai.
Līdz ar to izraudzītais līdzeklis ir piemērots leģitīmā mērķa
sasniegšanai.
18. Izvērtējot to, vai izraudzītie līdzekļi ir nepieciešami leģitīmā
mērķa sasniegšanai, Satversmes tiesa pārbauda, vai leģitīmo mērķi nav
iespējams sasniegt ar citiem, indivīda tiesības mazāk ierobežojošiem
līdzekļiem, kuri būtu tikpat iedarbīgi.
Satversmes tiesa jau atzinusi, ka saudzējošāks līdzeklis ir nevis jebkurš
cits, bet tikai tāds līdzeklis, ar kuru var sasniegt leģitīmo mērķi vismaz tādā
pašā kvalitātē (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2010. gada 7. oktobra
sprieduma lietā Nr. 2010-01-01 14. punktu). Tiesas kompetencē ir pārbaudīt
to, vai nepastāv alternatīvi līdzekļi, kas personu pamattiesības aizskartu
mazāk (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2017. gada 24. novembra sprieduma
lietā Nr. 2017-07-01 19. punktu).
18.1. No pieteikuma secināms, ka, pēc Pieteikuma iesniedzēja
ieskata, apstrīdētajā normā ietvertā pamattiesību ierobežojuma leģitīmo
mērķi var sasniegt ar personas tiesības mazāk ierobežojošiem līdzekļiem,
piemēram, nosakot tādu tiesisko regulējumu, kas ļautu brīvības
atņemšanas iestādes administrācijai katru gadījumu vērtēt individuāli.
Arī tiesībsargs uzskata, ka saudzējošāks līdzeklis ir tāds regulējums,
kas ļautu brīvības atņemšanas iestādes administrācijai, ņemot vērā soda
režīmu un mērķi, katrā gadījumā individuāli lemt par atļauju notiesātajam
izmantot personisko datoru. Jau šobrīd apstrīdētajā normā noteiktos
priekšmetus notiesātais drīkstot lietot tikai pēc brīvības atņemšanas
iestādes administrācijas atļaujas saņemšanas. Tāpat Ministru kabinets
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esot tiesīgs ierobežot tādu ierīču kā datori izmantošanas laiku un vietu vai
paredzēt, ka notiesātais datoru var izmantot tikai brīvības atņemšanas
iestādes darbinieka uzraudzībā (sk. lietas materiālu 3. sēj. 14. lp.). I. Švarca
uzsver, ka jau šobrīd personisko datortehniku atļauts izmantot atklātajos
cietumos, turklāt tā tiekot regulāri pārbaudīta. Neesot nekādu šķēršļu
tam, lai Ministru kabinets līdzīgu kārtību attiecinātu arī uz slēgtajiem un
daļēji slēgtajiem cietumiem. Tāpat esot iespējams tiesību normās definēt
kritērijus, pēc kuriem nosakāms aizliegums notiesātajam izmantot
personisko datoru (sk. lietas materiālu 3. sēj. 22.–26. lp.).
Turpretim Ministru kabinets uzskata, ka nepastāv citi līdzekļi, ar
kuriem notiesāto personu tiesības tiktu ierobežotas mazāk, bet leģitīmo
mērķi varētu sasniegt līdzvērtīgā kvalitātē. Ja notiesātajiem, kuri sodu
izcieš slēgtajos vai daļēji slēgtajos cietumos, tiktu atļauts mācību nolūkiem
izmantot personisko datortehniku, tad brīvības atņemšanas iestādes
administrācijai būtu jānodrošina katra notiesātā glabāšanā esošā datora
regulāra pārbaude. Tas prasītu nesamērīgu personāla resursu un tehnisko
līdzekļu piesaisti.
18.2. Saskaņā ar Krimināllikuma 35. panta otro daļu tajā paredzēto
sodu, tostarp brīvības atņemšanas soda, mērķis ir aizsargāt sabiedrības
drošību, atjaunot taisnīgumu, sodīt vainīgo personu par izdarīto noziedzīgo
nodarījumu, resocializēt sodīto personu, kā arī panākt, lai notiesātais un
citas personas pildītu likumus un atturētos no noziedzīgu nodarījumu
izdarīšanas. Savukārt brīvības atņemšanas iestādēm, izpildot kriminālsodu,
ir jāgādā par šo mērķu sasniegšanu, papildus nodrošinot tiesisku un drošu
cietuma vidi, kā arī nepieļaujot pārkāpumus un citas nekārtības.
Atbilstoši Kodeksa 13. panta pirmajai daļai brīvības atņemšanas sodu
izpilda slēgtajā cietumā, daļēji slēgtajā cietumā, atklātajā cietumā, kā arī
audzināšanas iestādēs nepilngadīgajiem. Brīvības atņemšanas soda izpildes
pamatprincips ir tāds, ka notiesātie atrodas obligātā izolācijā un uzraudzībā,
lai viņiem nebūtu iespējas izdarīt jaunus noziedzīgus nodarījumus. Tāpat no
notiesātajiem tiek prasīta viņiem noteikto pienākumu precīza izpilde.
Papildus tam atkarībā no režīma apstākļiem, konkrētā notiesātā izdarītā
noziedzīgā nodarījuma rakstura, viņa personības un uzvedības var tikt
noteikti arī zināmi ierobežojumi (sk. Kodeksa 41. panta pirmo daļu). Tādējādi
atrašanās brīvības atņemšanas iestādē ir nesaraujami saistīta ar dažādiem
personas tiesību ierobežojumiem, kas izriet no brīvības atņemšanas soda
būtības un tā piemērošanas mērķiem un ir neatņemama šā soda iezīme.
Eiropas cietumu noteikumi paredz, ka pret visām personām, kurām
atņemta brīvība, jāizturas, ievērojot to cilvēktiesības. Personām, kurām
atņemta brīvība, nosaka minimālus nepieciešamos ierobežojumus, kas ir
samērīgi ar leģitīmo mērķi, kura sasniegšanai tie noteikti (sk. Eiropas
cietumu noteikumu 1. un 3. punktu).
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Kā jau iepriekš tika norādīts, tikai notiesātais, kurš sodu izcieš atklātajā
cietumā, ar brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka atļauju drīkst glabāt
personisko datortehniku, arī ar interneta pieeju, ja viņam tā nepieciešama
izglītības iegūšanai. Savukārt tiem notiesātajiem, kuri sodu izcieš slēgtajos
vai daļēji slēgtajos cietumos, šāda iespēja nav. Proti, no apstrīdētās normas
izriet, ka šādu brīvības atņemšanas iestāžu administrācija ir tiesīga lemt par
atļauju notiesātajiem izmantot vienīgi šajā normā minēto sadzīves tehniku.
Tā kā starp apstrīdētajā normā uzskaitītajiem priekšmetiem nav minēta
personiskā datortehnika, par tās izmantošanu slēgtajos un daļēji slēgtajos
cietumos attiecīgās brīvības atņemšanas iestādes administrācija nav tiesīga
lemt. Arī Ieslodzījuma vietu pārvalde 2018. gada 4. jūlija lēmumā
Pieteikuma iesniedzējam norādījusi, ka tā nav tiesīga atļaut viņam doktora
disertācijas izstrādāšanai izmantot personisko portatīvo skaitļotāju, jo
tiesību normas, tostarp apstrīdētā norma, šāda priekšmeta lietošanu
neparedz (sk. lietas materiālu 1. sēj. 6.–7. lp.).
Eiropas Cilvēktiesību tiesa, vērtējot ierobežojumu, kurš liedza
ieslodzītajiem izmantot datoru ar interneta pieslēgumu, kas nepieciešams
augstākās izglītības iegūšanai, norādījusi, ka jebkuram ieslodzīto personu
pamattiesību, tostarp tiesību uz izglītību, ierobežojumam jābūt
pamatotam, pat ja to attaisno drošības apsvērumi, tostarp nepieciešamība
novērst jaunu noziegumu izdarīšanu vai nodrošināt kārtību ieslodzījuma
vietā. Valstij ir jārod līdzsvars starp personas tiesībām uz izglītību un
valsts iespējām šīs tiesības nodrošināt. Atsakot personai iespēju izmantot
datoru ar interneta pieslēgumu, dalībvalsts tiesas nebija detalizēti
izanalizējušas drošības riskus, ko rada tā izmantošana ieslodzījuma vietā,
tādēļ Eiropas Cilvēktiesību tiesa atzina, ka ir pārkāpts Konvencijas Pirmā
protokola 2. pants (sk. Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2019. gada 18. jūnija
sprieduma apvienotajās lietās "Mehmet Resit Arslan and Orhan Bingöl v.
Turkey", pieteikumi Nr. 47121/06, 13988/07 un Nr. 34750/07, 55., 57. un
69. punktu).
Satversmes tiesa norāda: lai nodrošinātu līdzsvaru starp personas,
kura pēc noteiktu prasību izpildes ir uzņemta doktora studiju programmā,
tiesībām turpināt studijas augstākā līmeņa izglītības iegūšanai un
nepieciešamību nodrošināt kārtību un drošību ieslodzījuma vietā,
normatīvajam regulējumam ir jādod brīvības atņemšanas iestādes
administrācijai tiesības lemt par atļauju vai aizliegumu izmantot studiju
turpināšanai nepieciešamos palīglīdzekļus arī tiem notiesātajiem, kuri
sodu izcieš daļēji slēgtos vai slēgtos cietumos. Šāda kārtība būtu
iespējama, ja apstrīdētā norma paredzētu, ka pēc individuāla apstākļu
izvērtējuma brīvības atņemšanas iestādes administrācija ir tiesīga atļaut
notiesātajam izmantot palīglīdzekļus, kas viņam nepieciešami studiju
turpināšanai. Vai un tieši kāda veida palīglīdzekļu, tostarp personiskās
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datortehnikas, izmantošana notiesātajam var tikt atļauta, tas atkarīgs no
katra gadījuma individuālajiem apstākļiem.
Brīvības atņemšanas iestādes administrācijas tiesības katrā gadījumā
individuāli izvērtēt, vai notiesātajam var dot atļauju izmantot palīglīdzekļus
studiju turpināšanai, notiesātajam nebūt negarantē to, ka konkrētā
palīglīdzekļa, piemēram, datora, izmantošana viņam noteikti tiks atļauta. Ja
pēc individuāla apstākļu izvērtējuma ir konstatējami drošības vai kārtības
apdraudējuma riski, brīvības atņemšanas iestādes administrācija var
atteikt personai iespēju izmantot konkrēto palīglīdzekli, piemēram, datoru.
Saskaņā ar Kodeksa 47.1 panta otro daļu sūdzību par brīvības atņemšanas
iestādes priekšnieka lēmumu neatļaut notiesātajam lietot personisko
sadzīves tehniku var iesniegt Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniekam.
Tāds regulējums, kas ļautu katrā gadījumā individuāli izvērtēt, vai
notiesātajam var dot atļauju izmantot palīglīdzekļus studiju turpināšanai,
mazāk ierobežotu notiesāto pamattiesības, jo atsevišķos gadījumos, kad
drošības riski netiek konstatēti, notiesātais drīkstētu izmantot šādus
līdzekļus. Satversmes tiesa jau ir atzinusi, ka tiesības uz izglītību dod
indivīdam iespējas veidoties kā brīvai personībai un iekļauties pilsoniskajā
sabiedrībā (sk. Satversmes tiesas 2019. gada 23. aprīļa sprieduma lietā
Nr. 2018-12-01 20. punktu). Notiesātais, izciešot brīvības atņemšanas sodu,
ir izolēts no sabiedrības. Šī izolācija ietekmē viņa fizisko un emocionālo
veselību, tāpēc ir svarīgi nodrošināt notiesātajam izglītības pieejamību.
Turklāt izglītība ieslodzījuma vietā ir svarīga, lai veicinātu sociāli pozitīvas
vērtību izpratnes veidošanos notiesātajā un viņa pilnvērtīgu iekļaušanos
sabiedrībā pēc soda izciešanas. Izglītība ir viens no sociālās rehabilitācijas
galvenajiem līdzekļiem (sk. Ministru kabineta 2015. gada 24. septembra
rīkojumu Nr. 580 "Par ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnēm 2015–2020. gadam").
Satversmes tiesa norāda, ka Eiropas Padomes Ministru komitejas
1989. gada 13. oktobra ieteikumos Nr. R (89)12 "Par izglītību ieslodzījuma
vietās" uzsvērta izglītības nozīme notiesātā personības attīstībā un apstākļu
ieslodzījuma vietā uzlabošanā. Arī Eiropas cietumu noteikumos norādīts, ka
ikvienā ieslodzījuma vietā tās administrācija cenšas sniegt notiesātajam
iespēju apgūt pēc iespējas plašākas izglītības programmas, kas atbilst viņa
individuālajām vajadzībām un centieniem (sk. Eiropas cietumu noteikumu
28.1. punktu). Lai gan Eiropas cietumu noteikumiem nav juridiski saistoša
rakstura, Satversmes tiesa atzīst, ka tie ietver vadlīnijas, kas raksturo
attieksmi pret notiesātajiem Eiropas kultūrtelpā.
Satversmes tiesa nesaskata pamatu Ministru kabineta apgalvojumam,
ka valstij šāda kārtība būtu pārmērīgi apgrūtinoša. Jau šobrīd to notiesāto,
kuri sodu izcieš atklātajos cietumos, personiskā datortehnika tiek pakļauta
regulārām pārbaudēm (sk. Kodeksa 41. panta sesto daļu). Turklāt to
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notiesāto skaits, kuri, atrodoties ieslodzījuma vietā, studē augstākās
izglītības programmās, ir salīdzinoši neliels. Proti, saskaņā ar Ieslodzījuma
vietu pārvaldes sniegto informāciju 2018. gadā kopumā izglītību dažādās
programmās iegūst 1574 notiesātie, no tiem pieci – augstākās izglītības
programmās (sk. lietas materiālu 1. sēj. 70. lp.). Jāņem vērā arī tas, ka
atsevišķos gadījumos notiesātajam nebūs nepieciešami palīglīdzekļi,
piemēram, speciāla datortehnika, un viņš studijas augstākā līmeņa izglītības
iegūšanai varēs turpināt, izmantojot tikai ieslodzījuma vietā esošos datorus.
Jautājums par to, vai šāda palīglīdzekļa, piemēram, datortehnikas,
izmantošana ir objektīvi nepieciešama, jāizlemj, veicot individuālu apstākļu
izvērtējumu katrā konkrētajā gadījumā.
Satversmes tiesa secina, ka pastāv saudzējošāks līdzeklis, kas mazāk
ierobežotu personai Satversmes 112. panta pirmajā teikumā noteiktās
pamattiesības, bet ļautu pamattiesību ierobežojuma leģitīmo mērķi –
sabiedrības drošības aizsardzība – sasniegt tādā pašā kvalitātē.
Tādējādi ierobežojums neatbilst samērīguma principam un līdz
ar to apstrīdētā norma, ciktāl tā neparedz brīvības atņemšanas
iestādes administrācijai tiesības lemt par atļauju notiesātajam
izmantot palīglīdzekļus studiju turpināšanai augstākā līmeņa
izglītības iegūšanai, neatbilst Satversmes 112. pantam.
19. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 32. panta trešo daļu tiesību
norma, kuru Satversmes tiesa atzinusi par neatbilstošu augstāka juridiska
spēka tiesību normai, uzskatāma par spēkā neesošu no Satversmes tiesas
sprieduma publicēšanas dienas, ja Satversmes tiesa nav noteikusi citādi.
Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 31. panta 11. punktu Satversmes tiesa
var spriedumā norādīt brīdi, ar kuru zaudē spēku apstrīdētā tiesību norma,
kas atzīta par neatbilstošu augstāka juridiska spēka tiesību normai.
19.1. Satversmes tiesa jau ir atzinusi, ka, lemjot par brīdi, ar kuru
apstrīdētā norma (akts) zaudē spēku, jāņem vērā, ka tās uzdevums ir pēc
iespējas novērst pieteikuma iesniedzēju pamattiesību aizskārumu (sk.
Satversmes tiesas 2005. gada 16. decembra sprieduma lietā Nr. 2005-12-0103
25. punktu).
No lietas materiāliem izriet, ka izskatāmajā gadījumā apstrīdētā
norma Pieteikuma iesniedzējam piemērota 2018. gada 26. jūnijā, kad
brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks liedzis viņam saņemt un lietot
personisko datortehniku (sk. lietas materiālu 1. sēj. 8. lp.). Minētais datums
uzskatāms par Pieteikuma iesniedzēja pamattiesību aizskāruma rašanās
brīdi.
Administratīvais process iestādē noslēdzies ar Ieslodzījuma vietu
pārvaldes priekšnieka 2018. gada 4. jūlija lēmumu, ar kuru noraidīta
Pieteikuma iesniedzēja sūdzība par brīvības atņemšanas iestādes
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priekšnieka lēmumu (sk. lietas materiālu 1. sēj. 6.–7. lp.). Saskaņā ar
Kodeksa 47.1 panta otro daļu minētais lēmums nav pārsūdzams.
Pieteikuma iesniedzējs 2018. gada 30. novembrī tika atbrīvots no
brīvības atņemšanas soda izciešanas. Tomēr apstrīdētā norma, lai pēc
iespējas novērstu nelabvēlīgās sekas, ko viņam radījusi tās piemērošana,
attiecībā uz Pieteikuma iesniedzēju ir atzīstama par spēkā neesošu no viņa
pamattiesību aizskāruma rašanās brīža.
19.2. Satversmes tiesai, izmantojot tai Satversmes tiesas likuma
32. panta trešajā daļā piešķirtās tiesības, iespēju robežās ir jāgādā arī par
to, lai situācija, kāda varētu veidoties no brīža, kad apstrīdētā norma tiek
atzīta par spēkā neesošu, līdz brīdim, kad likumdevējs tās vietā pieņems
jaunu tiesisko regulējumu, neradītu personām Satversmē garantēto
pamattiesību aizskārumu (sk. Satversmes tiesas 2005. gada 16. decembra
sprieduma lietā Nr. 2005-12-0103 25. punktu un 2013. gada 31. janvāra
sprieduma lietā Nr. 2012-09-01 16.1. punktu).
Satversmes tiesa norāda, ka līdz jauna tiesiskā regulējuma pieņemšanai
notiesāto tiesības aizsargājamas, tieši piemērojot Satversmes 112. pantu un
šajā spriedumā ietvertās atziņas.
20. Turklāt Satversmes tiesa vērš Ministru kabineta uzmanību uz to, ka
apstrīdētā norma, kā arī citas Noteikumu Nr. 423 normas, kas attiecas uz
priekšmetu lietošanu brīvības atņemšanas iestādē, ir formulētas tādējādi, ka
nosaka priekšmetus, kurus notiesātajam ir atļauts glabāt. Tas nozīmē, ka
brīvības atņemšanas iestādes administrācijai nav tiesību atļaut notiesātajam
lietot citus, šajās tiesību normās neminētus priekšmetus, pat ja ar to
lietošanu netiktu apdraudēta kārtība un drošība ieslodzījuma vietā. Šāds
regulējums var radīt nesamērīgus personai Satversmē ietverto pamattiesību
aizskārumus. Tāpēc Ministru kabinetam ir pienākums apsvērt, kā konkrētais
tiesiskais regulējums būtu pilnveidojams. Satversmes tiesa jau vērsusi
uzmanību uz to, ka ir iespējams izvēlēties citu veidu, kā regulējams jautājums
par brīvības atņemšanas iestādēs glabājamiem priekšmetiem. Piemēram, ir
iespējams izstrādāt to priekšmetu sarakstu, kurus notiesātajam glabāt ir
aizliegts. Tāpat varētu definēt kritērijus, pēc kuriem izšķirams, kādu
priekšmetu glabāšana ir aizliedzama, vai uzskaitīt tos priekšmetus, kuru
glabāšana ir atļauta, turklāt paredzot brīvības atņemšanas iestādes
administrācijai tiesības lemt par atļauju glabāt citus priekšmetus, ja
notiesātais to lūdz (sk. Satversmes tiesas 2011. gada 18. marta sprieduma lietā
Nr. 2010-50-03 14.2. punktu).
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Nolēmumu daļa
Pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 30.–32. pantu, Satversmes
tiesa
nosprieda:
1. Atzīt Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423
"Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 40. punktu,
ciktāl tas neparedz brīvības atņemšanas iestādes administrācijai tiesības
lemt par atļauju notiesātajam izmantot palīglīdzekļus studiju turpināšanai
augstākā līmeņa izglītības iegūšanai, par neatbilstošu Latvijas
Republikas Satversmes 112. pantam.
2. Attiecībā uz konstitucionālās sūdzības iesniedzēju Ansi Ataolu
Bērziņu atzīt Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423
"Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 40. punktu,
ciktāl tas neparedz brīvības atņemšanas iestādes administrācijai tiesības
lemt par atļauju notiesātajam izmantot palīglīdzekļus studiju turpināšanai
augstākā līmeņa izglītības iegūšanai, par neatbilstošu Latvijas
Republikas Satversmes 112. pantam un spēkā neesošu no viņa
pamattiesību aizskāruma rašanās brīža.
Spriedums ir galīgs un nepārsūdzams.
Spriedums stājas spēkā tā publicēšanas dienā.
Tiesas sēdes priekšsēdētāja

I. Ziemele
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SPRIEDUMS
LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ
Rīgā 2019. gada 28. jūnijā
lietā Nr. 2018-24-01
Satversmes tiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētāja Sanita
Osipova, tiesneši Aldis Laviņš, Gunārs Kusiņš, Daiga Rezevska, Jānis
Neimanis un Artūrs Kučs,
pēc Augstākās tiesas pieteikuma,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 85. pantu un
Satversmes tiesas likuma 16. panta 1. punktu, 17. panta pirmās daļas
9. punktu, 19.1 un 28.1 pantu,
rakstveida procesā 2019. gada 30. maija tiesas sēdē izskatīja lietu
"Par Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 28. panta otrās
daļas, redakcijā, kas bija spēkā līdz 2018. gada 2. janvārim, atbilstību
Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam".
Konstatējošā daļa
1. Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 28. panta otrā daļa
redakcijā, kas bija spēkā līdz 2018. gada 2. janvārim, noteica, ka izmeklēšanas
cietuma darbinieki kontrolē apcietinātā saraksti un telefonsarunas (izņemot
saraksti un telefonsarunas ar šā likuma 15. panta trešajā daļā minētajiem
adresātiem). Ja korespondences vai telefonsarunas saturs apdraud citu
cilvēku tiesības, demokrātisku valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību
un tikumību, patiesības noskaidrošanu kriminālprocesā, kā arī ieslodzījuma
vietu drošību, korespondenci aiztur vai pārtrauc telefonsarunu un paskaidro
apcietinātajam korespondences aizturēšanas vai šīs sarunas pārtraukšanas
iemeslu (turpmāk – apstrīdētā norma).
Šā likuma 15. panta trešā daļa (līdz 2008. gada 22. decembrim – otrā
daļa) redakcijā, kas bija spēkā līdz 2018. gada 2. janvārim, noteica, ka
apcietinātā sarakste ar valsts un starptautiskajām cilvēktiesību institūcijām,
Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju, prokuratūru, tiesu,
aizstāvi, procesa virzītāju, kā arī apcietinātā ārvalstnieka sarakste ar savas
valsts diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību vai tās valsts diplomātisko
vai konsulāro pārstāvniecību, kura pilnvarota pārstāvēt viņa intereses, nav
pakļauta kontrolei un tiek nosūtīta par izmeklēšanas cietuma līdzekļiem.
Ar 2017. gada 7. decembra likumu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas
kārtības likumā", kas stājās spēkā 2018. gada 3. janvārī, apstrīdētā norma
tika grozīta, un tagad Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 28. panta otrā
daļa nosaka:
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"Lai novērstu ieslodzījuma vietu vai sabiedrības drošības apdraudējumu,
kā arī neatļautu priekšmetu vai vielu nodošanu apcietinātajiem, izmeklēšanas
cietuma darbinieki pārbauda apcietinātā saraksti, izņemot saraksti ar šā
likuma 15. panta trešajā daļā minētajiem adresātiem.
Izmeklēšanas cietuma amatpersona pārbauda apcietinātajam
adresēto vai viņa adresātam nosūtāmo vēstuli, to atverot.
Ja izmeklēšanas cietuma amatpersonai rodas pamatotas aizdomas,
ka sarakstes saturs var apdraudēt ieslodzījuma vietas vai sabiedrības
drošību, krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu, citu personu
tiesības vai veicināt noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, par drošību
atbildīgā izmeklēšanas cietuma amatpersona apcietinātajam adresēto vai
viņa adresātam nosūtāmo vēstuli pārbauda, to arī izlasot."
Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 28. panta trešajā daļā tika
noteikts, ka apcietinātā saraksti aiztur, ja:
1) tās saturs apdraud apcietinājuma piemērošanas mērķi,
izmeklēšanas cietuma drošību un tajā noteikto kārtību;
2) tās satura tālāknodošana varētu veicināt kāda krimināli vai
administratīvi sodāma nodarījuma izdarīšanu;
3) tās saturs varētu apdraudēt citas personas ar likumu aizsargātās
tiesības un intereses;
4) sarakstes mērķis ir informācijas apmaiņa starp ieslodzītajiem, kas
kopīgi izdarījuši noziedzīgu nodarījumu.
Šā panta ceturtajā daļā tika noteikts, ka aizturētās vēstules un
telegrammas reģistrē un uzglabā par drošību atbildīgā izmeklēšanas
cietuma amatpersona, kurai uzdots cenzēt saraksti.
2. Pieteikuma iesniedzēja – Augstākā tiesa (turpmāk – Pieteikuma
iesniedzēja) – norāda, ka tās izskatīšanā esošās administratīvās lietas
Nr. A420286014 apstākļos Jelgavas cietuma administrācija, pamatojoties
uz apstrīdēto normu, no 2012. gada 30. decembra līdz 2013. gada
30. decembrim veikusi pieteicēja vēstuļu kontroli, tās atverot. Pieteikuma
iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētā norma ierobežo pieteicējam Latvijas
Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 96. pantā noteiktās
tiesības uz privātās dzīves un korespondences neaizskaramību.
Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka apstrīdētā norma paredz
izmeklēšanas cietuma darbiniekiem pienākumu kontrolēt visu apcietinātā
saraksti, kura nav adresēta valsts institūcijām, proti, privāto saraksti ar citām
privātpersonām. Apstrīdētajā normā neesot konkretizēts kontroles veids,
tāpat arī neesot ietverti ierobežojoši nosacījumi, proti, neesot noteikts, kādos
gadījumos veicama kontrole vai cik ilga tā drīkst būt. Kontrole šīs normas
izpratnē varot nozīmēt arī vēstuļu atvēršanu un izlasīšanu, jo no apstrīdētās
normas otrā teikuma izrietot, ka izmeklēšanas cietuma darbiniekiem var
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būt zināms korespondences saturs. Apstrīdētās normas piemērošanas
kritēriji esot noteikti tikai striktākajam korespondences neaizskaramības
ierobežojuma veidam – vēstules aizturēšanai.
Atsaucoties uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumiem, Pieteikuma
iesniedzēja secina, ka šāds ierobežojums nav noteikts ar pienācīgā kārtībā
pieņemtu likumu. Apstrīdētā norma neesot pietiekami skaidri formulēta, lai
persona varētu izprast no tās izrietošo tiesību un pienākumu saturu un
paredzēt tās piemērošanas sekas, un nenodrošinot pietiekamu aizsardzību
pret tās patvaļīgu piemērošanu. Apstrīdētā norma neparedzot iestādei
ierobežojumus un nosacījumus attiecībā uz to, kādos gadījumos, cik ilgi un
kādā veidā veicama apcietinātās personas korespondences kontrole. Lai
gan ir paredzēts izņēmums, proti, noteikts, ka kontrolei nav pakļauta
sarakste ar Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 15. panta trešajā daļā
minētajiem adresātiem, kā arī noteiktas vispārīgas vadlīnijas attiecībā uz
visvairāk ierobežojošo kontroles veidu – korespondences aizturēšanu –, ar
to vien esot par maz, lai varētu atzīt, ka apstrīdētā norma ir pietiekami
skaidra un precīza, ciktāl tā regulē privātās sarakstes kontroli.
Pieteikuma iesniedzēja norāda: pat ja uzskatītu, ka tiesību ierobežojums
ir noteikts ar likumu, tas tomēr neatbilstu Satversmei, jo apstrīdētā norma
neatbilst samērīguma principam. Apstrīdētās normas radītā pamattiesību
ierobežojuma leģitīmos mērķus – citu cilvēku tiesību un sabiedrības drošības
aizsardzība – varot sasniegt arī ar citiem, personas tiesības un likumiskās
intereses mazāk ierobežojošiem līdzekļiem. Personas tiesības mazāk
ierobežojošs līdzeklis būtu tāds tiesiskais regulējums, kas paredzētu
korespondences kontroli ierobežojošus nosacījumus, konkrētāk identificējot
gadījumus, kad kontrole vispār ir veicama, nosakot tās ilgumu un, iespējams,
arī dažādus kontroles veidus. Ar to būtu nodrošināta arī efektīvāka iestādes
resursu izmantošana, ļaujot tos koncentrēt gadījumiem, kad tiešām pastāv
paaugstināts sabiedrības drošības apdraudējums vai risks, ka var tikt
aizskartas citu cilvēku tiesības. Jebkurā gadījumā personas tiesību
ierobežojums, kas izpaužas kā automātiska un tik plaša korespondences
kontrole, krietni pārsniedzot sabiedrības gūto labumu.
Atsaucoties uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumiem, Pieteikuma
iesniedzēja pauž uzskatu, ka apcietinātās personas korespondences brīvības
ierobežošana nav attaisnojama pat ar risku, ka šī persona varētu ietekmēt
izmeklēšanu.
3. Institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeima – atbildes
rakstā piekrīt Pieteikuma iesniedzējas argumentiem un arī uzskata, ka
apstrīdētā norma pieļauj tādu apcietinātā korespondences kontroli, kas
atsevišķos gadījumos var nepamatoti ierobežot personai Satversmes
96. pantā noteiktās tiesības.
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Apstrīdētajā normā ietvertā ierobežojuma mērķis esot pamatots ar
kārtības un drošības apsvērumiem, kas jāņem vērā ieslodzījuma vietās,
turklāt ar šīs kontroles palīdzību tiekot gādāts arī par sabiedrības drošību.
Papildus tiem ierobežojumiem, kas nepieciešami kriminālprocesa ietvaros,
apcietināto korespondences kontroles nepieciešamība esot saistīta arī ar
praktisku vajadzību novērst aizliegtu priekšmetu un vielu, jo īpaši narkotisko
vielu, nonākšanu ieslodzījuma vietās, kā arī nodrošināt, lai apcietinātajām
personām netiktu nodarīts kaitējums. Atkarība no narkotiskajām vielām esot
būtisks apstāklis, kas kavē vai pat liedz ne tikai nodrošināt kārtību un drošību
ieslodzījuma vietās, bet arī sasniegt brīvības atņemšanas soda mērķus, ja
persona tiktu notiesāta un tai šāds sods tiktu piespriests. Korespondences
kontrole, sūtījumus atverot, palīdzot būtiski samazināt arī to gadījumu skaitu,
kad apcietinātās personas kļūst atkarīgas no narkotiskajām vielām tieši
ieslodzījuma vietā. Aizliegto priekšmetu un vielu konstatēšana sūtījumā ne
vienmēr esot iespējama tad, ja sūtījums netiek atvērts. Piemēram, uz
ieslodzījuma vietām nereti tiekot sūtītas ar aizliegtajām vielām piesūcinātas
vēstules, pastkartes vai pat pašgatavota bižutērija. Papildus aizliegtajām
vielām un priekšmetiem apcietināto personu sarakstē varot būt iekļauti arī
slēpti ziņojumi un draudi.
Atzīstot par nepieciešamu pārskatīt apstrīdētās normas efektivitāti
un atbilstību tiesību un prakses attīstībai, tostarp pamattiesību jomā,
Saeima 2017. gada 7. decembrī pieņēmusi likumu "Grozījumi Apcietinājumā
turēšanas kārtības likumā" un grozījusi apstrīdēto normu. Grozījumi
apstrīdētajā normā nodrošinot augstāku pamattiesību aizsardzības standartu
un vienlaikus saglabājot efektīvas iespējas novērst kriminālprocesa interešu
vai drošības un kārtības apdraudējumus. Grozījumi apstrīdētajā normā
nodrošinot arī atbilstošu līdzsvaru starp apcietināto personu tiesībām uz
privātās dzīves un korespondences neaizskaramību, no vienas puses, un
kriminālprocesa mērķa sasniegšanu, kā arī drošību un kārtību izmeklēšanas
cietumā, no otras puses. Ar šiem grozījumiem apstrīdētajā normā esot ietverti
skaidri noteikumi par to, kādos apstākļos un ar kādiem nosacījumiem valsts
vara ir tiesīga rīkoties, ierobežojot apcietinātās personas tiesības uz
korespondences neaizskaramību. Ar minētajiem grozījumiem likumdevējs
esot skaidri noteicis mērķus un iemeslus, kuru dēļ apcietināto personu
saraksti var pakļaut katram pārbaudes veidam. Ar šiem grozījumiem
likumdevējs noteicis, ka apcietinātās personas sarakste ar citām personām
tiek pārbaudīta, vēstuli atverot. Apcietināto personu vēstules varot atvērt, lai
novērstu ieslodzījuma vietu un sabiedrības drošības apdraudējumu, kā arī
neatļautu priekšmetu un vielu nodošanu. Likumdevējs esot skaidri norādījis,
ka automātiska vēstuļu lasīšana nav paredzēta. Apcietināto personu sarakste
varot tikt lasīta tikai tajos gadījumos, kad ieslodzījuma vietas amatpersonai
radušās pamatotas aizdomas, ka sarakstes saturs var apdraudēt
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ieslodzījuma vietas un sabiedrības drošību, krimināltiesisko attiecību
taisnīgu noregulējumu, citu personu tiesības vai var veicināt noziedzīga
nodarījuma izdarīšanu. Galējo līdzekli – apcietinātās personas sarakstes
aizturēšanu – varot piemērot tikai tad, ja tiek apdraudēta apcietinājuma
piemērošanas mērķa sasniegšana, ieslodzījuma vietas drošība un tajā
noteiktā kārtība, ja sarakstes satura tālāknodošana varētu veicināt krimināli
vai administratīvi sodāma nodarījuma izdarīšanu, apdraudēt citas personas
ar likumu aizsargātās tiesības un intereses vai ja sarakstes mērķis ir
informācijas apmaiņa starp ieslodzītajiem, kas kopīgi izdarījuši noziedzīgu
nodarījumu. Vai attiecīgais kontroles veids ir piemērotākais attiecībā uz
konkrētu apcietināto personu, tas esot atkarīgs no šīs personas situācijas un
atbildīgās amatpersonas rīcības pamatojuma, piemērojot jauno normu. Ar
minētajiem grozījumiem likumdevējs esot paredzējis arī to, ka apcietināto
personu saraksti kontrolē konkrēta amatpersona, un tādējādi pat gadījumos,
kad korespondences kontrole ir nepieciešama, ar vēstules saturu varot
iepazīties tikai viena amatpersona. Šī amatpersona arī esot atbildīga par
aizturētās sarakstes pienācīgu reģistrāciju un uzglabāšanu.
Apstrīdētā norma bijusi spēkā ilgu laiku, un apcietinātās personas
līdz šim neesot vērsušās tiesā saistībā ar pamattiesību aizskārumu, kas
tām būtu radīts, piemērojot šo normu. Tāpēc tās atzīšanai par spēkā
neesošu no kāda brīža pagātnē varētu būt negatīva ietekme gan uz tiesību
sistēmu, gan – iespējamo sūdzību dēļ – arī uz Ieslodzījuma vietu pārvaldes
darbību. Līdz ar to Saeima lūdz apstrīdēto normu neatzīt par spēkā
neesošu no kāda brīža pagātnē.
Papildu paskaidrojumā par Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma
28. panta otrās daļas pašreizējās redakcijas atbilstību Satversmes 96. pantam
Saeima norāda, ka, vēstules neatverot, neesot iespējams nodrošināt to, ka
aizliegtie priekšmeti un vielas nenonāk pie apcietinātajiem. Arī tiesībsargs
esot atzinis šāda korespondences kontroles veida samērīgumu. Turklāt arī
Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra apliecinot, ka ieslodzīto sarakstes
pārbaude, kas tiek veikta, vēstules atverot, ir attaisnojama iejaukšanās
personas privātajā dzīvē. Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 28. panta
otrajā daļā šobrīd esot skaidri noteikts ieslodzīto sarakstes pārbaudes mērķis,
kā arī paredzēti konkrēti izņēmuma gadījumi, kad apcietināto personu
sarakste var tikt lasīta. Tātad likumā vairs neesot paredzēta automātiska
vēstuļu lasīšana. Arī tiesībsargs esot atzinis, ka Apcietinājumā turēšanas
kārtības likuma 28. panta otrā daļa spēkā esošajā redakcijā attiecībā uz
vēstuļu atvēršanu atbilst Satversmei.
Rūpīga korespondences apskate un, ja nepieciešams, arī lasīšana esot
viens no būtiskākajiem instrumentiem, ar kuriem var novērst aizliegto vielu
un priekšmetu iekļūšanu cietumā. Sakarā ar tiesībsarga priekšlikumu
noteikt, ka pirms katras vēstules izlasīšanas ir nepieciešams attiecīgs cietuma
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priekšnieka lēmums, un paredzēt iespēju šo lēmumu apstrīdēt Saeima
norāda: no tiesībsarga viedokļa neizriet, ka šāda mehānisma trūkuma dēļ
Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 28. panta otrā daļa spēkā esošajā
redakcijā neatbilstu Satversmei. Pienākums sniegt individuālu rakstveida
izvērtējumu par katru konkrēto vēstuli – pat gadījumos, kad aizdomu pamats
ir acīmredzams, – un tam potenciāli sekojošais apstrīdēšanas process varētu
novest pie tādas situācijas, ka tiktu nesamērīgi kavēta apcietināto personu
korespondences aprite. Turklāt apcietinātā persona, kas uzskata, ka tās
korespondence ir kontrolēta prettiesiski, esot tiesīga šo kontroli apstrīdēt
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā kā cietuma amatpersonas
faktisko rīcību. Tātad likumdevējs esot paredzējis efektīvu personas tiesību
aizsardzības līdzekli.
4. Pieaicinātā persona – Tieslietu ministrija – uzskata, ka
apstrīdētā norma atbilst Satversmes 96. pantam.
Kontrolējot apcietināto personu korespondenci gan apstrīdētās
normas darbības laikā pieļautajā veidā un apjomā, gan arī šobrīd spēkā
esošās normas pieļautajā veidā un apjomā, izmeklēšanas cietuma
administrācija varot savlaicīgi reaģēt un rīkoties, lai nepieļautu liecinieku
ietekmēšanu krimināllietu ietvaros, liecību saskaņošanu, narkotisko vielu un
aizliegto priekšmetu apriti, kā arī tādus gadījumus, kad apcietinātās personas
izdara pašnāvību, bēg no ieslodzījuma vietas vai uzbrūk cietuma
amatpersonām. Veicot apcietināto personu korespondences kontroli,
cietuma administrācija varot pārliecināties par to, vai vēstules saturs tiešām
ir paredzēts uz aploksnes norādītajam adresātam, nevis trešajai personai.
Tāpat korespondences kontrole ļaujot precīzi fiksēt un uzskaitīt katra
apcietinātā saņemto un nosūtīto vēstuļu apjomu un atsevišķos gadījumos
iegūt arī kriminālprocesam vai operatīvajai darbībai nozīmīgu informāciju.
Apstrīdētā norma esot izstrādāta un pieņemta, ievērojot normatīvajos
aktos paredzēto kārtību, kā arī tikusi izsludināta un bijusi publiski pieejama.
Apstrīdētā norma bijusi arī pietiekami skaidri formulēta, lai apcietinātās
personas izprastu tās saturu un piemērošanas sekas.
Ja persona ir apcietināta, tad pastāvot pamatotas aizdomas par tās
piedalīšanos noziedzīga nodarījuma izdarīšanā vai arī tā apsūdzēta
noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kā arī konstatēts risks, ka šī persona
var traucēt kriminālprocesa norisi, mēģināt izvairīties no kriminālprocesa
vai soda izpildes, turpināt noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un ietekmēt
citas kriminālprocesā iesaistītas personas. Minētās aizdomas un riski esot
saprotami nevis kā vispārīga rakstura pieņēmumi, bet kā uz faktiem
balstīti secinājumi par personas iespējamo uzvedību gadījumā, ja tai
netiks piemēroti drošības līdzekļi. Ņemot vērā minēto, esot secināms, ka
apcietinājumu kā bargāko drošības līdzekli piemēro personām, kuras
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vairāk nekā visi citi aizdomās turētie varētu būt tendētas uz mēģinājumiem
traucēt kriminālprocesa gaitu.
Apcietinājuma mērķis esot garantēt sabiedrības un atsevišķu personu
drošību – lai netiktu izdarīts jauns noziegums, kā arī netiktu pieļauta
noziedzīgu nodarījumu izdarījušas personas nelikumīga iejaukšanās
kriminālprocesa gaitā – un tādējādi nodrošināt objektīvu lietas izpēti,
objektīva nolēmuma pieņemšanu un vainīgās personas saukšanu pie
kriminālatbildības (taisnīgs krimināltiesisko attiecību noregulējums).
Savukārt izmeklēšanas cietumiem, izpildot apcietinājumu, esot
jānodrošina tajos tiesiska un droša vide. Tādējādi apstrīdētās normas
mērķis esot kriminālprocesuālo interešu aizsardzība, vienlaikus nodrošinot
izmeklēšanas cietumos tiesisku vidi. Proti, apstrīdētajai normai esot
leģitīmi mērķi – citu cilvēku tiesību un sabiedrības drošības aizsardzība.
Apstrīdētajā normā noteiktā korespondences kontrole esot piemērota
leģitīmo mērķu sasniegšanai, un ar attiecīgo regulējumu šie mērķi esot pilnā
mērā sasniegti. Turklāt apstrīdētajā normā bijis ietverts racionāls un
lietderības ziņā adekvāts tiesiskais risinājums leģitīmo mērķu sasniegšanai.
Vērtējot Pieteikuma iesniedzējas piedāvāto alternatīvo līdzekli, esot
nepieciešams noskaidrot, pirmkārt, vai šāda skrupuloza pieeja vispār ir
iespējama un nepieciešama un, otrkārt, vai šāda detalizēta pieeja ir
pretstatāma valsts objektīvajām iespējām nodrošināt tās turpmāku efektīvu
funkcionēšanu, ņemot vērā arī izmeklēšanas cietumu amatpersonu tiesības
un pieejamos resursus. Ja leģitīmo mērķi var sasniegt ar tādiem līdzekļiem,
kas personas tiesības ierobežo mazāk, bet prasa nesamērīgi lielu
ieguldījumu no valsts un sabiedrības, tad nevarot uzskatīt, ka valstij būtu
pienākums izraudzīties šādu līdzekli. Turklāt alternatīvu risinājumu izvēle
bieži vien esot atzīstama par likumdevēja politisku izšķiršanos, kas nav
vērtējama ar konstitucionālās kontroles līdzekļiem.
Apstrīdētajā normā ietvertais ierobežojums esot vērtējams
kopsakarā ar citām saziņas iespējām, kas apcietinātajām personām tika un
arī šobrīd tiek nodrošinātas izmeklēšanas cietumos. Sarakste neesot
vienīgā apcietināto personu iespēja sazināties ar ārpasauli. Saskaņā ar
Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13. panta pirmās daļas 6. punktu
un 13.1 panta pirmo daļu redakcijā, kas bija spēkā līdz 2018. gada
2. janvārim, apcietinātajām personām bijušas nodrošinātas tiesības uz
vismaz stundu ilgu tikšanos ar radiniekiem vai citām personām ne retāk
kā reizi mēnesī. Šādas tikšanās notikušas bez izmeklēšanas cietuma
administrācijas klātbūtnes. Tikai izņēmuma gadījumos izmeklēšanas
cietuma priekšnieks, individuāli izvērtējot katru atsevišķo gadījumu un
pamatojot savu izšķiršanos, varējis pieņemt lēmumu par tikšanās norisi
izmeklēšanas cietuma administrācijas pārstāvja klātbūtnē, ja tas
nepieciešams drošības apsvērumu vai kriminālprocesa interešu dēļ vai to
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lūdz apmeklētājs. Šāda satikšanās kārtība nodrošinājusi apcietinātajiem
un apmeklētājiem iespēju saglabāt un stiprināt savstarpējās attiecības pēc
iespējas normālākos apstākļos.
Apstrīdētās normas darbības laikā neesot bijis saudzējošāku līdzekļu,
ar kuriem apcietināto personu pamattiesības tiktu ierobežotas mazāk, bet
leģitīmos mērķus varētu sasniegt līdzvērtīgā kvalitātē, turklāt neuzliekot
valstij nesamērīgu un pat neizturamu slogu. Savukārt nelabvēlīgās sekas,
kas apcietinātajām personām radās viņu pamattiesību ierobežojuma dēļ,
neesot bijušas lielākas par labumu, ko no šā ierobežojuma guvusi sabiedrība
un valsts kopumā un ko nodrošinājis krimināltiesisko interešu taisnīgs
noregulējums. Līdz ar to apstrīdētā norma atbilstot samērīguma principam.
Gramatiski tulkojot apstrīdēto normu, pirmšķietami esot konstatējams,
ka tā automātiski ierobežoja apcietinātajām personām Satversmes
96. pantā noteiktās korespondences neaizskaramības tiesības. Taču likums
paredzējis arī izņēmuma gadījumus, proti, adresātus, kuriem sūtītā un no
kuriem saņemtā korespondence netika kontrolēta. Tādējādi apstrīdētā
norma neesot paredzējusi automātisku apcietinātās personas sarakstes
kontroli, jo neesot bijusi attiecināta uz visu personas saraksti.
Interpretējot apstrīdēto normu kopsakarā ar citām tiesību normām
un vadoties pēc normatīvā akta izdevēja gribas un normatīvā akta mērķa,
neesot pamata uzskatīt, ka likumdevējs, pieņemot apstrīdēto normu, būtu
viennozīmīgi nosvēries par labu tikai valsts un sabiedrības interesēm un
nepamatoti ierobežojis apcietināto personu tiesības uz korespondences
neaizskaramību. Pēc Tieslietu ministrijas ieskata, vēsturiskā, sistēmiskā
un teleoloģiskā metode ļauj apstrīdēto normu iztulkot atbilstoši
Satversmes 96. pantam.
Apstrīdētā norma bijusi spēkā ilgu laiku, un apcietinātās personas
līdz šim neesot vērsušās tiesā saistībā ar pamattiesību aizskārumu, kas
tām būtu radīts, piemērojot apstrīdēto normu, tāpēc apstrīdētās normas
atzīšanai par spēkā neesošu no kāda brīža pagātnē varētu būt nelabvēlīga
ietekme uz tiesību sistēmu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbību.
Tieslietu ministrija sniegusi arī tādu informāciju, ka kopš Apcietinājumā
turēšanas kārtības likuma pieņemšanas grozījumi šā likuma 28. panta otrajā
daļā izdarīti divas reizes. Pirmoreiz ieviesti redakcionāli precizējumi, savukārt
ar 2017. gada 7. decembra likumu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas
kārtības likumā", kas stājās spēkā 2018. gada 3. janvārī, tikusi pilnveidota
apcietināto personu korespondences kontroles kārtība. Tiesībsargs
2015. gadā esot aktualizējis jautājumu par normatīvajos aktos noteiktās
ieslodzīto personu korespondences kontroles atbilstību cilvēktiesību prasībām.
Tāpēc ministrija izstrādājusi priekšlikumus grozījumiem apstrīdētajā normā
un tos iesniegusi Saeimā likumprojektam "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas
kārtības likumā". Priekšlikumi esot atbalstīti otrajā lasījumā.
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Pēc 2017. gada 7. decembra grozījumiem Apcietinājumā turēšanas
kārtības likumā vairs neesot paredzēta automātiska apcietināto personu
vēstuļu lasīšana. Spēkā esošā attiecīgās normas redakcija skaidri paredzot, ka
šāda korespondence nav lasāma, ja vien izmeklēšanas cietuma amatpersonai
nerodas pamatotas aizdomas, ka sarakstes saturs var apdraudēt ieslodzījuma
vietas un sabiedrības drošību, krimināltiesisko attiecību taisnīgu
noregulējumu, citu personu tiesības vai var veicināt noziedzīga nodarījuma
izdarīšanu. Tas, vai attiecīgais kontroles veids ir piemērotākais attiecībā uz
konkrētu apcietināto personu, esot atkarīgs no šīs personas situācijas un
atbildīgās amatpersonas rīcības pamatojuma, piemērojot Apcietinājumā
turēšanas kārtības likuma 28. pantu.
5. Pieaicinātā persona – tiesībsargs – norāda, ka jau no 2015. gada
ir vērsis valsts uzmanību uz to, ka apstrīdētā norma neatbilst Satversmes
96. pantam. Tiesībsargs piekrīt Pieteikuma iesniedzējai, ka apstrīdētā
norma nav uzskatāma par pieņemtu ar pienācīgā kārtā pieņemtu likumu,
jo nav pietiekami precīza un nav nodrošinājusi pienācīgu aizsardzību pret
iestādes patvaļu.
Apstrīdētā norma ļāvusi kontrolēt apcietinātās personas saraksti, bet
neesot noteikusi kontroles īstenošanas veidus, neesot paredzējusi atšķirīgu
kontroli atkarībā no korespondences adresāta, tajā neesot bijis noteikts
apjoms, kādā sarakste tiek kontrolēta, un gadījumi, kādos vēstuli drīkst
izlasīt vai aizturēt. Apstrīdētā norma arī neesot paredzējusi apcietinātajai
personai iespēju apstrīdēt korespondences kontroli, neesot noteikusi
apcietinātās personas tiesību ierobežojuma ilgumu un neesot uzlikusi
sarakstes kontroles īstenotājiem pienākumu izvērtēt kontroles
nepieciešamību. Lai gan sarakstes kontroli vispār esot iespējams
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā apstrīdēt kā cietuma
faktisko rīcību, tomēr šis tiesību aizsardzības līdzeklis neesot bijis efektīvs,
jo rīcība bijusi atbilstoša likumam. Tāpat neesot bijis paredzēts veids, kādā
nodrošināms tas, lai netiktu apdraudēta krimināllietas izmeklēšana, bet
vienlaikus ļautu apcietinātajai personai baudīt tiesības uz privātās dzīves un
korespondences neaizskaramību tiktāl, ciktāl tas ir iespējams.
Apstrīdētajā normā iekļautais pamattiesību ierobežojums neesot
uzskatāms par attaisnojamu un samērīgu, jo līdztekus vispārējai
apcietinātās personas sarakstes kontrolei pastāvējuši citi, alternatīvi
līdzekļi, kas varējuši tikpat labi kalpot leģitīmā mērķa sasniegšanai, bet būtu
mazāk ierobežojuši indivīda pamattiesības. Viens no alternatīviem veidiem
šā jautājuma risināšanai esot individuāla un laikā ierobežota apcietinātās
personas sarakstes kontrole. Varētu paredzēt, ka pastiprināta sarakstes
kontrole ir pieļaujama noteiktu laiku pēc personas apcietināšanas, jo šajā
apcietinājuma periodā pastāv augstāks risks, ka apcietinātā persona var
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sarakstīties ar personām, kuras kaut kādā veidā ir saistītas ar noziedzīgo
nodarījumu, vai ka šī sarakste var būt saistīta ar vēlmi izvairīties no saviem
kriminālprocesuālajiem pienākumiem. Taču laika gaitā pieaugot apcietinātās
personas nepieciešamība uzturēt kontaktus ar ģimeni, tuviniekiem, turklāt
daudzos gadījumos samazinoties iespējas traucēt procesu, jo pagājušajā laika
posmā ir iegūti jauni pierādījumi, liecības u. tml. Jo ilgāku laiku persona
atrodas apcietinājumā, jo rūpīgāk būtu jāvērtē automātiskas kontroles
nepieciešamība. Likumdevējam esot jāparedz noteikts to personu loks, kuras
drīkst apcietināto vēstules pārbaudīt, kā arī gadījumi, kādos pieļaujama
vēstuļu pārbaude, tās atverot vai izlasot, un kādos pieļaujama vēstules
atsavināšana vai aizturēšana. Tāpat esot jānodrošina procesuālais
korespondences kontroles apstrīdēšanas mehānisms.
Izstrādājot Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 28. panta otrās
daļas pašreizējo redakciju, korespondences kontrole esot uzlabota, taču ne
visi tiesībsarga ieteikumi ņemti vērā. Šobrīd spēkā esošajā attiecīgās normas
redakcijā esot noteikti korespondences kontroles veidi, tā ka jebkurai
personai esot nepārprotami skaidrs, ka vēstules tiek pārbaudītas, tās atverot,
kā arī esot precizēts, kādos gadījumos pieļaujama vēstules izlasīšana vai
sarakstes aizturēšana. Korespondences kontrole, kas tiek veikta, atverot
sūtījumus, lai vizuāli pārliecinātos, ka tie nesatur aizliegtus priekšmetus un
vielas, esot uzskatāma par samērīgu apcietinātās personas pamattiesību
ierobežojumu. Taču spēkā esošā redakcija paredzot, ka noteiktos gadījumos
apcietinātās personas korespondence var tikt arī izlasīta. Šādas tiesības esot
izmeklēšanas cietuma amatpersonai, ja tai rodas pamatotas aizdomas, ka
sarakstes saturs var apdraudēt ieslodzījuma vietas vai sabiedrības drošību,
krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu, citu personu tiesības vai
veicināt noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Vēl arvien esot saglabāta iespēja
saraksti izlasīt tikai uz aizdomu pamata, kā arī neesot skaidri noteikts tiesību
aizsardzības mehānisms (iespēja ierobežojumu apstrīdēt vai pārsūdzēt).
Turklāt personām esot tiesības uzzināt, ka to vēstules tiek lasītas, kā arī
saņemt šādas rīcības pamatojumu. Pēc tiesībsarga ieskata, atbilstošākais
risinājums būtu tāds, ka pirms vēstules izlasīšanas jāsaņem cietuma
priekšnieka atļauja. Tādējādi tiktu nodrošināta arī kontrole pār sniegto
pamatojumu. Šobrīd persona tās korespondences kontroli varot apstrīdēt kā
prettiesisku faktisko rīcību, bet tikai pēc tam, kad faktiskā rīcība jau ir
notikusi. Tādējādi personai neesot iespējas apstrīdēt apstākļus jeb aizdomas,
uz kuru pamata pieņemts lēmums vēstuli izlasīt, pirms tam, kad attiecīgais
tiesību ierobežojums tai ir piemērots.
Likumdevējs esot grozījis apstrīdēto normu, un spēkā esošā
Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 28. panta otrās daļas redakcija
vairs nepieļaujot teju absolūtu amatpersonas rīcības brīvību attiecībā uz
apcietināto personu korespondences kontroli. Līdz ar to spēkā esošajā
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minētās normas redakcijā ietvertie personas pamattiesību ierobežojumi
esot noteikti ar pienācīgā kārtībā izstrādātu un pieņemtu likumu. Tomēr arī
šī redakcija būtu pilnveidojama, nosakot, ka vēstuļu izlasīšana ir pieļaujama
tikai uz cietuma priekšnieka lēmuma pamata, un likumā būtu jāiekļauj
tiesības šo lēmumu apstrīdēt.
Lai gan šobrīd spēkā esošā Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma
28. panta otrās daļas redakcija atbilstot Satversmes 96. pantam, tiesībsargs
tomēr rūpīgi sekojot līdzi šīs normas piemērošanai praksē.
6. Ieslodzījuma vietu pārvalde sniegusi informāciju, ka apcietināto
personu sarakstes kontrole notiek pastāvīgi, visu apcietinājuma laiku un
attiecībā uz visām apcietinātajām personām. Apcietinātajām personām
ieslodzījuma vietā esot iespēja iepazīties ar spēkā esošajiem ārējiem
normatīvajiem aktiem. Apcietināto personu sarakstes kontrole apstrīdētās
normas spēkā esības laikā esot veikta un joprojām tiekot veikta saskaņā ar
Apcietinājumā turēšanas kārtības likumu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes
2012. gada 16. oktobra iekšējiem noteikumiem Nr. 1/10.-n.-12 "Apcietināto
personu korespondences kontroles un notiesāto personu korespondences
pārbaudes kārtība ieslodzījuma vietās" (turpmāk – Ieslodzījuma vietu
pārvaldes iekšējie noteikumi) (sk. Ieslodzījuma vietu pārvaldes iekšējos
noteikumus lietas materiālu 1. sēj. 39.–40. lp.).
7. Administratīvās tiesas sniegušas informāciju, ka apstrīdētā
norma ir piemērota administratīvajās lietās Nr. A420242118 un
Nr. A420214417. Šajās lietās tiesvedība apturēta līdz Satversmes tiesas
sprieduma spēkā stāšanās brīdim.
Secinājumu daļa
8. Pieteikuma iesniedzēja ir vērsusies Satversmes tiesā, lūdzot atzīt
apstrīdēto normu par neatbilstošu Satversmei tiktāl, ciktāl apstrīdētā
norma paredzēja, ka izmeklēšanas cietuma darbinieki kontrolē apcietinātās
personas privāto saraksti. Proti, Pieteikuma iesniedzēja apcietināto
personu sarakstes kontroli apstrīd tiktāl, ciktāl tā neattiecas uz saraksti ar
Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 15. panta trešajā daļā (līdz 2008.
gada 22. decembrim – otrajā daļā) minētajiem adresātiem.
Pieteikuma iesniedzēja ir pamatojusi, ka administratīvajā lietā, kurā tā
vērsusies Satversmes tiesā, ir piemērota apstrīdētā norma, un norādījusi
argumentus tam, ka šī norma tiktāl, ciktāl tā attiecas uz apcietinātās
personas privātās sarakstes kontroli, neatbilst Satversmes 96. pantam.
Ņemot vērā minēto, Satversmes tiesa šajā lietā izvērtēs apstrīdētās
normas, ciktāl tā paredz, ka izmeklēšanas cietuma darbinieki kontrolē
apcietinātās personas privāto saraksti, atbilstību Satversmes 96. pantam.
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9. Satversmes 96. pants noteic, ka ikvienam ir tiesības uz privātās
dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību.
Lai arī tiesības uz korespondences neaizskaramību jau atspoguļotas
Satversmes 96. panta tekstā, Satversmes tiesa iepriekš uzsvērusi, ka tiesības
uz korespondences neaizskaramību ietilpst privātās dzīves aizsardzības
tvērumā (sk. Satversmes tiesas 2009. gada 18. decembra sprieduma lietā
Nr. 2009-10-01 9.1. punktu). Tiesību uz privātās dzīves neaizskaramību
galvenais mērķis ir ļaut cilvēkam attīstīt savu personību, iespējami minimāli
ciešot no valsts vai citu personu iejaukšanās (sk. Satversmes tiesas
2009. gada 23. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2008-42-01 9. punktu).
Tiesības uz korespondences neaizskaramību aptver arī tiesības brīvi
sazināties ar citām personām, saglabājot savstarpējās saziņas satura
personisko raksturu un šādu saziņu sargājošo konfidencialitāti dažādās
situācijās. Par šo pamattiesību subjektu var būt ikviena persona, citstarp
arī apcietināta persona.
Arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir atzinusi, ka tiesības uz privātās dzīves
un korespondences neaizskaramību ietver apcietinātās personas
korespondences konfidencialitātes aizsardzību (sk. Eiropas Cilvēktiesību
tiesas 2006. gada 15. jūnija sprieduma lietā "Kornakovs pret Latviju",
iesniegums Nr. 61005/00, 158. punktu un 2005. gada 24. februāra sprieduma
lietā "Jankauskas v. Lithuania", iesniegums Nr. 59304/00, 20. punktu).
Ieslodzījuma vietā esošo personu korespondences neaizskaramība
pamatā attiecas uz šo personu rakstveida saziņu un liedz jebkāda veida
iejaukšanos tajā, tostarp arī cenzūru vai saziņas ietekmēšanu citādā veidā,
ja vien šāda iejaukšanās nav attaisnota (sal. sk.: Rainey B., Wicks E., Ovey C.
Jacobs, White and Ovey, The European Convention on Human Rights. Oxford:
Oxford University, 2017, p. 451).
Satversmes tiesa norāda, ka apcietināto personu rakstveida saziņa ar
citām personām ir īpaši nozīmīga tāpēc, ka ir ierobežota šo personu
brīvība. Turklāt izolācija no sabiedrības var palielināt varas ļaunprātīgas
izmantošanas risku ieslodzījuma vietās. Tāpēc apcietinātai personai tik
svarīgas ir tiesības sazināties ar personām, kas atrodas ārpus ieslodzījuma
vietas, un ir būtiski tas, lai apcietinātā persona varētu gan nosūtīt, gan
saņemt vēstules un citus pasta sūtījumus, ievērojot privātumu.
Satversmes 96. pants aizsargā arī apcietināto personu
korespondences neaizskaramību.
10. Apcietinājums ir personas brīvības atņemšana, ko ar izmeklēšanas
tiesneša lēmumu vai tiesas nolēmumu var piemērot aizdomās turētajam
vai apsūdzētajam pirms galīgā nolēmuma spēkā stāšanās konkrētajā
kriminālprocesā, ja kriminālprocesā iegūtās konkrētās ziņas par faktiem
rada pamatotas aizdomas, ka persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu,
par kuru likums paredz brīvības atņemšanas sodu, un cita drošības līdzekļa
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piemērošana nevar nodrošināt, ka persona neizdarīs jaunu noziedzīgu
nodarījumu, netraucēs vai neizvairīsies no pirmstiesas kriminālprocesa,
tiesas vai sprieduma izpildīšanas (sk. Kriminālprocesa likuma 271. panta
pirmo daļu un 272. panta pirmo daļu).
Kriminālprocesa likums nosaka papildu gadījumus, kad apcietinājumu
var piemērot personai, kura tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta sevišķi smaga
nozieguma izdarīšanā, un paredz, ka apcietinājumu var piemērot personai,
kura tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta par pārbaudes laikā izdarītu tīšu
noziegumu, kā arī paredz, ka pamats apcietinājumam var būt tiesas
spriedums par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, par kuru
piespriests brīvības atņemšanas sods (sk. Kriminālprocesa likuma 272. panta
otro, trešo un ceturto daļu). Minētais likums paredz arī īpašus nosacījumus
apcietinājuma piemērošanai nepilngadīgajiem, grūtniecēm un sievietēm
pēcdzemdību periodā (sk. Kriminālprocesa likuma 273. pantu).
Apcietinājuma piemērošana ļauj personu turēt izmeklēšanas cietumā
vai speciāli aprīkotās policijas telpās (sk. Kriminālprocesa likuma 271. panta
otro daļu). Personu var turēt apcietinājumā tikai tik ilgi, cik nepieciešams
kriminālprocesa normālas norises nodrošināšanai, bet ne ilgāk, kā par
lēmumā par šī personas atzīšanu par aizdomās turēto vai saukšanu pie
kriminālatbildības norādīto noziedzīgo nodarījumu pieļauj Kriminālprocesa
likums (sk. Kriminālprocesa likuma 277.–279. pantu), un ne ilgāk par
maksimālo brīvības atņemšanas termiņu, ko tiesa var piespriest par
noziedzīgo nodarījumu, kura izdarīšanā persona ir apsūdzēta, vai par brīvības
atņemšanas termiņu, kuru tiesa ar notiesājošu spriedumu ir piespriedusi (sk.
Kriminālprocesa likuma 277. panta desmito daļu).
Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13. panta pirmās daļas
5. punkts ļauj apcietinātajam sazināties ar personām ārpus izmeklēšanas
cietuma sarakstoties, bet 11. punkts ļauj saņemt sūtījumus un pienesumus.
Saskaņā ar apstrīdēto normu izmeklēšanas cietuma darbinieki
kontrolē apcietinātās personas privāto saraksti un, ja nepieciešams, to
aiztur, paskaidrojot apcietinātajai personai aizturēšanas iemeslu.
Apstrīdētajā normā lietots jēdziens "sarakste", kas apzīmē visu veidu
korespondenci (vēstuļu korespondence, pasta pakas u. tml.), kuru sūta
apcietinātā persona vai kuras adresāts ir apcietinātā persona. Turklāt
apstrīdētajā normā ir lietots jēdziens "kontrolē", kas apzīmē visus
korespondences kontroles veidus, tostarp sarakstes pārtveršanu, atvēršanu,
caurskatīšanu, lasīšanu vai cenzēšanu.
Ieslodzījuma vietu pārvalde sniegusi Satversmes tiesai informāciju,
ka korespondences kontrole notiek pastāvīgi, visu apcietinājuma laiku un
attiecībā uz visiem apcietinātajiem. Kontrole tiekot veikta saskaņā ar
Apcietinājumā turēšanas kārtības likumu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes
iekšējiem noteikumiem. Atbilstoši šo noteikumu 7. punktam ieslodzījuma
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vietas par dokumentu apriti atbildīgā amatpersona vai darbinieks
nododot cenzoram ieslodzītajai personai adresēto korespondenci ne
vēlāk kā nākamajā dienā pēc korespondences saņemšanas dienas.
Savukārt šo noteikumu 11. punkts noteic, ka korespondences pārbaudes
gaitā cenzors pārbauda aploksni un tās saturu. Šo noteikumu 17. punkts
savukārt paredz, ka aizturēto korespondenci cenzors glabā vienu gadu.
Pēc minētā termiņa beigām aizturēto korespondenci iznīcina. Atbilstoši
noteikumu 18. punktam korespondenci, kas satur operatīvi nozīmīgu
informāciju, nodod ieslodzījuma vietas par drošību atbildīgajai daļai.
Gan Satversmes tiesa, gan Eiropas Cilvēktiesību tiesa jau iepriekš
secinājusi, ka korespondences kontrole, tās atvēršana un satura pārbaude
ierobežo personas tiesības uz korespondences neaizskaramību (sk.
Satversmes tiesas 2009. gada 18. decembra sprieduma lietā Nr. 2009-10-01
10. un 11. punktu un Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2006. gada 15. jūnija sprieduma
lietā "Kornakovs pret Latviju", iesniegums Nr. 61005/00, 158. punktu).
Tādējādi apstrīdētajā normā noteiktais pienākums atvērt un pārbaudīt
apcietinātās personas privāto korespondenci, kā arī tiesības noteiktos
gadījumos aizturēt apcietinātās personas privāto korespondenci rada šai
personai Satversmes 96. pantā noteikto pamattiesību ierobežojumu.
Apstrīdētā norma ierobežo apcietinātajām personām
Satversmes 96. pantā noteiktās pamattiesības, proti, tiesības uz
korespondences neaizskaramību.
11. Tiesības uz korespondences neaizskaramību var ierobežot, ja
šāds ierobežojums ir noteikts ar pienācīgā kārtībā pieņemtu likumu, tam
ir leģitīms mērķis un tas ir samērīgs.
Tādējādi, lai izvērtētu apstrīdētās normas atbilstību Satversmes
96. pantam, visupirms jāpārbauda, vai pamattiesību ierobežojums ir
noteikts ar pienācīgā kārtībā pieņemtu likumu, proti:
1) vai likums ir pieņemts, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto
kārtību;
2) vai likums ir izsludināts un publiski pieejams atbilstoši normatīvo
aktu prasībām;
3) vai likums ir pietiekami skaidri formulēts, lai persona varētu
izprast no tā izrietošo tiesību un pienākumu saturu un paredzēt tā
piemērošanas sekas.
Apcietināto personu korespondences kontrole tika paredzēta jau
Ministru kabineta 2006. gada 11. aprīļa noteikumos Nr. 288 "Apcietinājumā
turēšanas kārtības likums", kas tika izdoti tobrīd spēkā bijušā Satversmes
81. panta kārtībā. No Saeimas likumdošanas datubāzē pieejamās informācijas
izriet, ka Ministru kabinets šos noteikumus 2006. gada 18. aprīlī kā
likumprojektu iesniedza izskatīšanai Saeimā. Šie Ministru kabineta noteikumi
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kā likumprojekts atbilstoši Saeimas kārtības rullim tika izskatīts Saeimā trijos
lasījumos un pieņemts trešajā lasījumā 2006. gada 22. jūnijā. Apcietinājumā
turēšanas kārtības likums tā sākotnējā redakcijā 2006. gada 4. jūlijā tika
izsludināts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Šis likums līdz ar tajā
ietverto apstrīdēto normu stājās spēkā 2006. gada 18. jūlijā.
Lietas dalībnieki un pieaicinātās personas nav izteikuši iebildumus
pret apstrīdētās normas pieņemšanas un izsludināšanas kārtību, un arī
Satversmes tiesai nerodas šaubas par to, ka apstrīdētā norma ir pieņemta
un izsludināta Satversmē un Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā, kā
arī ir pieejama atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Taču starp lietas dalībniekiem un pieaicinātajām personām nav
vienprātības par to, vai apstrīdētā norma ir pietiekami skaidri formulēta.
Pieteikuma iesniedzēja un pieaicinātā persona – tiesībsargs – uzskata, ka
apstrīdētā norma nav noteikta ar pienācīgā kārtībā pieņemtu likumu, jo tā
nav pietiekami precīza un nenodrošina pietiekamu aizsardzību pret
iestādes patvaļu.
Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka apstrīdētā norma ir skaidra un
precīza no tāda viedokļa, ka no šīs normas nepārprotami izriet un līdz ar
to jebkurš apcietinātais var saprast, ka kontrolei var tikt pakļauta pilnīgi
visa viņa privātā korespondence un iestāde ir tiesīga izmantot visus
iespējamos kontroles līdzekļus, tostarp iestādes amatpersonas ir tiesīgas
lasīt visas privātās vēstules, taču šajā normā neesot skaidri formulēti tās
piemērošanas kritēriji.
Savukārt Tieslietu ministrija norāda, ka likums paredzējis arī
izņēmuma gadījumus, proti, adresātus, kuriem sūtītā vai no kuriem saņemtā
korespondence neesot tikusi kontrolēta. Tātad apstrīdētā norma neesot
paredzējusi automātisku apcietināto personu korespondences kontroli un
neesot tikusi attiecināta uz visu apcietinātās personas korespondenci.
Līdz ar to Satversmes tiesai jānoskaidro, vai apstrīdētā norma ir
pietiekami skaidra, lai persona varētu izprast no tās izrietošo tiesību un
pienākumu saturu un paredzēt tās piemērošanas sekas.
12. Eiropas Cilvēktiesību tiesa, pārbaudot, vai pamattiesību
ierobežojums ir noteikts ar likumu, atzinusi: lai novērtētu, vai ir ievērots
pamattiesību ierobežojuma paredzamības kritērijs, var ņemt vērā
instrukcijas, kam pašām par sevi nav likuma spēka, turklāt likumam jābūt
pieejamam un formulētam tā, lai persona (ciktāl tas ir saprātīgi attiecīgajos
apstākļos) varētu paredzēt attiecīgās rīcības sekas (sk. Eiropas Cilvēktiesību
tiesas 1983. gada 25. marta sprieduma lietā "Silver and others v. United
Kingdom", iesniegumi Nr. 5947/72, 6205/73, 7052/75, 7061/75, 7107/75,
7113/75, 7136/75, 85.–90. punktu un 2007. gada 18. janvāra sprieduma lietā
"Estrikhs pret Latviju", iesniegums Nr. 73819/01, 167. punktu).
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Ņemot vērā minēto, Satversmes tiesa izvērtēs, vai apcietinātās
personas varēja saprātīgi paredzēt, kā atbilstoši apstrīdētajai normai
izmeklēšanas cietuma darbinieki veic apcietināto personu korespondences,
tostarp tās satura, kontroli.
12.1. Apstrīdētā norma paredz izmeklēšanas cietuma darbiniekiem
pienākumu kontrolēt apcietinātā saraksti (izņemot saraksti ar Apcietinājumā
turēšanas kārtības likuma 15. panta trešajā daļā minētajiem adresātiem).
Ieslodzījuma vietu pārvalde norādījusi, ka atbilstoši apstrīdētajai
normai kontrolei tiek pakļauta visa apcietinātās personas sarakste visā
personas apcietinājuma laikā (sk. lietas materiālu 1. sēj. 38. lp.). Arī Saeima
norādījusi, ka korespondences kontroles tiesiskais pamats ir apcietinātā
statusa piemērošana ar tiesas lēmumu un tā kalpo tam, lai novērstu jauna
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un sekmētu efektīvu kriminālprocesa
norisi. Savukārt izmeklēšanas cietumiem, izpildot apcietinājumu, esot
jānodrošina tiesiska un droša vide, pēc iespējas novēršot pārkāpumus (sk.
Saeimas atbildes raksta 2. lp. lietas materiālu 1. sēj. 57. lp.).
Satversmes tiesa norāda, ka apstrīdētā norma, nosakot pienākumu veikt
apcietinātās personas korespondences kontroli, kuras vienīgais tiesiskais
pamats ir apcietinātā statusa piemērošana ar tiesas lēmumu, un skaidri
nosakot izņēmuma gadījumus, kad kontrole netiek veikta, paredz pienākumu
veikt visas apcietināto personu privātās korespondences kontroli.
Satversmes tiesa secina, ka apstrīdētā norma kopsakarā ar tās
piemērošanas praksi pietiekami skaidri paredz to, ka izmeklēšanas cietuma
darbinieki kontrolē visu apcietinātās personas privāto korespondenci visā
apcietinājuma laikā.
12.2. Apcietinātās personas sarakstes kontroles iemesls ir
nepieciešamība novērst aizliegtu priekšmetu un vielu nonākšanu
ieslodzījuma vietās, sasniegt apcietinājuma mērķus (sk. Saeimas atbildes
raksta 3. lp. lietas materiālu 1. sēj. 58. lp.) un atklāt iespējamu slēptu operatīvi
nozīmīgu informāciju (sk. Ieslodzījuma vietu pārvaldes iekšējo noteikumu
11. punktu lietas materiālu 1. sēj. 40. lp.). Tādēļ saskaņā ar apstrīdēto normu
izmeklēšanas cietuma darbinieki aiztur korespondenci, ja tās saturs apdraud
citu cilvēku tiesības, demokrātisku valsts iekārtu, sabiedrības drošību,
labklājību un tikumību, patiesības noskaidrošanu kriminālprocesā, kā arī
ieslodzījuma vietu drošību.
Satversmes tiesa norāda, ka apstrīdētajā normā noteiktais pienākums
aizturēt korespondenci, ja tās saturs apdraud citu cilvēku tiesības vai
sabiedrības drošību, skaidri norāda uz to, ka izmeklēšanas cietuma
darbinieki, veicot apcietinātās personas korespondences kontroli, pārbauda
arī tās saturu.
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Satversmes tiesa secina: apstrīdētā norma pietiekami skaidri noteic,
ka izmeklēšanas cietuma darbinieki kontrolē arī apcietinātās personas
privātās korespondences saturu un noteiktos gadījumos korespondenci
aiztur.
12.3. Tiesību normu nevar izprast ārpus tās piemērošanas prakses
un tiesību sistēmas, kurā tā funkcionē (sk., piemēram, Satversmes tiesas
2013. gada 28. jūnija sprieduma lietā Nr. 2012-26-03 12.1. punktu un
2018. gada 15. marta sprieduma lietā Nr. 2017-16-01 16.2. punktu).
Kā jau secināts, atbilstoši Ieslodzījuma vietu pārvaldes iekšējo
noteikumu 7. punktam ieslodzījuma vietas par dokumentu apriti atbildīgā
amatpersona vai darbinieks nodod cenzoram ieslodzītajai personai
adresēto korespondenci ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc korespondences
saņemšanas dienas. Šo noteikumu 11. punkts noteic, ka korespondences
pārbaudes gaitā cenzors pārbauda aploksni un tās saturu. Savukārt šo
noteikumu 12. punkts paredz, ka pārbaudīto korespondenci cenzors
nodod ieslodzījuma vietas amatpersonai vai darbiniekam, kas ir atbildīgs
par korespondences izsniegšanu ieslodzītajai personai. Pārbaudīto
korespondenci ieslodzītajai personai izsniedz ne vēlāk kā triju dienu laikā
no dienas, kad korespondence saņemta ieslodzījuma vietā.
Satversmes tiesa norāda, ka korespondences pārbaudei atvēlētās trīs
dienas ir tāds termiņš, kādu persona var saprātīgi paredzēt, rēķinoties ar
likumā noteikto prasību, ka izmeklēšanas cietuma darbiniekiem jāveic
apcietinātās personas korespondences, tostarp tās satura, pārbaude.
Turklāt Ieslodzījuma vietu pārvaldes iekšējie noteikumi paredz arī īpašus
privātās dzīves apstākļus, kādos korespondenci apcietinātajām personām
izsniedz pirms triju dienu termiņa beigām.
Ieslodzījuma vietu pārvalde Satversmes tiesai sniegusi informāciju, ka
apcietinātajām personām ieslodzījuma vietās ir iespēja iepazīties ar spēkā
esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem. Turklāt saskaņā ar Apcietinājumā
turēšanas kārtības likuma 12. pantu apcietināto pēc ievietošanas
izmeklēšanas cietumā administrācija viņam saprotamā valodā nekavējoties
iepazīstina ar viņa tiesībām un pienākumiem, kā arī informē par
amatpersonām, pie kurām apcietinātais var vērsties ar sūdzībām un
lūgumiem.
Satversmes tiesa secina, ka apcietinātās personas ir informētas par to,
ka pēc viņu ievietošanas izmeklēšanas cietumā atbilstoši apstrīdētajai normai
tiek saprātīgā termiņā kontrolēta viņu privātā korespondence, tostarp
pārbaudot tās saturu un, ja nepieciešams, korespondenci aizturot, kā arī
apcietinātās personas tiek informētas par viņu tiesību aizsardzības iespējām.
Ņemot vērā minēto, Satversmes tiesa atzīst, ka apstrīdētā norma
nepiešķir izmeklēšanas cietuma darbiniekiem rīcības brīvību attiecībā uz
korespondences atvēršanu un tās satura pārbaudi. Apstrīdētā norma
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paredz arī gadījumus, kad korespondenci var aizturēt, un pienākumu tās
aizturēšanas gadījumā nekavējoties paskaidrot apcietinātajai personai
korespondences aizturēšanas iemeslu. Tādējādi apstrīdētā norma ir
pietiekami skaidri formulēta, lai apcietinātā persona varētu izprast no šīs
normas izrietošā tiesību ierobežojuma saturu un saprātīgi paredzēt tās
piemērošanas sekas.
Tātad tiesību uz korespondences neaizskaramību ierobežojums
ir noteikts ar likumu.
13. Ikviena pamattiesību ierobežojuma pamatā ir jābūt apstākļiem un
argumentiem, kādēļ tas vajadzīgs, proti, ierobežojumam jābūt noteiktam
svarīgu interešu – leģitīma mērķa – labad (sk., piemēram, Satversmes tiesas
2005. gada 22. decembra sprieduma lietā Nr. 2005-19-01 9. punktu).
Satversmes 116. pants noteic, ka personas tiesības, kas ietvertas
citstarp Satversmes 96. pantā, var ierobežot likumā paredzētajos
gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu,
sabiedrības drošību, labklājību un tikumību.
Ja ir noteikti tiesību ierobežojumi, tad pienākums uzrādīt un pamatot
šādu ierobežojumu leģitīmo mērķi Satversmes tiesas procesā visupirms ir
institūcijai, kas izdevusi apstrīdēto aktu, konkrētajā gadījumā – Saeimai
(sk., piemēram, Satversmes tiesas 2014. gada 11. decembra sprieduma lietā
Nr. 2014-05-01 18. punktu).
Saeima atbildes rakstā norāda, ka ar apstrīdēto normu noteiktā
pamattiesību ierobežojuma leģitīmie mērķi ir aizsargāt tādas
konstitucionālās vērtības kā citu cilvēku tiesības un sabiedrības drošība. Arī
Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka šādam pamattiesību ierobežojumam ir
leģitīmi mērķi – citu cilvēku tiesību un sabiedrības drošības aizsardzība.
Tieslietu ministrija uzskata, ka ar apstrīdēto normu noteiktā
pamattiesību ierobežojuma mērķis ir kriminālprocesuālo interešu
aizsardzība, vienlaikus nodrošinot izmeklēšanas cietumos tiesisku vidi. Līdz
ar to arī Tieslietu ministrija piekrīt, ka šim pamattiesību ierobežojumam ir
leģitīmi mērķi – aizsargāt citu cilvēku tiesības un sabiedrības drošību.
Tiesībsargs norāda, ka šā pamattiesību ierobežojuma leģitīmais
mērķis ir sabiedrības drošības aizsardzība. Proti, kontrole tiekot veikta, lai
novērstu citu noziedzīgu nodarījumu plānošanu un nekavētu krimināllietas
izmeklēšanu.
Satversmes tiesa atzinusi, ka pamattiesību ierobežojuma leģitīms
mērķis – citu cilvēku tiesību aizsardzība – ir konstatējams gadījumos, kad
tiesiskais regulējums aizsargā citas personas no individuāliem šo personu
tiesību aizskārumiem (sk. Satversmes tiesas 2018. gada 14. decembra
sprieduma lietā Nr. 2018-09-0103 13. punktu).
Savukārt sabiedrības drošības aizsardzība kā pamattiesību
ierobežojuma leģitīmais mērķis ir saistāma ar demokrātiskās valsts iekārtas
546

Lieta Nr. 2018-24-01

aizsardzību un tiek atzīta par pieļaujamu galvenokārt tādos gadījumos, kad
tiek skarti jautājumi par valsts vai sabiedrības drošības apdraudējumiem.
Šādā gadījumā jākonstatē objektīvi pastāvoša vai potenciāli iespējama saikne
starp konkrēta tiesiskā regulējuma pieņemšanu un sabiedrības drošības
stiprināšanu, drošības apdraudējuma novēršanu vai mazināšanu (sk.
Satversmes tiesas 2010. gada 7. oktobra sprieduma lietā Nr. 2010-01-01
12.2. punktu).
Satversmes tiesa jau atzinusi, ka ieslodzījuma vietā esošo personu
korespondences kontrole ir pamatota ar kārtības un drošības apsvērumiem,
turklāt ar šīs kontroles palīdzību tiek gādāts arī par sabiedrības drošību (sk.
Satversmes tiesas 2009. gada 18. decembra sprieduma lietā Nr. 2009-10-01
15.2. punktu).
Satversmes tiesa piekrīt tam, ka apcietināto personu korespondences
neaizskaramības ierobežojums noteikts sabiedrības interesēs, lai novērstu
kārtības un drošības apdraudējumus, kā arī nodrošinātu netraucētu
kriminālprocesa norisi. Netraucēta kriminālprocesa norise citstarp aizsargā
cietušo personu tiesības uz taisnīgu kriminālprocesa norisi, kā arī liecinieku
tiesības un pienākumu sniegt patiesu liecību. Šīs aizsargājamās tiesības un
intereses ir savstarpēji saistītas un daļēji pārklājas, tāpēc nav aplūkojamas
atrauti cita no citas. Tādējādi ar apstrīdētajā normā ietverto pamattiesību
ierobežojumu tiek aizsargāta gan sabiedrības drošība, gan citu cilvēku tiesības.
Līdz ar to apstrīdētajā normā ietvertajam tiesību uz
korespondences neaizskaramību ierobežojumam ir leģitīmi mērķi –
citu cilvēku tiesību un sabiedrības drošības aizsardzība.
14. Izvērtējot pamattiesību ierobežojuma samērīgumu, Satversmes
tiesai jāpārbauda:
1) vai izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai,
proti, vai ar izraudzīto līdzekli var sasniegt leģitīmo mērķi;
2) vai šāda rīcība ir nepieciešama, proti, vai leģitīmo mērķi nevar
sasniegt ar indivīda tiesības mazāk ierobežojošiem līdzekļiem;
3) vai ierobežojums ir atbilstošs, proti, vai labums, ko iegūst
sabiedrība, ir lielāks par indivīda tiesībām nodarīto kaitējumu.
Ja tiek atzīts, ka pamattiesību ierobežojums neatbilst kaut vienam no
šiem kritērijiem, tad tas neatbilst samērīguma principam un ir prettiesisks
(sk., piemēram, Satversmes tiesas 2007. gada 16. maija sprieduma lietā
Nr. 2006-42-01 11. punktu un 2018. gada 14. decembra sprieduma lietā
Nr. 2018-09-0103 18. punktu).
15. Likumdevēja izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa
sasniegšanai, ja ar konkrēto regulējumu šis mērķis tiek sasniegts (sk.,
piemēram, Satversmes tiesas 2010. gada 7. oktobra sprieduma lietā
Nr. 2010-01-01 13. punktu).
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Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka likumdevēja izraudzītie līdzekļi ir
piemēroti leģitīmo mērķu sasniegšanai, jo sarakstes kontrole esot efektīvs
veids, kādā tiek nodrošināta leģitīmo mērķu sasniegšana.
Arī pieaicinātās personas – Tieslietu ministrija un tiesībsargs –
piekrīt, ka ar apstrīdētajā normā noteikto pamattiesību ierobežojumu tiek
sasniegti tā leģitīmie mērķi. Tiesībsargs norāda, ka ierobežojums kalpo
tam, lai novērstu mēģinājumus kavēt kriminālprocesa norisi vai plānot
citus noziedzīgus nodarījumus.
Kontrolējot apcietināto personu saraksti, izmeklēšanas cietuma
administrācija var iepazīties ar sarakstes saturu un uzzināt par apcietinātās
personas nolūkiem un darbībām, kas, iespējams, ir vērstas pret izmeklēšanas
cietuma kārtību vai piemērotā drošības līdzekļa – apcietinājuma – mērķiem.
Tādējādi Satversmes tiesa secina, ka sarakstes kontrole ir piemērots
līdzeklis pamattiesību ierobežojuma leģitīmo mērķu – citu cilvēku tiesību
un sabiedrības drošības aizsardzība – sasniegšanai.
Līdz ar to izraudzītais līdzeklis ir piemērots leģitīmo mērķu
sasniegšanai.
16. Pamattiesību ierobežojums ir nepieciešams, ja nepastāv citi
līdzekļi, kuri būtu tikpat iedarbīgi un kurus izvēloties personu
pamattiesības tiktu ierobežotas mazāk (sk., piemēram, Satversmes tiesas
2018. gada 26. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2017-18-01 21.3.2. punktu).
Saudzējošāks līdzeklis ir nevis jebkurš cits, bet tikai tāds līdzeklis, ar
kuru var sasniegt leģitīmo mērķi vismaz tādā pašā kvalitātē (sk., piemēram,
Satversmes tiesas 2010. gada 7. oktobra sprieduma lietā Nr. 2010-01-01
14. punktu). Satversmes tiesas kompetencē ir pārbaudīt to, vai nepastāv
alternatīvi līdzekļi, kas personām Satversmē noteiktās pamattiesības
aizskartu mazāk (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2017. gada 24. novembra
sprieduma lietā Nr. 2017-07-01 19. punktu).
Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka leģitīmos mērķus iespējams
sasniegt ar indivīda tiesības mazāk ierobežojošiem līdzekļiem. Mazāk
ierobežojošs līdzeklis būtu tāds tiesiskais regulējums, kas paredzētu
korespondences kontroli ierobežojošus nosacījumus, konkrētāk
identificējot gadījumus, kad vispār kontrole ir veicama, nosakot tās ilgumu
un, iespējams, paredzot arī dažādus, atšķirīgām situācijām piemērotus
kontroles veidus. Tas, pēc Pieteikuma iesniedzējas ieskata, nodrošinātu arī
efektīvāku iestādes resursu izmantošanu, ļaujot tos koncentrēt gadījumiem,
kad tiešām pastāv paaugstināts risks, ka var tikt apdraudēta sabiedrības
drošība vai tikt aizskartas citu cilvēku tiesības.
Saeima atbildes rakstā paskaidro, ka neesot strīda par lietas būtību.
Saeima neapstrīdot Pieteikuma iesniedzējas secinājumu, ka apstrīdētā norma
pieļauj apcietinātās personas korespondences kontroli, kas atsevišķos
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gadījumos var nepamatoti ierobežot personai Satversmes 96. pantā noteiktās
tiesības.
Tieslietu ministrija norāda, ka Apcietinājumā turēšanas kārtības
likumā paredzētā satikšanās kārtība nodrošinājusi apcietinātajiem un viņu
apmeklētājiem iespēju saglabāt un stiprināt savstarpējās attiecības pēc
iespējas normālākos apstākļos. Apstrīdētās normas darbības laikā neesot
bijis saudzējošāku līdzekļu, ar kuriem apcietināto personu pamattiesības
tiktu ierobežotas mazāk, bet leģitīmo mērķi varētu sasniegt līdzvērtīgā
kvalitātē, turklāt neuzliekot valstij nesamērīgu vai pat neizturamu slogu.
Savukārt tiesībsargs norāda, ka apcietinājums pats par sevi neattaisno
apcietinātās personas sarakstes vispārēju kontroli izmeklēšanas cietumā
un ka būtu nepieciešams pēc iespējas individuāls izvērtējums attiecībā uz
katra konkrēta apcietinātā korespondences kontroles apjomu. Kā vienu no
alternatīviem šā jautājuma risināšanas veidiem tiesībsargs iesaka
individuālu un laikā ierobežotu apcietinātās personas sarakstes kontroli.
Proti, atbildīgajām amatpersonām vajadzētu individuāli izvērtēt, vai
konkrēto vēstuli nepieciešams pārbaudīt, vizuāli apskatot vai arī izlasot.
Būtu nosakāms laika posms, kādā veicama kontrole, un arī tas, cik ilgi
pieļaujams vēstuli aizturēt. Tāpat būtu iespējams paredzēt, ka pastiprināta
kontrole ir pieļaujama noteiktu laika posmu pēc personas apcietināšanas, jo
tieši apcietinājuma sākotnējā posmā ir augstāks risks, ka apcietinātais var
sarakstīties ar personām, kuras kaut kādā veidā ir saistītas ar noziedzīgā
nodarījuma izdarīšanu, vai ka šī sarakste ir saistīta ar vēlmi izvairīties no
saviem kriminālprocesuālajiem pienākumiem.
Apstrīdētā norma iekļauta likuma nodaļā un pantā, kas regulē režīma
nodrošināšanai izmeklēšanas cietumā veicamos drošības pasākumus.
Satversmes tiesa norāda, ka apcietināto personu tiesībām uz
korespondences neaizskaramību var noteikt tādus ierobežojumus, kādus
prasa:
1) apcietinājuma mērķis;
2) izmeklēšanas cietuma kārtība un drošība.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 241. panta otro daļu drošības
līdzekli kā procesuālo piespiedu līdzekli piemēro aizdomās turētajam vai
apsūdzētajam, ja ir pamats uzskatīt, ka attiecīgā persona turpinās
noziedzīgas darbības, traucēs pirmstiesas kriminālprocesu vai tiesu vai
izvairīsies no šā procesa vai tiesas.
Saskaņā ar šā likuma 244. panta pirmo un otro daļu procesa virzītājs
izvēlas tādu procesuālo piespiedu līdzekli, kas pēc iespējas mazāk aizskar
personas pamattiesības un ir samērīgs. Izvēloties drošības līdzekli,
procesa virzītājs ņem vērā noziedzīga nodarījuma raksturu un kaitīgumu,
aizdomās turētā vai apsūdzētā personību, viņa ģimenes stāvokli, veselību
un citus apstākļus.
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Drošības līdzeklis – apcietinājums – ir procesuāls piespiedu līdzeklis
un tiek uzskatīts par bargāko un tiesības visvairāk ierobežojošo drošības
līdzekli.
Kā jau secināts iepriekš, apcietinājums pamatā tiek piemērots tādos
gadījumos, kad kriminālprocesā iegūtās ziņas par faktiem rada pamatotas
aizdomas, ka persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, par kuru likums
paredz brīvības atņemšanas sodu, un cita drošības līdzekļa piemērošana
nevar nodrošināt to, ka persona neizdarīs jaunu noziedzīgu nodarījumu,
netraucēs vai neizvairīsies no pirmstiesas kriminālprocesa, tiesas vai
sprieduma izpildes.
Satversmes tiesa secina, ka apcietinājuma mērķis ir nodrošināt
sabiedrības un atsevišķu personu drošību – lai netiktu izdarīts jauns
noziegums un netiktu pieļauts tas, ka persona, kura tiek turēta aizdomās vai
ir apsūdzēta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, nelikumīgi iejaucas
kriminālprocesa gaitā, – un tādējādi nodrošināt objektīvu lietas izpēti un
objektīva nolēmuma pieņemšanu, kā arī vainīgās personas saukšanu
pie kriminālatbildības. Savukārt izmeklēšanas cietumiem, izpildot
apcietinājumu, papildus ir jānodrošina arī tiesiska un droša cietuma vide,
nepieļaujot pārkāpumus un citas nekārtības. Tādējādi apcietinājuma
piemērošana personai ir nesaraujami saistīta ar dažādiem personas tiesību
ierobežojumiem, tostarp privātās dzīves ierobežojumiem, kas izriet no
apcietinājuma būtības un ir neatņemama tā iezīme.
Arī Eiropas Padomes Ministru komitejas 2006. gada 11. janvāra
rekomendācijas Rec(2006)2 par Eiropas cietumu noteikumiem
24.1. punkts paredz, ka ieslodzītajām personām jāļauj satikties ar ģimenes
locekļiem un citām personām, kā arī sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem
un sazināties ar šīm personām, cik bieži vien tas iespējams, sarakstoties un
izmantojot citus saziņas veidus. Savukārt minēto noteikumu 24.2. punkts
paredz iespējamās šāda valsts pienākuma izpildes robežas, nosakot, ka
sazināšanos un apmeklējumus var pakļaut zināmiem nosacījumiem un
uzraudzībai, kas nepieciešama, lai turpinātu izmeklēšanu krimināllietā,
nodrošinātu ieslodzījuma vietā kārtību, drošību un aizsardzību, novērstu
noziedzīgus nodarījumus un aizsargātu noziegumu upurus. Turklāt jāņem
vērā, ka ierobežojumiem jābūt tādiem, lai kontaktēšanās tiktu pieļauta
vismaz minimālā apmērā.
Satversmes tiesa norāda, ka apcietinātās personas saziņas kontrole
nevar sniegties tālāk par nepieciešamību nodrošināt izmeklēšanas cietumā
kārtību un drošību, kā arī tālāk par apcietinājuma mērķi, kas izriet no attiecīgā
apcietinājuma pamata. Tādējādi korespondences kontrole var tikt veikta
vienīgi ar mērķi nodrošināt noteiktajai kārtībai atbilstošu apcietinājuma
norisi, tostarp novērst aizliegtu vielu un priekšmetu nonākšanu apcietinātās
personas rīcībā, un nodrošināt apcietinājuma mērķu sasniegšanu, tostarp
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novērst bēgšanu un pierādījumu pazušanu, liecinieku ietekmēšanu.
Korespondences kontrole ir šādu risku novēršanas instruments.
Eiropas Cilvēktiesību tiesa jau atzinusi, ka tāda privātās dzīves
ierobežošana kā korespondences kontrole nedrīkstētu būt automātiska.
Sistemātiska un nepamatota sarakstes kontrole ir pretrunā ar Eiropas Cilvēka
tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. pantu (sk. Eiropas
Cilvēktiesību tiesas 2005. gada 24. februāra sprieduma lietā "Jankauskas v.
Lithuania", iesniegums Nr. 59304/00, 22. punktu un 2008. gada 22. maija
sprieduma lietā "Petrov v. Bulgaria", iesniegums Nr. 15197/02, 44. punktu).
Turklāt Eiropas Cilvēktiesību tiesa norādījusi, ka gadījumos, kad tiek
ierobežota ieslodzījuma vietā esošo personu korespondences brīvība, ir ļoti
būtiski norādīt iejaukšanās iemeslus, lai persona un/vai tās padomdevēji
varētu pārliecināties par to, ka likums ir pareizi piemērots un attiecībā uz
konkrēto personu pieņemtie lēmumi nav nepamatoti vai patvaļīgi (sk. Eiropas
Cilvēktiesību tiesas 2010. gada 7. janvāra sprieduma lietā "Onoufriou v. Cyprus",
iesniegums Nr. 24407/04, 113. punktu).
Satversmes tiesa norāda, ka apstrīdētajā normā ietvertā pamattiesību
ierobežojuma leģitīmos mērķus – citu cilvēku tiesību un sabiedrības
drošības aizsardzība – var sasniegt ar tādu korespondences kontroli,
atbilstoši kurai atbildīgā amatpersona veic individuālu apstākļu
izvērtējumu un apcietinātā korespondenci pārbauda, to atverot, izlasot vai
aizturot, tad, ja tas ir nepieciešams, lai novērstu risku, ka var tikt aizskartas
citu cilvēku tiesības vai apdraudēta sabiedrības drošība. Pārbaudes
intensitāte un veids var būt atkarīgs no dažādiem apstākļiem, tostarp no
atrašanās apcietinājumā ilguma un apcietinātās personas uzvedības
ieslodzījuma vietā. Tātad apcietinātās personas korespondenci var
pārbaudīt, tostarp atvērt, izlasīt vai aizturēt, tādā gadījumā, ja atbildīgajai
amatpersonai ir pamats veikt šādu pārbaudi un konkrētais kontroles veids
ir izraudzīts tādēļ, lai novērstu kādu no iepriekš minētajiem riskiem.
Savukārt persona varētu atbilstoši Administratīvā procesa likumam
pārsūdzēt faktisko rīcību – korespondences kontroli – un attiecīgi tiesa
varētu pārbaudīt, vai konkrētajā gadījumā, ņemot vērā individuālos
apstākļus, bija konstatējama nepieciešamība citu cilvēku tiesību aizskāruma
vai sabiedrības drošības apdraudējuma novēršanai veikt apcietinātās
personas korespondences kontroli. Citstarp tiesai šādā gadījumā būtu
jāizvērtē, vai kontrole veikta tādā apmērā, kāds bija nepieciešams, lai
novērstu kādu no iepriekš minētajiem riskiem.
Satversmes tiesa nesaskata pamatu Tieslietu ministrijas apgalvojumam,
ka valstij šāda kārtība būtu pārmērīgi apgrūtinoša.
Līdz ar to Satversmes tiesa secina, ka pastāv saudzējošāks apstrīdētajā
normā noteiktā pamattiesību ierobežojuma leģitīmo mērķu sasniegšanas
līdzeklis – korespondences kontrole tādā gadījumā, ja pēc individuāla
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apstākļu izvērtējuma ir konstatējama pamatota nepieciešamība veikt šādu
kontroli, un tādā apmērā, lai novērstu citu cilvēku tiesību vai sabiedrības
drošības apdraudējumu. Šāds līdzeklis ir uzskatāms par saudzējošāku
līdzekli, ar kuru leģitīmo mērķi var sasniegt tādā pašā kvalitātē.
To, vai administratīvās tiesas tiesvedībā esošajās lietās pārsūdzētās
faktiskās rīcības gadījumā šādi apstākļi ir pastāvējuši un vai iestāde ir
izvēlējusies samērīgāko sarakstes kontroles veidu, pārbauda administratīvā
tiesa, izvērtējot konkrētās lietas apstākļus.
Līdz ar to apstrīdētā norma, ciktāl tā paredz korespondences
kontroli visā apcietinājuma laikā bez individuāla apstākļu izvērtējuma
un citu cilvēku tiesību vai sabiedrības drošības apdraudējuma
konstatēšanas, neatbilst Satversmes 96. pantam.
17. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 32. panta trešo daļu tiesību
norma, kuru Satversmes tiesa atzinusi par neatbilstošu augstāka juridiska
spēka tiesību normai, uzskatāma par spēkā neesošu no Satversmes tiesas
sprieduma publicēšanas dienas, ja Satversmes tiesa nav noteikusi citādi.
Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 31. panta 11. punktu gadījumā, kad
Satversmes tiesa kādu tiesību normu atzīst par neatbilstošu augstāka
juridiska spēka tiesību normai, tai jānosaka brīdis, ar kuru attiecīgā norma
zaudē spēku.
Apstrīdētā norma bija spēkā līdz 2018. gada 2. janvārim.
Pieteikuma iesniedzēja norādījusi, ka uz apstrīdētās normas pamata
tika uzsākta pieteicēja sarakstes kontrole, tādēļ tās atbilstības pārbaude ir
nepieciešama konkrētās administratīvās lietas izskatīšanai un iestādes
rīcības tiesiskuma izvērtēšanai. Pieteikuma iesniedzēja lūdz Satversmes
tiesu atzīt apstrīdēto normu par spēkā neesošu attiecībā uz pieteicēju
administratīvajā lietā no brīža, kad uz šīs normas pamata tika uzsākta viņa
sarakstes kontrole.
Savukārt Saeima lūdz Satversmes tiesu nepiešķirt sprieduma
nolēmumu daļai atpakaļvērstu spēku. Apstrīdētā norma bijusi spēkā ilgu
laiku, un apcietinātās personas līdz šim neesot vērsušās tiesā saistībā ar
pamattiesību aizskārumu, kas tām būtu radīts, piemērojot apstrīdēto normu.
Tāpēc, pēc Saeimas ieskata, apstrīdētās normas atzīšanai par spēkā neesošu
no kāda brīža pagātnē varētu būt negatīva ietekme uz tiesību sistēmu un –
iespējamo sūdzību dēļ – arī uz Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbību.
Satversmes tiesa ir atzinusi, ka, lemjot par brīdi, ar kuru apstrīdētā
norma zaudē spēku, jāņem vērā, ka tās uzdevums ir pēc iespējas novērst
pamattiesību aizskārumu (sk. Satversmes tiesas 2005. gada 16. decembra
sprieduma lietā Nr. 2005-12-0103 25. punktu). Turklāt, nosakot konkrētu
brīdi, ar kuru apstrīdētā norma zaudē spēku, Satversmes tiesa izvērtē arī to,
vai pastāv kādi apsvērumi, atbilstoši kuriem apstrīdētā norma būtu jāatzīst
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par spēkā neesošu no kāda brīža pagātnē ne tikai attiecībā uz personu, kuras
pamattiesību aizsardzībai iesniegts pieteikums Satversmes tiesā (sal. sk.
Satversmes tiesas 2009. gada 21. decembra sprieduma lietā Nr. 2009-43-01
34. punktu).
Administratīvā rajona tiesa informējusi Satversmes tiesu, ka
apstrīdētā norma ir piemērota arī administratīvajās lietās Nr. A420242118
un Nr. A420214417 un šajās lietās tiesvedība ir apturēta līdz Satversmes
tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim. Tātad iespējams, ka arī citas
personas ir uzsākušas savu tiesību aizsardzību sakarā ar sarakstes kontroli
apcietinājuma laikā, un arī šo personu lietās apstrīdētā norma varētu būt
piemērota.
Satversmes tiesa ievēro, ka apstrīdētās normas piemērošanas
rezultātā radītā personas pamattiesību aizskāruma gadījumā apstrīdētās
normas atzīšana par spēku zaudējušu no pamattiesību aizskāruma rašanās
brīža attiecībā uz personām, kuras uzsākušas savu tiesību aizsardzību
administratīvā procesa ietvaros, ir vienīgā iespēja aizsargāt šo personu
pamattiesības.
Tādēļ apstrīdētā norma, ciktāl tā paredz korespondences kontroli bez
individuāla apstākļu izvērtējuma un citu cilvēku tiesību vai sabiedrības
drošības apdraudējuma konstatēšanas, attiecībā uz personām, kuras līdz
sprieduma pasludināšanas brīdim savu tiesību aizsardzībai vērsušās
augstākā iestādē vai administratīvajā tiesā, bet attiecībā uz kurām
administratīvais process vēl nav noslēdzies, ir atzīstama par spēkā neesošu
no šo personu pamattiesību aizskāruma rašanās brīža. Par aizskāruma
rašanās brīdi ir uzskatāma diena, kad uz apstrīdētās normas pamata tika
uzsākta korespondences kontrole.
18. Papildus Satversmes tiesa norāda, ka tā nevērtē Apcietinājumā
turēšanas kārtības likuma 28. panta otrās daļas pašreizējās redakcijas
atbilstību Satversmei, bet lietas sagatavošanas laikā ir konstatējusi, ka
Saeimas un pieaicināto personu – Tieslietu ministrijas un tiesībsarga –
argumenti par šīs normas saturu atšķiras no tās piemērošanas prakses.
Saeima norādījusi, ka Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 28. panta
otrajā daļā tās pašreizējā redakcijā esot skaidri noteikts ieslodzījuma vietās
esošo personu sarakstes pārbaudes mērķis, kā arī paredzēti konkrēti
izņēmuma gadījumi, kad apcietināto personu sarakste var tikt lasīta. Tā varot
tikt lasīta tikai tad, ja ieslodzījuma vietas amatpersonai radušās pamatotas
aizdomas, ka sarakstes saturs var apdraudēt ieslodzījuma vietas un
sabiedrības drošību, krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu, citu
personu tiesības vai var veicināt noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Līdz ar to
likumā vairs neesot paredzēta automātiska vēstuļu lasīšana. Tam piekrīt arī
pieaicinātās personas – Tieslietu ministrija un tiesībsargs.
553

Lieta Nr. 2018-24-01

Savukārt no Ieslodzījuma vietu pārvaldes saņemta informācija par
Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 28. panta otrās daļas pašreizējās
redakcijas piemērošanu. Ieslodzījuma vietu pārvalde norāda, ka sarakstes
kontrole arī šobrīd tiek veikta saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes
iekšējiem noteikumiem. Atbilstoši to 7. punktam ieslodzījuma vietas par
dokumentu apriti atbildīgā amatpersona vai darbinieks nododot cenzoram
ieslodzītajai personai adresēto korespondenci ne vēlāk kā nākamajā dienā
pēc korespondences saņemšanas dienas, un atbilstoši šo noteikumu
11. punktam cenzors korespondences pārbaudes gaitā pārbaudot aploksni
un tās saturu.
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta trešajai daļai
iekšējam normatīvajam aktam ir jāatbilst ārējiem normatīvajiem aktiem.
Ņemot vērā minēto, Satversmes tiesa vērš uzmanību uz to, ka likumdevējs
ir grozījis apstrīdēto normu un izteicis to jaunā, patlaban spēkā esošajā
redakcijā, bet no Ieslodzījuma vietu pārvaldes sniegtās informācijas var
secināt, ka tā apcietināto personu korespondences kontroli vēl joprojām
veic atbilstoši iepriekš iedibinātajai kārtībai.
Nolēmumu daļa
tiesa

Pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 30.–32. pantu, Satversmes
nosprieda:

atzīt Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 28. panta otro daļu
redakcijā, kas bija spēkā līdz 2018. gada 2. janvārim, ciktāl tā paredz
apcietināto personu korespondences kontroli visā apcietinājuma laikā
bez individuāla apstākļu izvērtējuma un citu cilvēku tiesību vai
sabiedrības drošības apdraudējuma konstatēšanas, par neatbilstošu
Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam un attiecībā uz personām,
kurām šī norma ir piemērota un kuras uzsākušas savu tiesību
aizsardzību administratīvā procesa ietvaros, bet attiecībā uz kurām
administratīvais process vēl nav noslēdzies, par spēkā neesošu no šo
personu pamattiesību aizskāruma rašanās brīža.
Spriedums ir galīgs un nepārsūdzams.
Spriedums stājas spēkā tā publicēšanas dienā.
Tiesas sēdes priekšsēdētāja

S. Osipova
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SPRIEDUMS
LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ
Rīgā 2019. gada 7. novembrī
lietā Nr. 2018-25-01
Satversmes tiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētāja Ineta
Ziemele, tiesneši Sanita Osipova, Aldis Laviņš, Gunārs Kusiņš, Daiga
Rezevska, Jānis Neimanis un Artūrs Kučs,
pēc Andra Otto pieteikuma,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 85. pantu un
Satversmes tiesas likuma 16. panta 1. punktu, 17. panta pirmās daļas
11. punktu, kā arī 19.2 un 28.1 pantu,
rakstveida procesā 2019. gada 8. oktobra tiesas sēdē izskatīja lietu
"Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.4 panta atbilstību
Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam".
Konstatējošā daļa
1. Latvijas PSR Augstākā padome 1970. gada 23. decembrī pieņēma
Latvijas PSR Labošanas darbu kodeksu. Latvijas Republikas Augstākās
padomes 1991. gada 29. augusta lēmums "Par Latvijas PSR likumdošanas
aktu piemērošanu Latvijā" noteica, ka Latvijas PSR Labošanas darbu kodekss
uzskatāms par Latvijas Labošanas darbu kodeksu līdz jauna kodeksa
izstrādāšanai. 1994. gada 30. decembrī stājās spēkā tā paša gada 15. decembrī
pieņemtais likums "Grozījumi Latvijas Labošanas darbu kodeksā", ar kuru
kodeksa nosaukums tika izteikts pašreizējā redakcijā – Latvijas Sodu izpildes
kodekss (turpmāk – Kodekss). Tāpat Kodekss tika papildināts ar regulējumu
par soda progresīvo izpildi un soda izpildes režīmiem. Kodeksā tika ietverts
arī 50.4 pants, kas reglamentē soda izpildes režīmu slēgtajos cietumos.
Kodeksa 50.4 pants ir vairākkārt grozīts. Kopš 2017. gada 21. decembra
tas ir spēkā šādā redakcijā:
"Slēgtajā cietumā sodu izcieš ar brīvības atņemšanu notiesātie vīrieši
par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, kā arī notiesātie, kas
pārvietoti no daļēji slēgtā cietuma par rupjiem vai sistemātiskiem režīma
pārkāpumiem.
Slēgtajos cietumos tiek nodrošināta notiesāto pastiprināta apsardze
un maksimāla uzraudzība.
(Trešā daļa izslēgta ar 11.11.2004. likumu)
Notiesātie uzsāk soda izciešanu režīma zemākajā pakāpē. Pēc
ievietošanas cietumā viņiem šajā pakāpē jāizcieš ne mazāk kā viena
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ceturtdaļa no piespriestā soda. Ja notiesātais pirmstiesas apcietinājumā un
soda izpildes vietā izcietis vienu ceturtdaļu no piespriestā soda un atbilst šā
kodeksa 50.3 panta ceturtajā daļā minētajiem nosacījumiem, viņu ar
izvērtēšanas komisijas lēmumu var pārvietot no soda izciešanas režīma
zemākās pakāpes uz soda izciešanas režīma vidējo pakāpi. Ne mazāk kā viena
ceturtdaļa no piespriestā soda viņam jāizcieš soda izciešanas režīma vidējā
pakāpē, bet atlikusī daļa – soda izciešanas režīma augstākajā pakāpē. Ja
notiesātais pirmstiesas apcietinājumā un soda izpildes vietā izcietis pusi no
piespriestā soda un atbilst šā kodeksa 50.3 panta ceturtajā daļā minētajiem
nosacījumiem, viņu ar izvērtēšanas komisijas lēmumu var pārvietot uz soda
izciešanas režīma augstāko pakāpi. No soda izciešanas režīma augstākās
pakāpes viņu ar izvērtēšanas komisijas lēmumu var pārvietot uz daļēji slēgto
cietumu, ja notiesātais atbilst šā kodeksa 50.3 panta ceturtajā daļā minētajiem
nosacījumiem, vai likumā noteiktajā kārtībā pirms termiņa atbrīvot.
Notiesātie ar brīvības atņemšanu uz visu mūžu (mūža ieslodzījums)
soda izciešanu uzsāk režīma zemākajā pakāpē. Pēc ievietošanas cietumā
viņiem šajā pakāpē jāizcieš ne mazāk kā septiņi gadi. Ja notiesātais
pirmstiesas apcietinājumā un soda izpildes vietā izcietis vismaz septiņus
gadus no piespriestā soda un atbilst šā kodeksa 50.3 panta ceturtajā daļā
minētajiem nosacījumiem, viņu ar izvērtēšanas komisijas lēmumu var
pārvietot no soda izciešanas režīma zemākās pakāpes uz soda izciešanas
režīma vidējo pakāpi. Ne mazāk kā 10 gadus no piespriestā soda viņam
jāizcieš soda izciešanas režīma vidējā pakāpē, bet atlikusī daļa – soda
izciešanas režīma augstākajā pakāpē. No soda izciešanas režīma augstākās
pakāpes notiesāto var atbrīvot no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa
likumā noteiktajā kārtībā.
(Sestā daļa izslēgta ar 18.06.2015. likumu)
Notiesātajiem, kuri sodu izcieš slēgtā cietuma soda izciešanas režīma
augstākajā pakāpē, ir tiesības:
1) izmantot gadā sešas ilgstošas satikšanās – no divpadsmit līdz
divdesmit četrām stundām un sešas īslaicīgas satikšanās – no vienas
stundas līdz divām stundām;
2) (izslēgts ar 11.11.2004. likumu);
3) iepirkties cietuma veikalā par naudas summu vienas Ministru
kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā;
4) izmantot trīs telefonsarunas mēnesī;
5) lietot personisko televizoru un radiouztvērēju (bez balss ieraksta
iespējām);
6) no rīta celšanās laika līdz naktsmieram atrasties noteiktā iecirknī
ārpus kameras;
7) valkāt personisko apģērbu vai noteikta veida apģērbu;
8) nēsāt īsi apgrieztus matus;
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9) dienas kārtībā paredzētajā laikā patstāvīgi apmeklēt cietuma
medicīnas daļu, veikalu, ēdnīcu un bibliotēku;
10) piedalīties sporta, kultūras un reliģiskos pasākumos.
Notiesātajiem, kuri sodu izcieš slēgtā cietuma soda izciešanas režīma
vidējā pakāpē, ir tiesības:
1) izmantot gadā četras ilgstošas satikšanās – no astoņām līdz
sešpadsmit stundām un sešas īslaicīgas satikšanās – no vienas stundas līdz
divām stundām;
2) (izslēgts ar 11.11.2004. likumu);
3) iepirkties cietuma veikalā par naudas summu, kas nepārsniedz trīs
ceturtdaļas no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas;
4) izmantot divas telefonsarunas mēnesī;
5) izmantot tiesības, kas noteiktas šā panta septītās daļas 5.–10. punktā.
Notiesātajiem, kuri sodu izcieš slēgtā cietuma soda izciešanas režīma
zemākajā pakāpē, ir tiesības:
1) izmantot gadā trīs ilgstošas satikšanās – no sešām līdz divpadsmit
stundām un četras īslaicīgas satikšanās – no vienas stundas līdz divām
stundām;
2) (izslēgts ar 11.11.2004. likumu);
3) ar cietuma darbinieku starpniecību iepirkties cietuma veikalā
četras reizes mēnesī par kopējo naudas summu, kas nepārsniedz pusi no
Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas;
4) izmantot vienu telefonsarunu mēnesī;
5) izmantot pastaigas vai piedalīties sporta spēlēs svaigā gaisā ne
mazāk kā vienu stundu dienā;
6) ar cietuma darbinieku starpniecību saņemt (apmainīt) grāmatas
cietuma bibliotēkā;
7) dienas kārtībā paredzētajā laikā skatīties televīzijas pārraides
ārpus kameras iekārtotā telpā cietuma darbinieku klātbūtnē;
8) apmeklēt cietuma kapelā dievkalpojumus un tikties ar garīdznieku
vienatnē;
9) ar administrācijas atļauju valkāt personisko apģērbu.
Šajā pantā minētās tiesības valkāt personisko apģērbu, patstāvīgi
apmeklēt cietuma medicīnas daļu, veikalu, ēdnīcu un bibliotēku, piedalīties
pasākumos ārpus atsevišķā cietuma bloka neattiecas uz notiesātajiem ar
brīvības atņemšanu uz visu mūžu (mūža ieslodzījums), kuri sodu izcieš
atsevišķā slēgtā cietuma blokā ar pastiprinātu uzraudzību.
Papildus šajā pantā minētajām tiesībām notiesātajiem ar brīvības
atņemšanu uz visu mūžu (mūža ieslodzījums), kuri sodu izcieš atsevišķā
slēgtā cietuma blokā ar pastiprinātu uzraudzību, ir tiesības sazināties ar
radiniekiem un citām personām ar videozvanu bez brīvības atņemšanas
iestādes pārstāvja klātbūtnes:
557

Lieta Nr. 2018-25-01

1) izciešot sodu soda izciešanas režīma augstākajā pakāpē, – tiesības
uz stundu ilgu videozvanu trīs reizes mēnesī;
2) izciešot sodu soda izciešanas režīma vidējā pakāpē, – tiesības uz
stundu ilgu videozvanu divas reizes mēnesī;
3) izciešot sodu soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē, – tiesības
uz stundu ilgu videozvanu vienu reizi mēnesī.
Papildus šajā pantā minētajām tiesībām notiesātajiem ārvalsts
pilsoņiem un notiesātajiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvija, ir
tiesības sazināties ar radiniekiem, laulāto un citām personām ar videozvanu
divas reizes mēnesī uz laiku līdz 15 minūtēm bez brīvības atņemšanas
iestādes pārstāvja klātbūtnes."
Savukārt Kodeksa 50.5 pants nosaka soda izpildes režīmu daļēji
slēgtajos cietumos. Saskaņā ar šā panta pirmo daļu daļēji slēgtajos cietumos
soda izciešanu citstarp uzsāk sievietes par tīša nozieguma izdarīšanu, vīrieši
par tīša mazāk smaga nozieguma izdarīšanu, kā arī vīrieši par smaga vai
sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, ja viņi līdz nozieguma izdarīšanai
nebija sasnieguši astoņpadsmit gadu vecumu.
2. Pieteikuma iesniedzējs – Andris Otto (turpmāk – Pieteikuma
iesniedzējs) – uzskata, ka Kodeksa 50.4 pants neatbilst Latvijas Republikas
Satversmes (turpmāk – Satversme) 91. pantam, jo vīriešiem nosaka
atšķirīgu soda izpildes režīmu.
Pieteikuma iesniedzējs atzīts par vainīgu sevišķi smaga nozieguma
izdarīšanā un uzsācis brīvības atņemšanas soda izciešanu slēgtā cietuma
režīma zemākajā pakāpē.
Pieteikumā norādīts, ka pilngadīgi vīrieši un sievietes, kas izdarījuši
vienāda smaguma noziedzīgu nodarījumu un notiesāti ar brīvības
atņemšanas sodu uz vienādu termiņu, ir divas ieslodzīto grupas, kuras
atrodas vienādos un salīdzināmos apstākļos. Kodeksa 50.4 un 50.5 pantā
paredzot atšķirīgu sākotnējo ieslodzījuma režīmu vīriešiem un sievietēm,
vīriešiem esot noteikti lielāki pamattiesību ierobežojumi nekā sievietēm.
Šāda atšķirīga attieksme saglabājoties visu ieslodzījuma laiku, izņemot tā
pēdējo ceturtdaļu. Vīriešiem radītie pamattiesību ierobežojumi visupirms
skarot tiesības uz privāto dzīvi, taču sekas esot jūtamas arī attiecībā uz
citām tiesībām, piemēram, tiesībām uz izglītību un tiesībām uz veselību.
Arī sabiedrība ciešot no šādas atšķirīgas attieksmes, jo ieslodzīto vīriešu
dzīvesbiedres un bērni retāk varot ar viņiem sarunāties pa telefonu un
viņus satikt.
Atšķirīgā attieksme esot noteikta ar likumu, kas ir pieņemts, izsludināts
un publicēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tāpat tas esot pietiekami
skaidri formulēts, lai adresāti varētu izprast savas tiesības un pienākumus.
Soda izpildes mērķis esot panākt notiesātā resocializāciju, savukārt
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ieslodzījuma mērķis – citu cilvēku tiesību un sabiedrības drošības
aizsardzība. Tomēr Kodeksa 50.4 pants ne tikai nesekmējot, bet pat
kavējot šo mērķu sasniegšanu, jo ieslodzīto vīriešu ģimenes locekļiem
paredzot mazāk iespēju sazināties ar viņiem. Nosakot atšķirīgus sākotnējos
soda izciešanas (un resocializācijas) režīmus, par leģitīmu mērķi varot būt
tikai tādi apsvērumi, kas pamatotu to, ka starp notiesātajiem vīriešiem un
sievietēm pastāv atšķirības, kuras prasa noteikt šādus atšķirīgus režīmus.
Konkrētajā situācijā atšķirīgā attieksme nekādā veidā neesot saistīta ar
sieviešu spēju iznēsāt un dzemdēt bērnus vai kādām citām anatomiskām
atšķirībām starp vīriešiem un sievietēm. Atšķirīgo attieksmi nevarot pamatot
arī ar nepieciešamību pēc papildu resursiem, piemēram, satikšanos
organizēšanai. Tādējādi Kodeksa 50.4 pantā noteiktajai atšķirīgajai attieksmei
pret vīriešiem neesot leģitīma mērķa.
Likumdevējam esot plaša rīcības brīvība sodu politikas jomā, tomēr
diskriminācija šīs plašās rīcības brīvības robežas pārkāpjot. Dzimums kā
atšķirīgas attieksmes kritērijs esot absolūti nepieļaujams sodu politikas
kontekstā. No pieteikuma izriet, ka atvieglojumi notiesātajām sievietēm
būtu piešķirami vienīgi saistībā ar grūtniecību un dzemdībām, kā arī
pēcdzemdību periodā. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka konkrētajā
situācijā atšķirīgā attieksme ir novēršama, vienīgi pielīdzinot diskriminētās
grupas – notiesāto vīriešu – tiesības nediskriminētās grupas – notiesāto
sieviešu – tiesībām.
Pēc iepazīšanās ar lietas materiāliem Pieteikuma iesniedzējs izteica
viedokli, ka vecāka pienākumi esot vienlīdz raksturīgi gan vīriešiem, gan
sievietēm un pildīt tos esot vienādas tiesības gan tēviem, gan mātēm.
Patiesais risks esot individuāls, atkarīgs no katra konkrētā ieslodzītā un
tiekot arī izvērtēts, taču šobrīd tas neietekmējot soda izciešanas režīma
izvēli. Tāpat arī Saeimas apgalvojums par grūtībām nodrošināt notiesātajiem
vīriešiem tādu pašu tikšanos skaitu un ilgumu kā sievietēm neesot pamatots,
jo gan īslaicīgo, gan ilglaicīgo tikšanos telpas lielākoties netiekot noslogotas,
turklāt par ilglaicīgo tikšanos esot jāmaksā saskaņā ar Ministru kabineta
noteikto cenrādi.
3. Institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeima – uzskata, ka
Kodeksa 50.4 pants atbilst Satversmes 91. pantam. Pieteikuma iesniedzējs
pēc būtības apstrīdot Kodeksa 50.4 panta pirmo daļu, tāpēc arī atbildes
rakstā pamatota vienīgi šīs normas atbilstība Satversmes 91. pantam.
Latvijā esot 10 ieslodzījuma vietu un astoņās no tām brīvības
atņemšanas sodu izciešot pilngadīgi vīrieši. Savukārt lielākā daļa notiesāto
sieviešu izciešot sodu vienā ieslodzījuma vietā – daļēji slēgtajā Iļģuciema
cietumā, nedaudz sieviešu esot ievietotas arī Olaines cietuma daļēji slēgtā
cietuma nodaļā, atklātā cietuma nodaļā un atkarīgo centrā. 2019. gada
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20. janvārī aptuveni astoņi procenti jeb 230 no visiem ieslodzītajiem bijušas
sievietes. Absolūtais vairākums šo sieviešu izdarījušas mantiska rakstura
noziegumus vai tādus noziegumus, kas saistīti ar narkotisko vielu
nelikumīgu apriti, un izciešot brīvības atņemšanas sodu līdz 10 gadiem.
Atšķirīgā attieksme, kas balstīta uz personas dzimumu, esot
pieļaujama, ja vien tā ir objektīvi un saprātīgi pamatota. Formāli vīrieši un
sievietes, kas ar brīvības atņemšanu notiesāti par pilngadīgā vecumā
izdarītu smagu vai sevišķi smagu noziegumu, atrodoties salīdzināmos
apstākļos. Tomēr šāds salīdzinājums neesot korekts, jo starp notiesātajiem
vīriešiem un sievietēm pastāvot objektīvas atšķirības, kuras likumdevējs
nedrīkstot ignorēt. Tomēr turpmāko pamatojumu atšķirīgās attieksmes
attaisnojamībai Saeima sniegusi, ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību tiesas
praksi šo ieslodzīto grupu salīdzināšanā.
Sievietes, kas izcieš brīvības atņemšanas sodu ieslodzījuma vietās gan
Latvijā, gan citās valstīs, tiekot uzskatītas par vienu no īpašajām ieslodzīto
grupām, kuru vajadzībām valstij jāpievērš sevišķa uzmanība. Šāds valsts
pienākums esot saistīts gan ar to, ka ieslodzīto sieviešu skaits ir daudzkārt
mazāks par ieslodzīto vīriešu skaitu un tradicionāli ieslodzījuma vietas
bijušas pielāgotas vīriešu vajadzībām, gan arī ar to, ka lielākā daļa sieviešu ar
brīvības atņemšanu notiesātas nevis par vardarbīgiem noziegumiem, bet
gan mantiska rakstura vai ar narkotiskajām vielām saistītiem noziegumiem.
Tādējādi sievietes tiekot uzskatītas par mazāk bīstamu ieslodzīto kategoriju.
Izvietojot notiesātos dažāda veida cietumos, esot jāņem vērā viņu
īpašās vajadzības. Šādas vajadzības netiekot apšaubītas, piemēram, attiecībā
uz nepilngadīgiem notiesātajiem. Līdzīga, šajā gadījumā – dzimuma
vajadzībām atbilstoša pieeja, pēc Saeimas ieskata, ir nodrošināma arī
attiecībā uz sievietēm. Arī doktrīnā esot norādīts: lai nodrošinātu sieviešu
specifisko vajadzību ievērošanu, cietumus administrējošām iestādēm ir
jāizstrādā un jāpiemēro tāda ieslodzīto klasifikācijas un izvietošanas politika,
kurā būtu ņemtas vērā notiesāto dzimuma īpatnības. Notiesāto sieviešu
izvietošanā šobrīd pasaulē pārāk maz tiekot ņemti vērā apstākļi, kas
raksturo lielu daļu šo sieviešu, tostarp vecāka pienākumi, iepriekš
pārdzīvotā vardarbība un notiesāto sieviešu radītais risks. Atšķirīga soda
izciešanas kārtība esot saistīta arī ar to, ka notiesāto sieviešu iespējas uzturēt
attiecības ar ģimeni un sociālos kontaktus ir vairāk ierobežotas, jo Latvijā ir
tikai viena ieslodzījuma vieta, kur brīvības atņemšanas sodu izcieš sievietes.
Pretēji Pieteikuma iesniedzēja priekšstatam, atšķirības brīvības
atņemšanas soda izpildes organizēšanā izrietot ne tikai no vīriešu un
sieviešu fizioloģiskajām atšķirībām, bet arī no atšķirīgās bīstamības
pakāpes, būtiskām sociālo apstākļu un iepriekšējās pieredzes atšķirībām,
kā arī no atšķirīgās ietekmes, kādu uz vīriešiem un sievietēm atstāj
izolācija un citi ar paaugstinātu drošību saistītie apstākļi. Drošības prasību
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atšķirības izrietot arī no datiem par atkarību izraisošo vielu lietošanu
ieslodzījuma vietās. Piemēram, 2018. gadā alkoholu lietojuši 22 procenti
ieslodzīto vīriešu un tikai divi procenti sieviešu. Atkarību izraisošo vielu
lietošana ne tikai būtiski kavējot brīvības atņemšanas soda mērķu
sasniegšanu, bet arī ietekmējot drošību un kārtību ieslodzījuma vietā.
Saeima neapstrīd to, ka Kodekss paredz atšķirīgu kārtību, kādā pie
minētajām salīdzināmajām grupām piederīgās personas uzsāk brīvības
atņemšanas soda izciešanu. Soda izciešanas režīms slēgtajā cietumā, kur
soda izciešanu uzsāk vīrieši, nenoliedzami esot stingrāks nekā daļēji
slēgtajā cietumā, kur sodu sāk izciest sievietes. Kodekss paredzot
notiesātajiem atšķirīgus apstākļus atkarībā gan no cietuma veida, gan
soda izpildes režīma pakāpes.
Atsaucoties uz Starptautiskā Cietumu pētniecības centra
(International Centre for Prison Studies) pētījumu, Saeima norāda, ka
vīriešu un sieviešu cietumos nepieciešami atšķirīgi drošības noteikumi, jo
sieviešu pastrādātie noziegumi retāk ir saistīti ar vardarbību, turklāt vīriešu
un sieviešu uzvedība cietumā ir atšķirīga. Tādējādi Latvijas likumdevējs
esot ņēmis vērā sieviešu kā atsevišķas ieslodzīto grupas atšķirīgos
apstākļus, kā arī atšķirīgo vispārīgo raksturojumu un izšķīries par sieviešu
izvietošanu daļēji slēgtā cietumā, kur viņām iespējams nodrošināt labāk
piemērotus soda izciešanas apstākļus.
Soda izpildes režīmu un no tiem atkarīgā tiesību un pienākumu apjoma
atšķirības esot nesaraujami saistītas ne tikai ar drošības riskiem, bet arī ar
progresīvo soda izpildi. Soda izpildes politikas jautājumos, tostarp arī soda
izpildes režīma noteikšanā, likumdevējam esot plaša rīcības brīvība. Turklāt
tiesību un pienākumu apjoms soda izpildes sistēmā esot atkarīgs arī no tajā
pieejamiem resursiem, ar kuriem saprotami ne tikai finanšu līdzekļi, bet arī,
piemēram, ilglaicīgo satikšanos organizēšanai pieejamās telpas vai drošības
un kārtības nodrošināšanai nepieciešamie cilvēkresursi. Līdz ar to vienots
soda izpildes režīms noteiktām ieslodzīto personu kategorijām esot saistīts
arī ar nepieciešamību efektīvi organizēt soda izpildes procesu, nodrošinot
visiem notiesātajiem, kuri sodu izcieš attiecīgajā režīma pakāpē,
vienlīdzīgas iespējas izmantot tiem likumā paredzētās tiesības.
Saeimas atbildes rakstā norādīts, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesas
2019. gada 10. janvāra spriedums lietā "Ēcis pret Latviju" attiecas nevis uz
soda izpildes režīmu pašu par sevi, bet uz konkrētu tā aspektu – iespējām
īslaicīgi atstāt ieslodzījuma vietu. Tādēļ šajā spriedumā paustās atziņas
nevarot attiecināt uz izskatāmo lietu.
Izskatāmajā lietā būtisks apstāklis esot arī tas, ka vienāda attieksme
pret vīriešiem un sievietēm, kas notiesāti ar brīvības atņemšanu par
pilngadības vecumā pastrādātu smagu vai sevišķi smagu noziegumu,
visticamāk, nozīmētu būtisku apstākļu pasliktināšanos tieši sievietēm.
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Pieteikuma iesniedzējs vēloties, lai vienāda attieksme tiktu nodrošināta,
ļaujot vīriešiem uzsākt soda izciešanu daļēji slēgtā cietumā. Tomēr šādas
prasības izpilde visupirms apdraudētu cietumā nepieciešamo drošību un
kārtību, kas ir efektīvas soda izpildes priekšnoteikums. Savukārt vienādas
attieksmes nodrošināšana, ievietojot sievietes slēgtajā cietumā, būtu
pretrunā ar valsts pienākumu nodrošināt dzimuma vajadzībām atbilstošu
pieeju soda izpildes organizēšanai. Nelielais daudzajiem soda izpildes
režīmiem atbilstošo ieslodzīto sieviešu skaits arī ievērojami apgrūtinātu
efektīvu soda izpildes organizēšanu. Līdz ar to formāla vienādas attieksmes
nodrošināšana, visticamāk, novestu pie tā, ka sievietēm piespriestā brīvības
atņemšanas soda izpilde kļūtu mazāk efektīva.
Ņemot vērā minēto, esot jāatzīst, ka Kodeksa 50.4 pantā noteiktajam
ierobežojumam ir objektīvs un saprātīgs pamats, šis ierobežojums aizsargā
citu cilvēku – ar brīvības atņemšanu notiesāto sieviešu – tiesības un ir
samērīgs.
4. Pieaicinātā persona – Tieslietu ministrija – uzskata, ka Kodeksa
50.4 pants atbilst Satversmes 91. pantam.
Vairākos starptautiskos dokumentos ieslodzītās sievietes esot
atzītas par īpašu ieslodzīto kategoriju, un tajos ietvertas prasības, kas
jāņem vērā, izpildot sievietēm piespriesto brīvības atņemšanas sodu. Šīs
prasības skarot gan soda izciešanas režīmu, gan drošības procedūras, gan
kārtību, kādā notiesātā satiekas ar saviem tuviniekiem, un šādu satikšanos
biežumu, gan arī citus ar brīvības atņemšanas soda izpildi saistītus
jautājumus. Turklāt ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO)
Ģenerālās asamblejas 2010. gada 21. decembra rezolūciju Nr. 65/229
apstiprinātie Noteikumi par izturēšanos pret ieslodzītajām sievietēm un
ar ieslodzījumu nesaistītu soda veidu piemērošanu sievietēm (turpmāk –
Bangkokas noteikumi) paredzot, ka ieslodzīto sieviešu specifisko
vajadzību ņemšana vērā nolūkā nodrošināt vīriešu un sieviešu vienlīdzību
nav uzskatāma par diskrimināciju. Šajos noteikumos arī atzīts, ka soda
izciešanas režīmam jābūt tādam, lai tas veicinātu un atbalstītu ieslodzīto
sieviešu saskarsmi ar tuviniekiem, īpaši bērniem, un lai tā ietvaros
būtu iespējams īstenot tieši ieslodzītajām sievietēm piemērotus
resocializācijas pasākumus un pasākumus, kas sekmē viņu reintegrēšanos
sabiedrībā pēc soda izciešanas. Savukārt drošības pasākumiem un soda
izciešanas režīmam esot jābūt mazāk stingram, proti, atbilstošam
ieslodzīto sieviešu radītajam apdraudējumam.
Ņemot vērā ieslodzīto sieviešu īpašās vajadzības, brīvības atņemšanas
soda izpildi sievietēm neesot iespējams organizēt tajā pašā infrastruktūrā un
tādā pašā kārtībā, kādā tiek nodrošināta šā soda izpilde vīriešiem. Sievietēm
esot nepieciešama piemērota infrastruktūra ar atbilstošu soda izciešanas
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režīmu, drošības un resocializācijas pasākumiem. Iļģuciema cietumā
noteiktā soda izciešanas kārtība pašreizējās infrastruktūras ietvaros esot
iespēju robežās pielāgota ieslodzīto sieviešu īpašajām vajadzībām.
Kodeksa 50.4 pantā paredzētā atšķirīgā attieksme esot nepieciešama
sociāli atbildīgas valsts virsprincipa īstenošanai. Šā principa ievērošana,
nodrošinot brīvības atņemšanas soda izciešanu atbilstoši notiesāto sieviešu
vajadzībām, viņu radītajam zemākajam sabiedrības apdraudējumam un
praksē joprojām pastāvošajai sieviešu lomai bērnu un ģimenes aprūpē, esot
arī Kodeksā vīriešiem un sievietēm noteikto atšķirīgo soda izpildes
režīmu leģitīmais mērķis. Ierobežojums esot piemērots leģitīmā mērķa
sasniegšanai, un tas esot vienīgais saudzējošākais līdzeklis, ar kuru šobrīd
Latvijā pastāvošajā ieslodzījuma vietu sistēmā un infrastruktūrā var
nodrošināt starptautiskajiem dokumentiem atbilstošu un notiesāto sieviešu
vajadzībām piemērotu brīvības atņemšanas soda izciešanas kārtību.
Kodeksa 50.4 panta atbilstība Satversmes 91. pantam esot vērtējama,
ņemot vērā sociālo realitāti un mērķi nodrošināt notiesātajām sievietēm
tādu brīvības atņemšanas soda izpildes kārtību, kurā ņemtas vērā šo
sieviešu specifiskās vajadzības, kam pēdējos gados tiek pievērsta aizvien
lielāka uzmanība gan starptautiskā līmenī, gan arī kriminālsodu izpildes
tiesību jomā. Tas, ka faktiski tieši sievietes parasti ir galvenās bērnu un arī
citu ģimenes locekļu aprūpētājas, nozīmējot to, ka realitātē vēl joprojām
ir nepieciešami pasākumi dzimumu līdztiesības veicināšanai. Atsaucoties
uz Eiropas Komisijas Pārdomu dokumentu par Eiropas sociālo dimensiju,
Tieslietu ministrija norāda, ka "dzimumu līdztiesība joprojām ir tāla
realitāte", jo vēl joprojām pastāv ar dzimumu saistīti stereotipi.
Ņemot vērā pašreizējo sociālo realitāti dzimumu līdztiesības jomā,
vajagot atzīt, ka labums, ko no atšķirīgu soda izciešanas režīmu noteikšanas
par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu notiesātajiem vīriešiem
un sievietēm iegūst sabiedrība, ir lielāks par notiesāto vīriešu interesēm
nodarīto kaitējumu. Tomēr, mainoties sociālajai realitātei, būšot
nepieciešams pārskatīt Kodeksā noteiktās brīvības atņemšanas soda
izciešanas kārtības atšķirības, kas ir atkarīgas no notiesātās personas
dzimuma.
Tieslietu ministrija informē, ka pēdējo 20 gadu laikā Kodeksā izdarīti
neskaitāmi būtiski grozījumi, lai tajā ietvertais regulējums būtu atbilstošs
starptautiskajiem tiesību aktiem kriminālsodu izpildes jomā. Turklāt kopš
2007. gada Tieslietu ministrijā darbojoties Kriminālsodu izpildes politikas
pastāvīgā darba grupa, kuras uzdevums esot nodrošināt Kodeksa
pilnveidošanu. Turpinoties arī jauna Kriminālsodu izpildes likuma izstrādes
darbs.
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5. Pieaicinātā persona – tiesībsargs – uzskata, ka Kodeksa 50.4 pants,
ciktāl no tā izriet tiesību, konkrēti, personas tiesību uz privātās dzīves
neaizskaramību, ierobežojumi, neatbilst Satversmes 91. pantam.
Atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrai ieslodzītie vīrieši un
sievietes uzskatāmi par personu grupām, kas atrodas salīdzināmos apstākļos,
ja vien nav konstatējami kādi papildu apstākļi (piemēram, grūtniecība).
Ieslodzīto personu tiesību apjoms slēgtajā un daļēji slēgtajā cietumā būtiski
atšķiroties. Īpaši atšķirīgi esot tiesību uz privāto dzīvi ierobežojumi, kas
attiecas uz saskarsmi ar ārpasauli un tuviniekiem. Atsaucoties uz Eiropas
Padomes Ministru komitejas 2006. gada 11. janvāra ieteikumu Rec(2006)2
dalībvalstīm par Eiropas cietumu noteikumiem (turpmāk – Eiropas cietumu
noteikumi), tiesībsargs norāda, ka saziņas ierobežojumiem jābūt atkarīgiem
nevis no ieslodzītās personas dzimuma, bet gan no apdraudējuma, ko tā var
radīt, kā arī no tās uzvedības un citiem faktoriem.
Dažādu starptautisko dokumentu izpratnē ieslodzītajām sievietēm
neapšaubāmi esot specifiskas vajadzības, kas izrietot no sievietes
fizioloģiskajām un bioloģiskajām īpatnībām, un šīs vajadzības noteikti esot
ņemamas vērā un apmierināmas. Īpašai attieksmei vajagot būt pret
grūtniecēm un jaunajām māmiņām. Ar brīvības atņemšanu notiesāto
sieviešu skaits esot neliels, un tāpēc pastāvot lielāka varbūtība, ka viņu
tiesības tiek ierobežotas nesamērīgi. Piemēram, varot būt grūti nodrošināt
ieslodzītajiem vīriešiem un sievietēm atsevišķas telpas vai varot būt tā, ka
sievietes tiek izvietotas tālāk no savas dzīvesvietas un ģimenes. Tomēr
Latvija esot salīdzinoši neliela valsts un vienīgais sieviešu cietums atrodoties
galvaspilsētā Rīgā, uz kurieni no jebkuras Latvijas vietas varot nokļūt dažu
stundu laikā. Turklāt nereti arī notiesātie vīrieši tiekot izvietoti tālu no
mājām, lai gan vīriešu cietumu ir vairāk.
Attiecībā uz Saeimas argumentiem par to, ka sievietes retāk izdarot
vardarbīgus noziegumus, esot vairāk tendētas uz pašnāvību un biežāk
cietušas no vardarbības, tiesībsargs norāda, ka ikviens cilvēks, viņa
personība un ar viņu saistītie riski ir jāvērtē individuāli un vispārīgi pētījumi
nevar kalpot par juridisku pamatu tam, lai personai vienīgi tās dzimuma dēļ
tiktu ierobežotas cilvēktiesības. No tiesībsarga novērojumiem izrietot, ka
vīrieši vairāk nekā sievietes ir tendēti uz soda izciešanas režīma noteikumu
pārkāpšanu, tādējādi attiecībā uz viņiem pastāvot lielāks drošības un
veselības apdraudējuma risks. Taču vīrieši mēdzot būt arī ļoti emocionāli
jūtīgi un arī atsevišķām ieslodzīto vīriešu grupām esot raksturīgs augsts
pašsakropļošanās un suicīda risks. Tādēļ, ja vien runa nav par sieviešu
īpašajām fizioloģiskajām vajadzībām, nebūtu pareizi sievietēm, kuras
notiesātas par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, tikai dzimuma
dēļ vien soda izpildē paredzēt vairāk tiesību, tostarp un it īpaši tiesību uz
privāto dzīvi, nekā par tāda paša nozieguma izdarīšanu notiesātiem
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vīriešiem. Izņēmums varētu būt drošības un uzraudzības jautājumi, jo šajā
aspektā mazāki ierobežojumi sievietēm būtu attaisnojami un samērīgi.
Atsaucoties uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru, tiesībsargs
norāda, ka jābūt ļoti nopietniem iemesliem, lai atšķirīga, no dzimuma
atkarīga attieksme varētu tikt atzīta par atbilstošu Eiropas Cilvēka tiesību un
pamatbrīvību aizsardzības konvencijai (turpmāk – Konvencija). Atšķirīga
attieksme esot pieļaujama tikai ļoti ierobežotā mērā, ja konkrētā situācijā tā
ir attaisnojama tieši ar dzimuma bioloģiskajām īpatnībām (piemēram, īpašs
atbalsts mātēm sakarā ar dzemdībām un zīdaiņa aprūpi, bet ne bērna
audzināšanu, kas ir arī tēva tiesības un pienākums). Neesot saskatāms
objektīvs un saprātīgs pamats noteikt par vienāda smaguma noziegumu
izdarīšanu notiesātiem vīriešiem un sievietēm atšķirīgu tiesību apjomu
brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā.
Soda progresīvās izpildes mērķis esot panākt līdzsvaru starp notiesātās
personas uzvedību ieslodzījumā, tās resocializācijas pakāpi un šai personai
piemērojamo režīmu. Pēdējo gadu laikā soda izpildē akcents tiekot likts tieši
uz notiesātā resocializāciju. Ar notiesātajiem strādājot vairāki speciālisti, kas
katru notiesāto vērtējot individuāli. Arī Kodekss paredzot katra notiesātā
individuālu izvērtējumu un pakāpenisku virzību soda izciešanas režīmu
ietvaros atbilstoši viņa uzvedībai ieslodzījuma vietā un viņa resocializācijas
pakāpei, neizceļot īpaši kādu no dzimumiem. Tomēr tas neesot pamats
mainīt notiesātajam likumā noteikto soda izciešanas režīmu.
Latvijā vajadzētu būt tā, lai katram notiesātajam, kas uzsāk soda
izciešanu, tiktu noteikts attiecīgs soda izciešanas režīms, pamatojoties uz
speciālistu izstrādātu vispusīgu izvērtējumu, kurā citstarp ietvertas
individuālās vajadzības. Piemēram, grūtniecēm varētu noteikt neierobežotu
pastaigu ilgumu, vairāk iespēju tikties ar bērna tēvu un tamlīdzīgi.
Konkrētajā situācijā valstij būtu jācenšas uzlabot visu ieslodzīto
personu situāciju, nevis jāpasliktina situācija, kādā šobrīd atrodas ieslodzītās
sievietes. Visai sodu izpildes sistēmai vajagot būt balstītai uz individuālu
izvērtējumu, bet ieslodzīto sieviešu tiesību apjoma samazinājums neesot
pieļaujams.
6. Pieaicinātā persona – Ieslodzījuma vietu pārvalde – uzskata,
ka Kodeksa 50.4 pants atbilst Satversmes 91. pantam.
Sievietes, kuras izcieš brīvības atņemšanas sodu ieslodzījuma vietās,
vairāku iemeslu, tostarp arī šo sieviešu salīdzinoši nelielā skaita dēļ, esot
uzskatāmas par vienu no īpašām ieslodzīto grupām, kuru vajadzībām valstij
jāpievērš pastiprināta uzmanība. Sieviešu noziedzības struktūra arī būtiski
atšķiroties no vīriešu noziedzības struktūras, proti, sievietes galvenokārt
izdarot mantiska rakstura noziedzīgus nodarījumus un salīdzinoši nedaudz
vardarbīgu nodarījumu. Tādējādi vairumā gadījumu sieviešu izdarītie
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noziedzīgie nodarījumi neradot sevišķi būtisku sabiedrības drošības
apdraudējumu, un tas būtu jāņem vērā, izpildot sievietēm piespriesto
brīvības atņemšanas sodu.
Saskaņā ar Kodeksu tiesību apjoms tiem notiesātajiem, kuri sodu izcieš
daļēji slēgtajā cietumā, esot nedaudz lielāks nekā notiesātajiem, kuri sodu
izcieš slēgtajā cietumā. Atšķiroties galvenokārt satikšanos un telefonsarunu
biežums un ilgums. Gan slēgtajos, gan daļēji slēgtajos cietumos notiesātie
sodu izciešot slēgtās kamerās un arī uzraudzības līmenis būtiski
neatšķiroties – abu veidu cietumos uzraudzība esot nepārtraukta.
Savukārt katram notiesātajam atvēlētā dzīvojamā platība un notiesāto
skaits kamerās esot vairāk atkarīgs nevis no cietuma veida, bet no
ieslodzījuma vietas infrastruktūras, brīvo vietu skaita kamerās un notiesāto
savstarpējas saderības. Kodekss materiālo un sadzīves vajadzību
apmierināšanas ziņā neparedzot atšķirības starp slēgto un daļēji slēgto
cietumu. Dzīvojamās platības norma vienam notiesātajam, kurš izcieš sodu
brīvības atņemšanas iestādē (neatkarīgi no cietuma veida), nevarot būt
mazāka par četriem kvadrātmetriem, bet vienieslodzījuma kamerās – par
deviņiem kvadrātmetriem.
Ieslodzījuma vietu pārvalde informē, ka 2016. gadā soda izciešanu
slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē uzsākuši 1009
notiesātie vīrieši, 2017. gadā – 1181 un 2018. gadā – 985 vīrieši. Savukārt
soda izciešanu daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemākajā
pakāpē 2016. gadā uzsākušas 172 notiesātās sievietes, 2017. gadā – 143
un 2018. gadā – 130 sievietes.
2018. gadā brīvības atņemšanas sodu izcietuši 2313 vīrieši, kas
kopumā izdarījuši 5136 soda izciešanas režīma pārkāpumus, no kuriem
1804 bijuši rupji un sistemātiski. Savukārt 228 sievietes, kas izcietušas
sodu, izdarījušas 183 soda izciešanas režīma pārkāpumus, no kuriem 59
bijuši rupji un sistemātiski.
No normatīvajiem aktiem neizrietot nekādas atšķirības notiesāto
vīriešu un sieviešu resocializācijā. Proti, gan notiesātie vīrieši, gan notiesātās
sievietes, gan abu dzimumu nepilngadīgie resocializācijas pasākumos tiekot
iesaistīti atbilstoši individuāli izstrādātajam resocializācijas plānam, kas
izveidots, pamatojoties uz notiesātā risku un vajadzību izvērtēšanas
rezultātiem, atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 9. aprīļa noteikumiem
Nr. 191 "Notiesātā resocializācijas īstenošanas kārtība". Taču resocializācijas
programmas moduļi esot atšķirīgi, jo atšķirīgi esot vīriešu un sieviešu
izdarītie noziedzīgie nodarījumi. Tāpat atšķirīga esot vīriešu un sieviešu
uzvedība, un to apstiprinot arī kriminoloģiskie pētījumi. Sievietes
kriminoloģiskais raksturojums esot atkarīgs no viņas dzīvesveida,
nodarbošanās, sociālās pozīcijas un lomām sabiedrībā. Vēl viena no
sievietēm piespriestā soda izpildes īpatnībām esot tā, ka viņas ieslodzījumā
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atrodas kopā ar bērniem. Mātes lomas stiprināšana, jau apgūto prasmju
attīstīšana un jaunu prasmju apgūšana arī piederot pie sievietēm piespriestā
soda izpildes un resocializācijas mērķiem un īpatnībām. Ņemot vērā minēto,
arī brīvības atņemšanas soda izciešanas režīmiem, kuros soda izciešanu
uzsāk vīrieši un sievietes, esot jābūt atšķirīgiem.
7. Pieaicinātā persona – Valsts probācijas dienests – piekrīt
Saeimas atbildes rakstā izteiktajam viedoklim, ka sieviešu vajadzības
kriminālsodu izpildes ietvaros atšķiras no vīriešu vajadzībām.
Valsts probācijas dienests 2018. gadā pabeidzis pētījumu "Probācijas
klientu noziedzīgu nodarījumu recidīvs: 2013. gada un 2016. gada
kohortu salīdzinājums". Pētījuma izlasē iekļauti visi probācijas klienti, kas
konkrētajā periodā nonākuši probācijas sistēmā: 3793 vīrieši un 777
sievietes. Izlasē iekļauto vīriešu un sieviešu īpatsvars norādot uz to, ka
starp abām grupām ir būtiskas atšķirības – sievietes retāk nekā vīrieši
tiekot notiesātas par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un veidojot tikai
17 procentus no probācijas klientu kopskaita. Pētījums parādījis arī to, ka
sievietes retāk nekā vīrieši atkārtoti izdara noziedzīgus nodarījumus.
Jauns kriminālprocess esot ierosināts pret 22,7 procentiem sieviešu –
probācijas klienšu – un 14 procentos gadījumu ierosināts pirmā gada
laikā pēc nonākšanas probācijas sistēmā (pret vīriešiem – probācijas
klientiem – attiecīgi 38,4 procenti un 23,3 procenti).
Tāpat sievietes retāk nekā vīrieši izdarot ar vardarbību vai tās
piedraudējumu saistītus noziedzīgus nodarījumus un retāk izdarot šādus
noziedzīgus nodarījumus atkārtoti. Par noziedzīgiem nodarījumiem, kas
saistīti ar vardarbību vai tās piedraudējumu, bijis sodīts 521 probācijas
klients, no šā kopuma 466 (89,4 procenti) bijuši vīrieši un tikai 55 (10,6
procenti) – sievietes. Savukārt jauns kriminālprocess par noziedzīgu
nodarījumu, kas saistīts ar vardarbību vai tās piedraudējumu, ierosināts
pret 23 probācijas klientēm jeb 2,96 procentiem no pētījuma izlasē
iekļautajām sievietēm un pret 281 probācijas klientu jeb 7,4 procentiem
no pētījuma izlasē iekļautajiem vīriešiem.
2018. gadā izstrādātajā pētījumā "Noziedzīgu nodarījumu recidīvs
personām, kuras notiesātas par dzimumnozieguma izdarīšanu" esot
konstatēts, ka sievietes retāk nekā vīrieši izdara noziedzīgus nodarījumus
pret tikumību un dzimumneaizskaramību, bet viņu izdarītie
dzimumnoziegumi reti ir seksuāli motivēti un saistīti ar vardarbību.
Pēc Valsts probācijas dienesta ieskata, vīrieši un sievietes uzskatāmi
par atšķirīgām grupām, ņemot vērā šo grupu radīto apdraudējumu un
noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas iespējamību nākotnē. Tātad starp
vīriešiem un sievietēm pastāvot objektīvas atšķirības un tās vajagot ņemt
vērā, plānojot un organizējot darbu ar notiesātajiem.
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Valsts probācijas dienesta darbību regulējošos normatīvajos aktos un
iekšējos metodoloģiskajos materiālos sievietes neesot nošķirtas kā īpaša
probācijas klientu grupa, jo ar visiem probācijas klientiem vajagot strādāt
atbilstoši viņu individuālajām vajadzībām. Proti, katram probācijas
klientam tiekot veikts zinātniski pamatots recidīva riska un kriminogēno
vajadzību novērtējums. Atbilstoši šim novērtējumam tiekot noteikti viņa
individuālajām vajadzībām piemēroti pienākumi uzraudzības periodā,
uzraudzības intensitāte, kontroles un atbalsta pasākumu kopums.
Individuālajā darbā ar probācijas klientiem tiekot ņemts vērā viņu
psihoemocionālais stāvoklis, veselības stāvoklis, sociālās vides apstākļi,
vecums un daudzi citi īpaši apsvērumi, tostarp arī ar dzimumu saistītie, lai
nodrošinātu probācijas pasākumu efektivitāti un veicinātu probācijas
klienta motivāciju atteikties no antisociālas uzvedības. Tomēr Valsts
probācijas dienests uzskata, ka vīriešu un sieviešu vajadzības kontekstā ar
kriminālsodu izpildi un efektīva resocializācijas procesa organizēšanu ir
pietiekami atšķirīgas, lai nākotnē attīstītu tādus probācijas pakalpojumus,
kas būtu īpaši pielāgoti sieviešu resocializācijas vajadzībām.
8. Pieaicinātā persona – biedrība "LATVIJAS CILVĒKTIESĪBU
CENTRS" – norāda, ka pastāv objektīvi apstākļi, kuru dēļ brīvības
atņemšanas soda izciešanas režīms vīriešiem un sievietēm ir atšķirīgs.
Viens no brīvības atņemšanas soda pamatmērķiem esot personas
resocializācija, proti, tādu pasākumu kopums, kuri palīdz notiesātai
personai pēc soda izciešanas atgriezties sabiedriskajā dzīvē ar iespējami
mazākiem zaudējumiem tās integritātei un zemāku noziedzīgu nodarījumu
recidīva risku. Resocializācijas pasākumi paši par sevi esot dzimumneitrāli,
taču to veikšanas instrumentiem vajagot būt individualizētiem, pretējā
gadījumā formālisms pārsniedzot leģitīmā mērķa sasniegšanas vērtību.
Dažādu personu grupu resocializācija prasot atšķirīgus pasākumus
atkarībā no faktiskās realitātes attiecīgajā valstī un sabiedrībā. Latvijā
situācija attiecībā uz sieviešu lomu sabiedrībā, pret sievietēm vērstiem
aizspriedumiem, diskrimināciju darba tirgū un vardarbību ģimenē esot
diezgan plaši izpētīta un atzīta par problemātisku. Piemēram, atbilstoši
2011. gada datiem Latvijā esot 588 tūkstoši ģimeņu, no tām 29 procenti –
vientuļo māšu ģimenes, bet tikai trīs procenti – vientuļo tēvu ģimenes.
Turklāt viena vecāka ģimenes esot vairāk pakļautas nabadzības riskam.
Brīvības atņemšanas soda izciešanas režīma pamatā esot vairāku
faktoru kopums, taču nedz kāds no šiem faktoriem, nedz arī tie visi
kopsakarā nedrīkstot būt pretrunā ar fundamentālajiem tiesību principiem
un ius cogens normām. Arī Bangkokas noteikumu pieņemšana pati par sevi
apliecinot valstu konsensu attiecībā uz nepieciešamību sievietēm paredzēt
speciālu ieslodzījuma kārtību.
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Pieteikuma iesniedzējs pēc būtības vēloties panākt atvieglojumus
notiesātajiem vīriešiem, nevis notiesāto sieviešu stāvokļa pasliktināšanos.
Aizliegums paredzēt atšķirīgu soda izciešanas kārtību vīriešiem un sievietēm
varot tikt atzīts par tiesiski pamatotu tikai tādā gadījumā, ja, pirmkārt, ir
pierādīts, ka vīriešu un sieviešu ciešanu (arī morālo) un spriedzes izturīguma
faktori neatšķiras un soda izciešanas kārtība neietekmē sieviešu
reproduktīvās spējas; otrkārt, nepastāv saikne starp brīvības atņemšanas
soda izciešanas kārtību un personas spējām resocializēties, citstarp
atgriezties darba tirgū; treškārt, attiecīgajā sabiedrībā sievietes pēc brīvības
atņemšanas soda izciešanas netiek stigmatizētas vairāk nekā vīrieši.
Sievietes esot uzskatāmas par īpašu ieslodzīto kategoriju, ciktāl
atšķirības attiecas uz brīvības atņemšanas soda izciešanas režīmu. Atšķirīga
attieksme pret vīriešiem un sievietēm brīvības atņemšanas soda izpildē
tiešām esot institucionalizēta, taču šai atšķirīgajai attieksmei esot leģitīms
mērķis – rūpes par sieviešu nākotni un viņu resocializācija. Mērķa
sasniegšanas līdzekļi esot samērīgi, ciktāl tie neparedz nepamatoti
neproporcionālas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm privātajā dzīvē tajā
laikā, kad viņi izcieš sodu par vienādiem noziedzīgiem nodarījumiem. Latvijā
dzīve pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas sievietēm esot objektīvi
grūtāka nekā vīriešiem. Valsts neesot tiesīga ignorēt šo faktu, taču nedrīkstot
arī nostādīt vīriešus izstumto lomā. Piemēram, iespēja piedalīties tēva, mātes
vai bērna bērēs valstij esot jānodrošina notiesātajiem neatkarīgi no
dzimuma vai pastrādātā noziedzīgā nodarījuma. Tāpat esot jāveicina
notiesāto vīriešu tiesības uz izglītību un veselību un jebkurā soda izciešanas
režīmā jāparedz notiesātajam plašākas iespējas sazināties ar ārpasauli. Lai
izskaustu pārmērīgas atšķirības, valstij būtu ieteicams pārskatīt katram soda
izciešanas režīmam izvirzītos ierobežojumus, pārbaudot to nepieciešamību
demokrātiskā sabiedrībā un atbilstību ilgtspējīgas attīstības interesēm.
9. Pieaicinātā persona – bijusī Iļģuciema cietuma Resocializācijas
daļas priekšniece Violeta Brokāne – norāda, ka normatīvie tiesību akti
neparedz atšķirības resocializācijas organizēšanā un norisē attiecībā uz
vīriešiem un sievietēm.
Ar brīvības atņemšanu notiesāto resocializācijas process esot tādu
sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas pasākumu
kopums, kuru mērķis ir veicināt notiesātā tiesisku uzvedību un veidot viņā
sociāli pozitīvu vērtību izpratni. V. Brokānes rīcībā neesot pētījumu, kas
ļautu objektīvi spriest par sievietēm kā īpašu ieslodzīto kategoriju un
atšķirībām abu dzimumu personu resocializācijas aspektā.
10. Pieaicinātā persona – Rīgas Centrālcietuma Resocializācijas
daļas priekšnieks Jurijs Kasatkins – uzskata, ka argumenti par sievietēm
kā īpašu ieslodzīto kategoriju ir pamatoti.
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Atsaucoties uz dažādu pētījumu secinājumiem, J. Kasatkins norāda,
ka ieslodzītajiem vīriešiem un sievietēm stresa izraisītāji ir līdzīgi, taču
sievietēm papildu stresu rada viņu unikālā, proti, mātes loma un atšķirtība
no bērniem. Arī vides faktori sievietes ietekmējot negatīvāk, un kopumā
ieslodzījums sievietēm radot vairāk ciešanu nekā vīriešiem.
11. Pieaicinātās personas – Latvijas Universitātes Medicīnas
fakultātes profesore Dr. med. Gundega Knipše un Bioloģijas
fakultātes asociētā profesore Dr. biol. Līga Plakane – norāda, ka,
neraugoties uz vīriešu un sieviešu anatomiskajām, fizioloģiskajām un
psihiskajām atšķirībām, dzimumam jeb piederībai pie definētā dzimuma
tomēr nevajadzētu būt par izšķirošo kritēriju dažādu ieslodzījuma režīmu
piemērošanai.
Dzimumatšķirības jeb dzimuma dimorfisms nozīmējot cilvēku
iedalījumu divos dzimumos: vīriešu un sieviešu. Organisma līmenī dzimuma
dimorfisms atspoguļojoties primārajās un sekundārajās dzimumpazīmēs un
esot ģenētiski determinēts. Dzimumpazīmes sākot veidoties jau embrionālās
attīstības stadijā, bet galīgā noteikta dzimuma pazīmju noformēšanās
notiekot pubertātes perioda beigās. Pieaugušam cilvēkam anatomiski
dzimuma dimorfisms izpaužoties visos orgānos un orgānu sistēmās.
Piemēram, atšķirības esot konstatējamas vīrieša un sievietes skeleta uzbūvē,
muskulatūras attīstībā un taukaudu lokalizācijā.
Turklāt arī visu organisma funkciju – veģetatīvo, somatisko, psihisko un
sensoro – regulācija gan neirālā, gan hormonālā līmenī esot dzimumatšķirīga.
Vīrieši un sievietes atšķirīgi reaģējot uz akūtu vai hronisku psihosociālu
stresu, tādēļ esot iespējama arī atšķirīga reakcija, kas izpaužas uzvedībā.
Sievietes esot jutīgākas pret sociāliem stresa izraisītājiem, taču stresa
tolerance viņām esot lielāka nekā vīriešiem.
12. Pieaicinātā persona – Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas
fakultātes Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedras docents Dr. med.
Normunds Limba – norāda, ka vīrieša un sievietes organisma uzbūvē un
funkcijās pastāv vairākas atšķirības, no kurām izriet arī atšķirīgas
vajadzības attiecībā uz sadzīves un darba apstākļiem.
Sievietēm, īpaši reproduktīvajā vecumā, esot augstākas higiēniskās
un citas līdzīga rakstura vajadzības, lēnāka vielmaiņa, līdz ar to arī lielāks
salīgums, zemāks asinsspiediens un augstāka sirdsdarbības frekvence.
Savukārt vīriešiem esot vairāk attīstīta muskulatūra, bet Y hromosomas
gēni kopīgi ar dzimumhormonu testosteronu nosakot vīrieša agresivitāti.
Tādējādi vīriešiem esot augstākas destruktīvās spējas nekā sievietēm.
Lielākās atšķirības starp vīrieti un sievieti esot konstatējamas sirds
un asinsrites, kaulu un muskuļu, kā arī imūnajā sistēmā, un tās lielā mērā
nosakot dzimumhormonu – estrogēna un testosterona – ietekme.
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Atšķirīga esot arī daudzu orgānu regulācija un funkcijas. Pētījumi pierādot
arī dzimumhormonu ietekmi uz asinsvadu tonusu, tauku vielmaiņu, asins
recēšanu, ūdens un elektrolītu balansu organismā. Sievietes salīdzinājumā
ar vīriešiem esot izturīgākas pret vairumu slimību. Savukārt ar stiprāko
imunitāti esot izskaidrojams tas fakts, ka vidējais dzīves ilgums sievietēm
ir lielāks nekā vīriešiem.
13. Pieaicinātā persona – Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas
fakultātes Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras
docents psihiatrs un psihoterapeits Dr. med. Artūrs Utināns – norāda,
ka nav zinātniska pamata izcelt atšķirības kontekstā ar to, kā brīvības
atņemšanas sodu, ar to saistītos ierobežojumus un resocializāciju uztver
vīrieši un sievietes.
Attiecībā uz dzimumatšķirībām uztveres, domāšanas un uzvedības
aspektos šobrīd autoritatīvākā zinātnes nozare esot neirozinātne, kas pēta
smadzeņu neirobioloģiju ar jaunākajām neirovizualizācijas metodēm.
Aktuālāko pētījumu secinājumi liecinot, ka smadzeņu un uztveres atšķirības
starp dzimumiem vidēji statistiski ir konstatējamas, bet niecīgas.
Individuālas atšķirības starp atsevišķiem cilvēkiem esot daudz lielākas nekā
vidējās statistiskās atšķirības starp dzimumiem. Esot daudz vīriešu ar
"sievišķīgām" reakcijām un daudz sieviešu ar "vīrišķīgām" reakcijām.
Pētījumi iesakot atteikties no tādiem apzīmējumiem kā "vīrišķīgas īpašības"
un "sievišķīgas īpašības" vai "vīrieša smadzenes" un "sievietes smadzenes".
Esot jāņem vērā tas, ka vīriešu un sieviešu smadzeņu bioloģiskās atšķirības
nosaka arī sociālā vide, citstarp audzināšana un sociālie priekšstati par
vīriešu un sieviešu domāšanas veida atšķirībām. Tomēr galvenā atšķirība
starp vīriešiem un sievietēm esot tikai bioloģiskās evolūcijas gaitā
izveidojušās dzimumvairošanās sfēras īpatnības.
Ne tikai sievietēm, bet arī vīriešiem, kas atrodas ieslodzījumā, esot
vajadzīga socializācija un resocializācija. Tieši uz vīriešu socializāciju esot
jāliek lielāks uzsvars nekā līdz šim, jo pēdējo gadu pētījumi rādot, ka
smadzenēm piemīt elasticitāte, proti, spēja sociālo faktoru ietekmē
mainīties vienā vai otrā virzienā. Recidīva iespējamības mazināšanās esot
atkarīga ne tikai no policijas kontroles, bet drīzāk no sodu izcietušo personu
sociālās integrācijas.
Pēc A. Utināna ieskata, Saeimas atbildes rakstā ietvertie argumenti par
to, ka sieviešu psihes īpatnības attaisno ar Kodeksa 50.4 pantu noteikto
atšķirīgo attieksmi brīvības atņemšanas soda izpildē, nav zinātniski pamatoti.
Ieslodzīto vīriešu un sieviešu atšķirību uzsvēršana esot novecojusi tradīcija,
kas, iespējams, balstīta uz finansiāliem apsvērumiem. Lietas būtība neesot arī
tā, ka sievietes lielākoties tiek sodītas par vieglākiem nodarījumiem.
Galvenais jautājums būtībā esot par to, kā nepieļaut dzimuma diskrimināciju
brīvības atņemšanas soda izpildē vienādu noziedzīgu nodarījumu gadījumā.
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Neesot pamatots arī Saeimas arguments, ka sievietes ieslodzījumā pakļautas
augstākam garīgo slimību un pašnāvības riskam. Arī vīriešiem cietumā
veidojoties psihiski traucējumi, un daudzi no tiem esot raksturīgāki tieši
vīriešiem. Mentālās veselības profilakses sistēma esot nepieciešama gan
sieviešu, gan vīriešu cietumos.
14. Pieaicinātā persona – Dr. iur. Ilona Kronberga – uzskata, ka
pastāv objektīvi apstākļi, kuru dēļ vīriešiem un sievietēm noteiktajam
brīvības atņemšanas soda izpildes režīmam jābūt atšķirīgam.
Lai sasniegtu kriminālsoda mērķus, notiesātās personas tiesības tiekot
ierobežotas atbilstoši Kodeksā noteiktajai soda izpildes kārtībai un notiesātās
personas resocializācijas vajadzībām. Kodeksā ietvertais kriminālsoda
izpildes principu uzskaitījums neesot izsmeļošs, šādi principi esot ietverti arī
starptautiskajos un reģionālajos tiesību aktos. Šie dokumenti citstarp
paredzot speciālo principu soda izpildē attiecībā uz sievietēm un to, ka
sieviešu speciālo vajadzību apmierināšana nav uzskatāma par diskrimināciju.
Pastāvot vairāki apstākļi, kuru dēļ sievietēm vajagot piemērot atšķirīgu
brīvības atņemšanas soda izpildes režīmu, turklāt tam esot jāatbilst sieviešu
drošības riskiem un vienlaikus jāveicina soda izpildes mērķu sasniegšana.
Šādi apstākļi esot, piemēram, notiesāto bīstamība, vēlme laboties,
vajadzība pēc saskarsmes ar tuviniekiem, reakcija uz izolāciju un citiem ar
paaugstinātu drošību saistītiem pasākumiem, iepriekšēja vardarbības
pieredze, sieviešu speciālās vajadzības, atšķirīgi iemesli, kuru dēļ sievietes
nonāk cietumā, zemais notiesāto sieviešu īpatsvars. Jāņem vērā arī tas, ka
ieslodzījuma vietas gan telpu izkārtojuma, gan sadzīves apstākļu, gan
resocializācijas programmu ziņā pamatā esot organizētas atbilstoši vīriešu
vajadzībām. Attiecībā uz notiesātajām sievietēm esot īpaši jāgādā par ciešas
saiknes saglabāšanu starp viņām un viņu ģimenēm.
Dzimumam atbilstoša brīvības atņemšanas soda izpilde sievietēm
nozīmējot konkrētu darbību veikšanu, lai mazinātu sieviešu diskrimināciju
sakarā ar to, ka ieslodzīto sieviešu ir daudz mazāk nekā ieslodzīto vīriešu;
sieviešu vajadzībām atbilstoša ieslodzījuma vietas pārvaldības stila
ieviešanu; spēju atpazīt un apmierināt ieslodzīto sieviešu atšķirīgās
vajadzības. Turklāt formāla ieslodzīto vīriešu un sieviešu vienlīdzības
izpratne neesot pietiekama tam, lai praksē nodrošinātu sieviešu tiesības.
Secinājumu daļa
15. Pieteikuma iesniedzējs lūdz izvērtēt visa Kodeksa 50.4 panta
atbilstību Satversmes 91. pantam. Viņš uzskata, ka šis pants paredz
diskriminējošus brīvības atņemšanas soda izciešanas noteikumus
notiesātajiem vīriešiem, kuri, būdami pilngadīgi, izdarījuši smagu vai
sevišķi smagu noziegumu, salīdzinājumā ar notiesātajām sievietēm, kuras,
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būdamas pilngadīgas, izdarījušas tāda paša smaguma noziegumu. Savukārt
Saeima uzskata, ka atšķirīgā attieksme pret notiesātajiem vīriešiem un
sievietēm izriet tikai no Kodeksa 50.4 panta pirmās daļas.
Kodeksa 50.4 pants nosaka notiesāto kategorijas, kas izcieš sodu
slēgtajā cietumā, proti: ar brīvības atņemšanu notiesātie vīrieši par smaga
vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, kā arī notiesātie, kas pārvietoti
no daļēji slēgtā cietuma par rupjiem vai sistemātiskiem režīma
pārkāpumiem (sk. Kodeksa 50.4 panta pirmo daļu), un to, ka slēgtajos
cietumos tiek nodrošināta notiesāto pastiprināta apsardze un maksimāla
uzraudzība (sk. Kodeksa 50.4 panta otro daļu). Tāpat šis pants nosaka
brīvības atņemšanas soda izciešanas gaitu slēgtajā cietumā (sk. Kodeksa
50.4 panta ceturto daļu), kā arī ieslodzīto tiesības slēgtā cietuma soda
izciešanas režīma augstākajā, vidējā un zemākajā pakāpē (sk. Kodeksa
50.4 panta septīto, astoto un devīto daļu). Savukārt Kodeksa 50.4 panta
piektā, desmitā un vienpadsmitā daļa attiecas uz notiesātajiem ar brīvības
atņemšanu uz visu mūžu (mūža ieslodzījums), bet šā panta divpadsmitā
daļa nosaka papildu tiesības notiesātajiem ārvalstu pilsoņiem un
notiesātajiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvija.
Tādējādi Kodeksa 50.4 pants kā vienots tiesiskais regulējums nosaka
soda izciešanas režīmu notiesātajiem vīriešiem, kas izcieš brīvības
atņemšanas sodu slēgtajā cietumā, citstarp paredzot notiesāto tiesības,
pienākumus un ierobežojumus, uzraudzības un apsardzes kārtību, kā arī
soda izciešanas gaitu. Līdz ar to Satversmes tiesa izvērtēs visa Kodeksa
50.4 panta atbilstību Satversmes 91. pantam.
16. Satversmes 91. pants nosaka: "Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi
likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas
diskriminācijas."
Satversmes 91. pantā ir ietverti divi savstarpēji cieši saistīti principi:
vienlīdzības princips – panta pirmajā teikumā – un diskriminācijas
aizlieguma princips – otrajā teikumā (sk. Satversmes tiesas 2005. gada
14. septembra sprieduma lietā Nr. 2005-02-0106 9.3. punktu).
Satversmes tiesa ir atzinusi, ka vienlīdzības principa uzdevums ir
nodrošināt, lai tiktu īstenota tāda tiesiskas valsts prasība kā likuma
aptveroša ietekme uz visām personām un lai likums tiktu piemērots bez
jebkādām privilēģijām (sk. Satversmes tiesas 2010. gada 2. februāra
sprieduma lietā Nr. 2009-46-01 7. punktu). Vienlīdzības princips pieļauj un
pat prasa atšķirīgu attieksmi pret personām, kuras atrodas atšķirīgos
apstākļos, kā arī pieļauj atšķirīgu attieksmi pret personām, kuras atrodas
vienādos apstākļos, ja tai ir objektīvs un saprātīgs pamats (sk., piemēram,
Satversmes tiesas 2005. gada 13. maija sprieduma lietā Nr. 2004-18-0106
secinājumu daļas 13. punktu).
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Savukārt diskriminācijas aizlieguma princips papildina, precizē un
palīdz piemērot vienlīdzības principu konkrētās situācijās. Satversmes
tiesa ir secinājusi, ka diskriminācijas aizlieguma būtība un mērķis ir
novērst personas pamattiesību ierobežojumus un izskaust nevienlīdzīgu
attieksmi, ja tā balstīta uz kādu nepieļaujamu kritēriju (sk. Satversmes
tiesas 2015. gada 23. novembra sprieduma lietā Nr. 2015-10-01 15. punktu).
Kritēriji, uz kuriem tiek balstīta atšķirīga attieksme, ir dažādi. Atkarībā
gan no attiecīgā kritērija specifikas, gan arī konkrētās lietas faktiskajiem
apstākļiem var atšķirties kritērija izmantošanas attaisnojamība. Proti,
pastāv tādi kritēriji, kuru izmantošana nav attaisnojama, kā arī tādi kritēriji,
kuru izmantošanu noteiktos gadījumos var attaisnot (sk. Satversmes tiesas
2018. gada 29. jūnija sprieduma lietā Nr. 2017-28-0306 9. punktu).
Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka Kodeksa 50.4 pants (turpmāk arī –
apstrīdētā norma) paredz uz dzimuma kritēriju balstītu atšķirīgu attieksmi
pret notiesātajām personām. Ņemot vērā pieteikumā sniegto argumentāciju
un citus lietas materiālus, Satversmes tiesa izvērtēs apstrīdētās normas
atbilstību visam Satversmes 91. pantam. Tāpēc visupirms jānoskaidro, vai
dzimums ir šā Satversmes panta saturā ietilpstošs kritērijs.
17. Satversmes 91. panta tekstā nav minēti kritēriji, uz kuru pamata
diskriminācija ir aizliegta. Satversmes tiesa, konkretizējot Satversmes
91. panta saturu, jau ir norādījusi, ka šādi kritēriji var būt, piemēram,
dzimums, rase, nacionālā piederība, reliģiskā pārliecība, piederība pie
noteiktas sociālās grupas (sal. sk. Satversmes tiesas 2008. gada 29. aprīļa
sprieduma lietā Nr. 2007-25-01 7.1. punktu un 2015. gada 23. novembra
sprieduma lietā Nr. 2015-10-01 15. punktu).
Tāpat Satversmes tiesa ir secinājusi: lai noteiktu, kuri kritēriji ietilpst
Satversmes 91. panta saturā, citstarp jāizmanto tāds Latvijas tiesību
sistēmu raksturojošs princips, ka tā ir atvērta starptautiskajām tiesībām
(sk. Satversmes tiesas 2019. gada 23. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2018-12-01
21. punktu). Konkretizējot Satversmes normas kopsakarā ar starptautiskajos
cilvēktiesību dokumentos ietvertajām normām, jāmeklē tāds risinājums,
kas nodrošinātu šo normu savstarpēju harmoniju (sal. sk. Satversmes
tiesas 2018. gada 29. jūnija sprieduma lietā Nr. 2017-28-0306 10. punktu).
Satversmes tiesa ir norādījusi, ka Satversmes 91. pants aizliedz
personu diskrimināciju uz tādiem pamatiem, kas citstarp ietverti
Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 26. pantā
(sk. Satversmes tiesas 2005. gada 13. maija sprieduma lietā Nr. 2004-18-0106
secinājumu daļas 5.1. punktu). Šis pants nosaka: "Visi cilvēki ir vienlīdzīgi
likuma priekšā, un viņiem ir tiesības bez jebkādas diskriminācijas uz
vienādu likuma aizsardzību. Jebkura diskriminācija jāaizliedz ar likumu, un
likumam jāgarantē visām personām vienāda un efektīva aizsardzība pret
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jebkādu diskrimināciju – neatkarīgi no rases, ādas krāsas, dzimuma,
valodas, reliģijas, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās
izcelšanās, mantiskā stāvokļa, dzimšanas vai citiem apstākļiem."
Arī Konvencija aizliedz diskrimināciju, proti, saskaņā ar tās 14. pantu
Konvencijā noteikto tiesību un brīvību īstenošana ir jānodrošina bez
jebkādas diskriminācijas – neatkarīgi no dzimuma, rases, ādas krāsas,
valodas, reliģijas, politiskajiem vai citiem uzskatiem, nacionālās vai sociālās
izcelsmes, saistības ar kādu nacionālo minoritāti, mantiskā stāvokļa, kārtas
vai cita stāvokļa. Jāņem vērā, ka Konvencijas 14. pants darbojas vienīgi
kopsakarā ar citām Konvencijā garantētajām tiesībām.
Tādējādi no Latvijai saistošām starptautisko cilvēktiesību normām
izriet tas, ka dzimums uzskatāms par vienu no aizliegtajiem kritērijiem.
Līdz ar to dzimums ir viens no Satversmes 91. panta saturā
ietilpstošajiem kritērijiem.
18. Izvērtējot, vai apstrīdētā norma atbilst Satversmes 91. pantam,
Satversmes tiesai jānoskaidro:
1) vai un kuras personas (personu grupas) atrodas vienādos un pēc
noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos;
2) vai apstrīdētā norma paredz vienādu vai atšķirīgu attieksmi pret
šīm personām;
3) vai šāda attieksme ir noteikta ar normatīvajos aktos paredzētā
kārtībā pieņemtu tiesību normu;
4) vai šādai attieksmei ir objektīvs un saprātīgs pamats (sk., piemēram,
Satversmes tiesas 2018. gada 29. jūnija sprieduma lietā Nr. 2017-28-0306
11. punktu).
19. Satversmes tiesa ir atzinusi: lai noteiktu, vai un kuras personu
grupas ir vienādos un salīdzināmos apstākļos, nepieciešams atrast šīs
grupas vienojošo pazīmi (sk. Satversmes tiesas 2003. gada 4. decembra
sprieduma lietā Nr. 2003-14-01 12. punktu).
Divas situācijas nekad nav pilnīgi identiskas. Tādēļ salīdzināšanai ir
jāizvēlas tāda situācija, kurai ir viena vai vairākas kopīgas pazīmes ar
pārbaudāmo situāciju (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2007. gada
4. janvāra sprieduma lietā Nr. 2006-13-0103 7. punktu). Taču kopīgas
pazīmes pašas par sevi ne vienmēr var kalpot par pietiekamu argumentu,
lai konstatētu, ka divas personu grupas atrodas vienādos un savstarpēji
salīdzināmos apstākļos. Satversmes tiesai jāizvērtē arī tas, vai nepastāv kādi
būtiski apsvērumi, kas norāda, ka šādas personu grupas neatrodas vienādos
un savstarpēji salīdzināmos apstākļos (sk., piemēram, Satversmes tiesas
2013. gada 9. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2012-14-03 17.2. punktu).
Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka vienādos un salīdzināmos
apstākļos atrodas vīrieši un sievietes, kas izdarījuši vienāda smaguma
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noziegumu un kam piespriests līdzīga ilguma brīvības atņemšanas sods.
Savukārt Saeima norāda, ka starp notiesātajiem vīriešiem un sievietēm ir
objektīvas atšķirības, proti, katrai grupai ir savas raksturiezīmes un
vajadzības, tāpēc šīs grupas var salīdzināt tikai formāli.
Pieaicinātās personas Dr. med. N. Limba, Dr. med. G. Knipše un Dr. biol.
L. Plakane norāda uz anatomiskām, fizioloģiskām un psihiskām atšķirībām
starp vīriešiem un sievietēm, bet Dr. med. A. Utināns vērš Satversmes tiesas
uzmanību uz to, ka domāšanas, uztveres un uzvedības ziņā atšķirības starp
dzimumiem ir mazākas nekā starp konkrētiem indivīdiem. Savukārt
Tieslietu ministrija un tiesībsargs, citstarp atsaucoties uz Eiropas
Cilvēktiesību tiesas judikatūru, norāda, ka notiesātie vīrieši un sievietes
atrodas vienādos un salīdzināmos apstākļos (sk. lietas materiālu 84., 85., 110.,
115., 127. un 130. lpp.).
Eiropas Cilvēktiesību tiesa, izvērtējot Konvencijas 14. panta
pārkāpumu kopsakarā ar citiem Konvencijas pantiem, ir atzinusi, ka
analoģiskā situācijā atrodas visas personas, kas notiesātas par vienādiem vai
salīdzināmiem noziegumiem (sk. Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas
2017. gada 24. janvāra sprieduma lietā "Khamtokhu and Aksenchik v. Russia",
pieteikumi Nr. 60367/08 un 961/11, 68. punktu un Eiropas Cilvēktiesību tiesas
2019. gada 10. janvāra sprieduma "Ēcis v. Latvia", pieteikums Nr. 12879/09,
80. un 81. punktu).
Satversmes tiesa secina, ka izskatāmās lietas ietvaros vienādos un
salīdzināmos apstākļos atrodas vīrieši un sievietes, kas, būdami pilngadīgi,
izdarījuši smagu vai sevišķi smagu noziegumu, notiesāti ar brīvības
atņemšanu un izcieš sodu (turpmāk arī – notiesātie vīrieši un sievietes).
Definējot salīdzināmās personu grupas, vērā ņemams arī tas, ka
vienādos un salīdzināmos apstākļos ar minētajām personām nav tās
notiesātās sievietes, kuras ir grūtnieces vai baro bērnu ar krūti. Tāpēc
viņām normatīvajos aktos paredzētas īpašas tiesības.
Tādējādi ar brīvības atņemšanu notiesātie vīrieši un sievietes,
kas, būdami pilngadīgi, izdarījuši smagu vai sevišķi smagu noziegumu
un izcieš brīvības atņemšanas sodu, uzskatāmi par personu grupām,
kuras atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos
apstākļos.
20. Tā kā notiesātie vīrieši un sievietes atrodas vienādos un
salīdzināmos apstākļos, ir jānoskaidro, vai apstrīdētā norma paredz
atšķirīgu attieksmi pret šīm personu grupām.
20.1. Satversmes tiesa ir secinājusi, ka brīvības atņemšana – personas
piespiedu turēšana ieslodzījumā – ir soda veids, kas saistīts ar personas
pamattiesību, galvenokārt tiesību uz brīvību, ierobežošanu. Notiesātais tiek
izolēts no ierastās vides un dzīvesveida, sociālajiem kontaktiem.
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Ierobežojumi, kas noteikti sakarā ar brīvības atņemšanas soda izpildīšanu,
rada notiesātajam fizisku un psiholoģisku slodzi un grūtības, tāpēc tie
nedrīkst būt lielāki kā nepieciešams piespriestā soda veida rakstura un soda
izpildes režīma dēļ (sk. Satversmes tiesas 2006. gada 6. februāra sprieduma
lietā Nr. 2005-17-01 6. punktu).
Brīvības atņemšanas soda izpildes noteikumus un kārtību, kā arī
notiesāto tiesisko statusu visupirms regulē Kodekss, kā arī uz tā pamata
izdotie Ministru kabineta noteikumi, tostarp 2006. gada 30. maija noteikumi
Nr. 423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi",
2006. gada 19. decembra noteikumi Nr. 1022 "Noteikumi par ieslodzīto
personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma
normām", 2013. gada 9. aprīļa noteikumi Nr. 191 "Notiesātā resocializācijas
īstenošanas kārtība" un 2015. gada 2. jūnija noteikumi Nr. 276 "Apcietināto
un notiesāto personu veselības aprūpes īstenošanas kārtība". Tāpat brīvības
atņemšanas soda izpildē vērā ņemams Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums.
Saskaņā ar Kodeksa 13. panta pirmo daļu brīvības atņemšanas sodu
izpilda slēgtajā cietumā, daļēji slēgtajā cietumā, atklātajā cietumā, kā arī
audzināšanas iestādēs nepilngadīgajiem. Brīvības atņemšanas iestādē var
organizēt gan slēgtā, gan daļēji slēgtā, gan atklātā cietuma nodaļas.
Kodeksa septītā nodaļa "Režīms brīvības atņemšanas iestādēs" citstarp
nosaka to, kādās brīvības atņemšanas iestādēs kuri notiesātie izcieš sodu,
kādi ir viņu pienākumi, tiesības un ierobežojumi katrā soda izciešanas
režīma pakāpē.
No apstrīdētās normas un Kodeksa 50.5 panta izriet, ka ar brīvības
atņemšanu notiesātie vīrieši, kas, būdami pilngadīgi, izdarījuši smagu vai
sevišķi smagu noziegumu, sodu izcieš slēgtajā cietumā, savukārt notiesātās
sievietes, kas, būdamas pilngadīgas, izdarījušas smagu vai sevišķi smagu
noziegumu, sodu izcieš daļēji slēgtajā cietumā. Tādējādi notiesātajiem
vīriešiem un sievietēm ir noteikts atšķirīgs soda izciešanas režīms un līdz ar
to atšķiras arī notiesātajiem noteiktais tiesību un ierobežojumu apjoms.
20.2. No tā, kādā cietumā uzsākta brīvības atņemšanas soda izciešana,
citstarp ir atkarīga turpmākā soda izpildes gaita. Latvijā darbojas soda
progresīvā izpilde, kas saskaņā ar Kodeksa 50.1 panta pirmo daļu pamatojas
uz notiesāto diferenciāciju katra brīvības atņemšanas iestādes veida un
režīma ietvaros, kā arī notiesāto pārvietošanu no viena veida cietuma uz cita
veida cietumu, ņemot vērā izciestā soda daļu un notiesātā uzvedību.
Soda izciešanu notiesātais uzsāk soda izciešanas režīma zemākajā
pakāpē (sk. Kodeksa 50.1 panta trešo daļu). Kad izciesta vismaz viena
ceturtdaļa no piespriestā brīvības atņemšanas soda, notiesātais vīrietis ar
izvērtēšanas komisijas lēmumu var tikt pārvietots no slēgtā cietuma soda
izciešanas režīma zemākās pakāpes uz vidējo pakāpi, bet, kad izciesta otrā
ceturtdaļa no soda, – uz slēgtā cietuma soda izciešanas režīma augstāko
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pakāpi, kur viņam jāpavada atlikusī soda daļa, taču viņš var tikt pārvietots
arī uz daļēji slēgto cietumu (sk. Kodeksa 50.4 panta ceturto daļu). Savukārt
notiesātā sieviete pēc tam, kad izciesta viena ceturtdaļa no piespriestā
soda, ar izvērtēšanas komisijas lēmumu var tikt pārvietota no daļēji slēgtā
cietuma soda izciešanas režīma zemākās pakāpes uz augstāko pakāpi, bet,
kad izciesta otrā ceturtdaļa no soda, – uz atklāto cietumu (sk. Kodeksa
50.5 panta trešo un piekto daļu).
Tādējādi notiesātā sieviete, kas izcietusi pusi no soda, teorētiski jau var
tikt pārvietota uz atklāto cietumu. Turpretī notiesātais vīrietis pēc tam, kad
izcietis pusi no soda, var būt nonācis vienīgi slēgtā cietuma soda izciešanas
režīma augstākajā pakāpē un tikai pēc nenoteikta laika var tikt pārvietots
uz daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma augstāko pakāpi.
Saskaņā ar Kodeksa 50.6 pantu soda izciešanas režīms atklātajā
cietumā ir salīdzinoši vieglāks un notiesātajai personai noteikts mazāk
ierobežojumu, piemēram, notiesātais tiek izmitināts kopmītņu tipa telpās,
viņš var uzņemt viesus, lietot personisko datortehniku ar interneta pieeju
un personisko mobilo telefonu, iepirkties cietuma veikalā un saņemt
sūtījumus un pienesumus bez ierobežojumiem, kā arī strādāt ārpus
ieslodzījuma vietas.
20.3. Atsevišķi aplūkojamas notiesātajiem vīriešiem un sievietēm
noteikto tiesību un ierobežojumu apjoma atšķirības, lai gan arī tās ir
saistītas ar notiesāto atrašanos atšķirīgās brīvības atņemšanas iestādēs
un soda izciešanas režīmos.
Satversmes tiesa ir norādījusi, ka Kodekss, paredzot vairākus soda
izciešanas režīmus, nosaka notiesātajiem arī atšķirīgu tiesību apjomu un
resocializācijas pakāpi (sk. Satversmes tiesas 2011. gada 9. jūnija sprieduma
lietā Nr. 2010-67-01 10.1. punktu). Vēl jo vairāk šādas atšķirības pastāv
attiecībā uz notiesāto tiesību un ierobežojumu apjomu dažādos cietumos.
Visuzskatāmāk atšķirības izpaužas attiecībā uz notiesātajiem vīriešiem un
sievietēm noteiktajiem ierobežojumiem komunikācijā ar ģimeni, kā arī
finansiālajiem ierobežojumiem. Satversmes tiesa ir secinājusi, ka šie
ierobežojumi ietilpst Satversmes 96. pantā noteikto tiesību tvērumā (sal. sk.
Satversmes tiesas 2017. gada 18. maija sprieduma lietā Nr. 2016-12-01
13.1. un 13.2. punktu).
Kodeksa 45. panta pirmā daļa noteic, ka notiesātajiem ir iespējas
Kodeksā noteiktajā kārtībā un apjomā satikties ar radiniekiem un citām
personām bez brīvības atņemšanas iestādes pārstāvja klātbūtnes: īslaicīgi –
uz laiku no vienas stundas līdz divām stundām, lai veicinātu sociāli
lietderīgu saikņu saglabāšanu un atjaunošanu; ilglaicīgi – uz laiku no sešām
līdz četrdesmit astoņām stundām, lai veicinātu radniecisko un ģimenes
sakaru saglabāšanu. Savukārt saskaņā ar Kodeksa 49. panta piekto daļu
notiesātajiem ir atļautas telefonsarunas par saviem vai adresāta līdzekļiem
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tādā skaitā, kāds noteikts attiecīgā veida brīvības atņemšanas iestādē un
atbilst soda izciešanas režīma pakāpei.
Saskaņā ar apstrīdēto normu notiesātajiem vīriešiem, uzsākot soda
izciešanu slēgtā cietuma zemākajā soda izciešanas režīma pakāpē, ir
tiesības gadā izmantot trīs ilgstošas satikšanās (no sešām līdz divpadsmit
stundām) un četras īslaicīgas satikšanās (no vienas līdz divām stundām),
kā arī izmantot vienu telefonsarunu mēnesī (sk. Kodeksa 50.4 panta devītās
daļas 1. un 4. punktu). Savukārt notiesātajām sievietēm, kuras uzsāk soda
izciešanu daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē,
ir tiesības gadā izmantot piecas ilgstošas satikšanās (no divpadsmit līdz
divdesmit četrām stundām) un četras īslaicīgas satikšanās (no pusotras
stundas līdz divām stundām), kā arī izmantot telefonsarunas bez skaita
ierobežojuma (sk. Kodeksa 50.5 panta astotās daļas 1. un 3. punktu).
Notiesātajiem vīriešiem, kuri sodu izcieš slēgtā cietuma vidējā soda
izciešanas režīma pakāpē, ir tiesības gadā izmantot četras ilgstošas
satikšanās (no astoņām līdz sešpadsmit stundām) un sešas īslaicīgas
satikšanās (no vienas līdz divām stundām), kā arī izmantot divas
telefonsarunas mēnesī, bet augstākajā soda izciešanas režīma pakāpē –
gadā sešas ilgstošas satikšanās (no divpadsmit līdz divdesmit četrām
stundām) un sešas īslaicīgas satikšanās (no vienas līdz divām stundām), kā
arī trīs telefonsarunas mēnesī (sk. Kodeksa 50.4 panta septītās daļas 1. un
4. punktu un astotās daļas 1. un 4. punktu). Savukārt notiesātajām sievietēm,
kuras sodu izcieš daļēji slēgtā cietuma augstākajā soda izciešanas režīma
pakāpē, ir tiesības gadā izmantot astoņas ilgstošas satikšanās (no divdesmit
četrām līdz četrdesmit astoņām stundām) un astoņas īslaicīgas satikšanās
(no pusotras stundas līdz divām stundām), kā arī izmantot telefonsarunas
bez skaita ierobežojuma (sk. Kodeksa 50.5 panta septītās daļas 1. un
3. punktu). Turklāt notiesātajām sievietēm šajā soda izciešanas režīma
pakāpē Kodekss paredz arī tiesības ar brīvības atņemšanas iestādes
priekšnieka atļauju īslaicīgi atstāt ieslodzījuma vietu uz laiku līdz piecām
diennaktīm sakarā ar tuvinieka nāvi vai smagu slimību, kas apdraud slimā
dzīvību (sk. Kodeksa 49.2 panta pirmo daļu).
Kodekss paredz arī atšķirīgus notiesāto vīriešu un sieviešu finansiālo
tiesību ierobežojumus, proti, atšķiras tiesiskais regulējums par to, cik bieži
un par kādu summu notiesātie vīrieši un sievietes var iepirkties cietuma
veikalā. Slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē notiesātie
var iepirkties cietuma veikalā par kopējo naudas summu, kas nepārsniedz
pusi no Ministru kabineta noteiktās mēnešalgas, bet slēgtā cietuma soda
izciešanas režīma vidējā pakāpē un daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas
režīma zemākajā pakāpē – par naudas summu, kas nepārsniedz trīs
ceturtdaļas no minimālās mēnešalgas (sk. Kodeksa 50.4 panta astotās daļas
3. punktu un devītās daļas 3. punktu, kā arī 50.5 panta astotās daļas
579

Lieta Nr. 2018-25-01

2. punktu). Savukārt slēgtā un daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma
augstākajā pakāpē visi notiesātie var iepirkties par summu vienas
minimālās mēnešalgas apmērā (sk. Kodeksa 50.4 panta septītās daļas
3. punktu un 50.5 panta septītās daļas 2. punktu).
No tā, kādā soda izciešanas režīmā notiesātais atrodas, ir atkarīga arī
kārtība, kādā viņš var saņemt veselības aprūpes pakalpojumus un iegūt
izglītību ārpus brīvības atņemšanas iestādes. Citas Kodeksā notiesātajiem
paredzētās tiesības, tostarp tiesības atrasties ārpus kameras, tiesības
valkāt personisko apģērbu, tiesības saņemt sūtījumus vai pienesumus, kā
arī ierobežojumi vīriešiem un sievietēm ir vienādi.
Tādējādi atkarībā no tā, kādā cietumā notiesātais sāk izciest brīvības
atņemšanas sodu, notiek turpmākā soda izciešana soda progresīvās izpildes
ietvaros un attiecīgi atšķiras arī notiesātajiem vīriešiem un sievietēm noteikto
tiesību un ierobežojumu apjoms katrā soda izciešanas režīma pakāpē,
visupirms attiecībā uz notiesāto tiesībām kontaktēties ar tuviniekiem.
Līdz ar to apstrīdētā norma paredz atšķirīgu attieksmi pret
personām, kuras atrodas vienādos un salīdzināmos apstākļos.
21. Atšķirīgajai attieksmei jābūt noteiktai ar normatīvajos aktos
paredzētā kārtībā pieņemtu tiesību normu, proti, "saskaņā ar likumu" (sk.,
piemēram, Satversmes tiesas 2019. gada 16. maija sprieduma lietā
Nr. 2018-21-01 15.2. punktu).
Apstrīdētā norma tika ietverta Kodeksā ar 1994. gada 15. decembrī
Saeimas pieņemto likumu "Grozījumi Latvijas Labošanas darbu kodeksā".
Apstrīdētā norma ir daudzreiz grozīta. Tostarp Kodeksa 50.4 panta
pirmā daļa grozīta ar Ministru kabineta 2000. gada 7. janvāra noteikumiem
Nr. 5, kas tika izdoti tobrīd spēkā bijušajā Satversmes 81. pantā paredzētajā
kārtībā. No Saeimas likumdošanas datubāzē pieejamās informācijas izriet, ka
Ministru kabinets 2000. gada 11. janvārī šos noteikumus kā likumprojektu
iesniedza izskatīšanai Saeimā. Likumprojekts atbilstoši Saeimas kārtības
rullim tika izskatīts Saeimā trijos lasījumos un pieņemts trešajā lasījumā
2000. gada 8. jūnijā. Grozījumi 2000. gada 27. jūnijā tika izsludināti oficiālajā
izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājās spēkā 2000. gada 11. jūlijā. Apstrīdētā
norma pašreizējā redakcijā ir spēkā kopš 2017. gada 21. decembra.
Lietas dalībnieki un pieaicinātās personas ir vienisprātis, ka apstrīdētā
norma ir pieņemta Satversmē un Saeimas kārtības rullī noteiktajā
procesuālajā kārtībā, izsludināta un publiski pieejama atbilstoši normatīvo
aktu prasībām, kā arī ir pietiekami skaidri formulēta, lai persona varētu
izprast no tās izrietošo tiesību un pienākumu saturu un paredzēt tās
piemērošanas sekas. Arī Satversmes tiesai par to nav radušās šaubas.
Tādējādi apstrīdētajā normā paredzētā atšķirīgā attieksme ir
noteikta ar likumu.
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22. Kritērijs, uz kuru balstīta izskatāmajā lietā izvērtējamā atšķirīgā
attieksme, ir dzimums, tādēļ, vērtējot to, vai šādai attieksmei ir objektīvs
un saprātīgs pamats, citstarp jāņem vērā sieviešu tiesību un dzimumu
līdztiesības izpratnes attīstības vēsturiskais konteksts.
22.1. Līdz 20. gadsimta sākumam lielākajā daļā pasaules valstu sievietes
netika uzskatītas par pilntiesīgām sabiedrības loceklēm un sabiedrība
kopumā bija patriarhāla. Gan par vīriešu, gan par sieviešu lomu sabiedrībā
bija iesakņojušies noteikti stereotipi, kas daļēji saglabājušies arī līdz
mūsdienām. Sieviešu loma tradicionāli tika saistīta ar bērnu audzināšanu un
ģimenes aprūpi (sk. Latvijas Republikas Sākotnējā ziņojuma par 1979. gada
18. decembra Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu
izpildi Latvijas Republikā laika posmā līdz 2002. gada 1. janvārim 22. punktu).
Sievietēm bija mazāk iespēju īstenot savas tiesības nekā vīriešiem. Citstarp
sabiedrībā valdošo izpratni par sieviešu tiesībām ilustrē arī vēlēšanu tiesību
piešķiršana sievietēm. Lai gan sieviešu emancipācija Eiropā sākās jau 20.
gadsimta pirmajā pusē, vairākās Rietumeiropas valstīs sievietes vēlēšanu
tiesības ieguva vien gadsimta beigās (sk.: Birke R., Sachse C. Menschenrechte
und Geschlecht im 20. Jahrhundert. Historische Studien. Göttingen: Wallstein,
2018, S. 7–12).
ANO Ģenerālā asambleja, ņemot vērā arī to, ka sabiedrības locekļiem
piemītošās pašcieņas un viņu vienlīdzīgo un neatņemamo tiesību atzīšana
ir brīvības, taisnīguma un miera pamats pasaulē, 1948. gada 10. decembrī
pieņēma Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, kas bija viens no pirmajiem
soļiem starptautisko cilvēktiesību standartu iedibināšanā. Tās 1. pantā
nostiprināts universāls princips, ka visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi
cieņā un tiesībās. Laika gaitā šis princips, tāpat kā visa cilvēktiesību
aizsardzības sistēma, attīstījās, un 20. gadsimta otrajā pusē modernā
sabiedrība nonāca līdz izpratnei, ka noteiktas sabiedrības grupas, citstarp
arī sievietes, ir ievainojamākas un mazāk aizsargātas nekā citi sabiedrības
locekļi. Tādēļ valstīm ir pienākums rīkoties – veikt noteiktus pasākumus šo
personu situācijas uzlabošanai.
22.2. Nolūkā veicināt pasākumus, kas nepieciešami, lai diskriminācija
pret sievietēm visās tās formās un izpausmēs tiktu novērsta, ANO 1979. gada
18. decembrī pieņēma īpašu dokumentu, kas vērsts uz sieviešu tiesību
aizsardzību, proti, Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas
izskaušanu (turpmāk – Konvencija par sieviešu diskriminācijas izskaušanu).
Saskaņā ar šīs konvencijas 1. pantu jēdziens "diskriminācija attiecībā uz
sievietēm" apzīmē jebkādu atšķirību, izņēmumu vai ierobežojumu pēc
dzimuma pazīmes, kas samazina vai likvidē cilvēka tiesību vai pamatbrīvību
atzīšanu, izmantošanu vai realizēšanu sievietēm politiskajā, ekonomiskajā,
sociālajā, kultūras, pilsoņa tiesību vai jebkurā citā sfērā neatkarīgi no viņu
ģimenes stāvokļa, pamatojoties uz vīriešu un sieviešu līdztiesību.
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Konvencijas par sieviešu diskriminācijas izskaušanu 2. pants noteic, ka
dalībvalstis nosoda diskrimināciju attiecībā uz sievietēm visās tās formās
un citstarp apņemas ietvert vīriešu un sieviešu līdztiesības principu savās
nacionālajās konstitūcijās un nodrošināt šā principa praktisku īstenošanu,
veikt attiecīgus likumdošanas un citus pasākumus, kuri aizliedz jebkādu
diskrimināciju attiecībā uz sievietēm, kā arī veikt attiecīgus pasākumus, lai
grozītu vai atceltu spēkā esošos likumus, lēmumus, paražas un praksi, kas ir
diskriminējoša attiecībā uz sievietēm. Latvija Konvencijai par sieviešu
diskriminācijas izskaušanu pievienojās 1992. gada 14. aprīlī.
22.3. Diskriminācijas aizlieguma princips ietverts arī rekomendējoša
rakstura dokumentos, kas attiecas tieši uz ieslodzītajiem. Satversmes tiesa
ir atzinusi, ka valstij, pieņemot tiesisko regulējumu, kas skar ieslodzītās
personas, iespēju robežās jāvadās pēc ANO un Eiropas Padomes
izstrādātajām rekomendācijām šajā jomā (sk., piemēram, Satversmes tiesas
2010. gada 20. decembra sprieduma lietā Nr. 2010-44-01 10. punktu).
Ar ANO Ģenerālās asamblejas 2015. gada 17. decembra rezolūciju
Nr. 70/175 apstiprināto Ieslodzīto režīma minimālo standartnoteikumu
2. punkts un Eiropas cietumu noteikumu 13. punkts paredz, ka šie noteikumi
jāpiemēro objektīvi, nepieļaujot diskrimināciju nekādu iemeslu, tostarp
dzimuma, dēļ. Abos šajos dokumentos noteikta arī prasība izvietot
atsevišķi dažādas notiesāto grupas, tostarp vīriešus un sievietes (sk. ANO
Ieslodzīto režīma minimālo standartnoteikumu 11. punktu un Eiropas cietumu
noteikumu 18.8. punktu).
Tādējādi dzimums ir viens no aizliegtajiem diskriminācijas kritērijiem,
kas ticis noteikts sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības vēsturiskās
attīstības rezultātā.
23. Latvijai saistošās cilvēktiesību normas un to piemērošanas
prakse nosaka valstīm tiesības un dažkārt arī pienākumu paredzēt īpašus
pasākumus tādu personu grupu aizsardzībai, attiecībā uz kurām pastāv
nevienlīdzība.
23.1. Saskaņā ar Konvencijas par sieviešu diskriminācijas
izskaušanu 4. panta pirmo daļu dalībvalstis ir tiesīgas veikt īpašus pagaidu
pasākumus, kuru mērķis ir paātrināt vīriešu un sieviešu faktiskas
vienlīdzības sasniegšanu, un tie nav uzskatāmi par diskriminējošiem.
Savukārt Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir atzinusi, ka valsts drīkst
izturēties pret salīdzināmām grupām atšķirīgi, lai labotu "faktisku
nevienlīdzību" starp tām, un noteiktos apstākļos par pārkāpumu var tikt
atzīts tas, ka valsts necenšas šo nevienlīdzību novērst ar atšķirīgu attieksmi
(sk., piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas 2006. gada
12. aprīļa sprieduma lietā "Stec and Others v. the United Kingdom", pieteikumi
Nr. 65731/01 un 65900/01, 51. punktu). Tādējādi atšķirīga attieksme, kas
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radusies, īstenojot īpašus pasākumus, lai veicinātu kādas personu grupas
stāvokļa uzlabošanu un nodrošinātu šo personu tiesību aizsardzību,
vienlaikus izlīdzinot vēsturiski radušos faktisko nevienlīdzību, noteiktos
gadījumos var būt attaisnojama.
23.2. No juridiski saistošiem un rekomendējoša rakstura
starptautiskajiem dokumentiem izriet, ka sievietes uzskatāmas par īpaši
aizsargājamu ieslodzīto grupu.
Bangkokas noteikumi atzīst sievietes par vienu no īpaši aizsargājamām
ieslodzīto grupām, kurai ir specifiskas vajadzības (sk. Bangkokas noteikumu
preambulu). Šie noteikumi skar dažādus soda izpildes aspektus, tostarp
jautājumus par notiesāto sieviešu izvietošanu, klasifikāciju, veselības aprūpi,
kontaktiem ar ārpasauli. No Bangkokas noteikumu 1. punkta izriet speciālais
princips soda izpildē sievietēm, proti, diskriminācijas aizliegums un tas, ka
soda izpildē jāņem vērā ieslodzīto sieviešu atšķirīgās vajadzības, piemēram,
vajadzība izciest sodu pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai, personiskās
higiēnas vajadzības un dzimumam atbilstoša veselības aprūpe. Bangkokas
noteikumu 26. punkts noteic, ka visos iespējamos saprātīgos veidos tiek
veicināta notiesāto sieviešu saskarsme ar ģimeni, tostarp bērniem. Savukārt
41. punktā norādīts, ka notiesāto sieviešu risku izvērtēšanā un klasifikācijā
citstarp jāņem vērā tas, ka sievietes parasti ir mazāk bīstamas apkārtējiem
un stingrie drošības pasākumi un izolācija uz sievietēm var atstāt īpaši
nelabvēlīgu ietekmi. Uzsvērts arī tas, cik svarīgi ir īstenot tieši notiesātajām
sievietēm piemērotus resocializācijas pasākumus. Turklāt no Bangkokas
noteikumu 1. punkta izriet, ka notiesāto sieviešu specifisko vajadzību
ņemšana vērā, lai nodrošinātu vīriešu un sieviešu vienlīdzību, nav
uzskatāma par diskrimināciju.
Savukārt Eiropas Parlamenta 2008. gada 13. marta rezolūcijā par
cietumā ieslodzīto sieviešu īpašo situāciju un vecāku atrašanās ieslodzījumā
ietekmi uz sociālo un ģimenes dzīvi (turpmāk – Rezolūcija) norādīts uz
sieviešu cietumu īpašo raksturu, aicinot dalībvalstis vīriešu un sieviešu
līdztiesības aspektu iekļaut soda izciešanas politikā, kā arī vairāk ņemt vērā
sieviešu vajadzību specifiku (sk. Rezolūcijas 8. un 9. punktu). Dalībvalstis tiek
aicinātas arī pieņemt elastīgus noteikumus par sievietes tiesībām uz
saskarsmi ar saviem tuviniekiem (sk. Rezolūcijas 23. punktu). Turklāt
Rezolūcijas 26. punktā konstatēts, ka liels skaits ieslodzīto sieviešu ir
vientuļās mātes, kuras var zaudēt kontaktu ar saviem bērniem, dažkārt
neatgriezeniski. Savukārt Rezolūcijas paskaidrojumā norādīts arī tas, ka
sievietēm ir atšķirīgas vajadzības ne tikai attiecībā uz higiēnu, jauno
māmiņu aprūpi, ginekoloģisko veselību, bet arī attiecībā uz psiholoģisko
veselību, jo nereti notiesātās sievietes piedzīvojušas vardarbību vai guvušas
citu traumatisku pieredzi.
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Kā viens no iemesliem, kāpēc sievietes uzskatāmas par īpaši
aizsargājamu ieslodzīto grupu, tiek minēts arī tas, ka ieslodzīto sieviešu skaits
ir salīdzinoši neliels. No tā izriet virkne problēmu, piemēram, sievietēm
piemērotu brīvības atņemšanas iestāžu ir maz, un viņas izcieš sodu tālu no
mājām vai apstākļos, kas nav piemēroti viņu vajadzībām (sk.: ANO Narkotiku
un noziedzības biroja rokasgrāmata "Sievietes un ieslodzījums", 2. izdevums,
15.–16. lpp. Pieejama: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/women_and_imprisonment_-_2nd_ edition.pdf).
Tādējādi sievietes uzskatāmas par īpaši aizsargājamu ieslodzīto
grupu un viņām ir specifiskas vajadzības, par kuru apmierināšanu valstij
īpaši jārūpējas, organizējot brīvības atņemšanas soda izpildi.
23.3. Latvijas teritorijā regulējums, saskaņā ar kuru vīrieši un sievietes,
kas izdarījuši vienāda smaguma noziegumu, izcieš sodu atšķirīga režīma
brīvības atņemšanas iestādēs, darbojas jau kopš padomju okupācijas laika.
Proti, PSRS sodu izpildes tiesībās tika piemērots princips, ka par vienāda
smaguma noziegumu izdarīšanu vīrieši izcieš sodu stingrāka, bet sievietes –
vieglāka režīma brīvības atņemšanas iestādē. Šis princips tika ietverts
Latvijas PSR Labošanas darbu kodeksā, kas stājās spēkā 1971. gada 1. aprīlī.
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas šis likums turpināja darboties
kā Latvijas Labošanas darbu kodekss, bet vēlāk – Latvijas Sodu izpildes
kodekss. Kodeksā izdarīti daudzi grozījumi, kas vērsti uz padomju
okupācijas laikā iedibinātās sodu izpildes sistēmas pārveidošanu. Taču
princips, ka vīrieši un sievietes par vienāda smaguma (smaga vai sevišķi
smaga) nozieguma izdarīšanu izcieš sodu atšķirīga režīma brīvības
atņemšanas iestādēs, tika saglabāts.
Saeima norāda, ka atšķirīgi soda izciešanas režīmi vīriešiem un
sievietēm, kas uzskatāmas par īpašu ieslodzīto grupu, noteikti apzināti un
sievietēm paredzēti viņām piemērotāki soda izciešanas apstākļi daļēji
slēgtajā cietumā. Vieglāku soda izpildes režīmu sievietēm Saeima citstarp
pamato ar nepieciešamību veicināt notiesāto sieviešu kontaktus ar ģimeni,
īpaši bērniem, kā arī ar to, ka sievietes ir mazāk bīstamas apkārtējiem, retāk
izdara noziegumus, kas saistīti ar vardarbību vai tās piedraudējumu, un
bieži vien guvušas traumatisku pieredzi. Valsts ir izveidojusi īpaši notiesāto
sieviešu vajadzībām pielāgotu brīvības atņemšanas iestādi – Iļģuciema
cietumu Rīgā, kur brīvības atņemšanas sodu izcieš gandrīz visas notiesātās
sievietes.
Līdz ar to atšķirīgā attieksme pret notiesātajiem vīriešiem
radusies, valstij īstenojot īpašus pasākumus notiesāto sieviešu tiesību
nodrošināšanai un vēsturiski radušās dzimumu nevienlīdzības
mazināšanai.
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24. Satversmes tiesa jau secināja, ka princips, kas sievietēm paredz
vieglāku brīvības atņemšanas soda izciešanas režīmu, pēc būtības
darbojas gandrīz 50 gadus. Grozījumi apstrīdētajā normā un citās Kodeksa
normās izdarīti bieži, tomēr šo principu likumdevējs nav atcēlis.
Konvencijas par sieviešu diskriminācijas izskaušanu 4. pants noteic, ka
īpašie pasākumi, kuru mērķis ir paātrināt vīriešu un sieviešu faktiskās
vienlīdzības sasniegšanu, nekādā ziņā nedrīkst izraisīt nelīdztiesīgu vai
diferencētu standartu saglabāšanos un tie jāatceļ, kad tiek sasniegti mērķi,
kas paredz vienādas iespējas un līdztiesīgu attieksmi. Tāpēc likumdevējam
ir periodiski jāpārliecinās, vai īpašās grupas papildu aizsardzība joprojām ir
nepieciešama.
Arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir secinājusi, ka laika gaitā situācija var
mainīties un var pienākt brīdis, kad valsts īstenoti īpaši pasākumi kādas
sabiedrības grupas tiesību aizsardzībai vairs nav nepieciešami un
attaisnojami. Proti, kādā brīdī ieguvums no valsts īstenotajiem pasākumiem
sieviešu stāvokļa uzlabošanai var neatsvērt kaitējumu, kuru vīriešiem
nodara pret viņiem īstenotā atšķirīgā attieksme (sal. sk. Eiropas Cilvēktiesību
tiesas Lielās palātas 2006. gada 12. aprīļa sprieduma lietā "Stec and Others v.
the United Kingdom", pieteikumi Nr. 65731/01 un 65900/01, 62. punktu).
Tātad, lai izskatāmajā lietā izvērtētu, vai apstrīdētā norma atbilst
Satversmes 91. pantam, Satversmes tiesai ir jāpārbauda, vai joprojām
pastāv objektīvs un saprātīgs pamats tam, ka notiesātajiem vīriešiem
noteikts atšķirīgs brīvības atņemšanas soda izciešanas režīms, tostarp
atšķirīgs tiesību un ierobežojumu apjoms, salīdzinājumā ar notiesātajām
sievietēm.
25. Likumdevējam ir plaša rīcības brīvība sodu un sodu izpildes
politikas veidošanā. Citstarp likumdevējam, ņemot vērā dažādu ieslodzīto
grupu vajadzības, radītos riskus un citus apsvērumus, ir tiesības noteikt,
kādu kategoriju notiesātie kurās brīvības atņemšanas iestādēs izcieš sodu,
kādas ir notiesāto tiesības un ierobežojumi un kāda ir uzraudzības un
apsardzes kārtība katrā soda izciešanas režīmā. Tomēr likumdevēja
rīcības brīvību sodu izpildes politikas veidošanā ierobežo Satversme un
vispārējie tiesību principi, tostarp vienlīdzības princips.
Saskaņā ar Krimināllikuma 35. panta otro daļu soda mērķis citstarp
ir aizsargāt sabiedrības drošību, atjaunot taisnīgumu, vainīgo personu
sodīt par izdarīto noziedzīgo nodarījumu un resocializēt. Satversmes tiesa
ir secinājusi, ka brīvības atņemšanas soda izpildes mērķis ir tiesas
spriedumā paredzētajā laikā efektīvi piemērot notiesātajam visus soda
elementus, tādējādi nodrošinot viņa resocializāciju un tiesisku uzvedību
pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas soda izciešanas (sk. Satversmes
tiesas 2011. gada 9. jūnija sprieduma lietā Nr. 2010-67-01 11.1. punktu).
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Sodu par noziedzīgo nodarījumu vainīgajai personai piespriež tiesa
saskaņā ar Krimināllikumu. Atbilstoši šā likuma 46. panta otrajai un trešajai
daļai, nosakot soda veidu, tiek ņemts vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma
raksturs un radītais kaitējums, kā arī vainīgā personība, savukārt, nosakot
soda mēru, tiek ņemti vērā atbildību mīkstinošie un pastiprinošie apstākļi.
Turklāt noteiktos gadījumos tiesa var noteikt arī sodu, kas ir zemāks par
minimālo robežu, kāda par attiecīgo noziedzīgo nodarījumu noteikta
likumā (sk. Krimināllikuma 49. pantu). Krimināllikuma 7. pants citstarp
nosaka arī to, kādi noziedzīgi nodarījumi uzskatāmi par smagiem un kādi –
par sevišķi smagiem.
Tomēr tas, kādā soda izciešanas režīmā notiesātajam piespriestais
sods būs jāizcieš, ir atkarīgs ne tikai no izdarītā nozieguma smaguma, bet
arī no notiesātās personas dzimuma.
26. No pieteikuma izriet, ka Pieteikuma iesniedzējs atšķirīgo attieksmi
pret notiesātajiem vīriešiem un sievietēm pamatā saskata atšķirīgajos
tiesību uz privāto dzīvi ierobežojumos, kas noteikti apstrīdētajā normā un
Kodeksa 50.5 pantā. Arī Satversmes tiesa ir secinājusi, ka notiesātajiem
noteikto tiesību apjoma atšķirības galvenokārt skar privātās dzīves
īstenošanas iespējas (sk. Satversmes tiesas 2017. gada 18. maija sprieduma
lietā Nr. 2016-12-01 13.1. punktu).
Tāpat Satversmes tiesa ir atzinusi, ka Satversme ir vienots veselums
un tajā ietvertās tiesību normas ir savstarpēji cieši saistītas. Lai pilnīgāk
un objektīvāk noskaidrotu šo normu saturu, tās interpretējamas
kopsakarā ar citām Satversmes normām (sk., piemēram, Satversmes tiesas
2005. gada 16. decembra sprieduma lietā Nr. 2005-12-0103 13. punktu).
Tiesības uz privāto dzīvi ietilpst Satversmes 96. panta tvērumā. Šo
tiesību primārais mērķis ir ļaut cilvēkam attīstīt savu personību, iespējami
minimāli ciešot no valsts vai citu personu iejaukšanās. Proti, tiesības uz
privāto dzīvi ietver tiesības dibināt un attīstīt attiecības ar citām personām,
it īpaši emocionālajā sfērā, lai pilnveidotu un attīstītu savu personību (sk.
Satversmes tiesas 2009. gada 18. decembra sprieduma lietā Nr. 2009-10-01
11. punktu).
Savukārt Satversmes 110. pantā nostiprinātas ģimenes, vecāku un
bērna tiesības. Tiesības uz ģimenes dzīvi nozīmē tiesības uzturēt attiecības
ar ģimenes locekļiem. Būtisks ģimenes dzīves elements ir vecāku un bērnu
iespēja baudīt vienam otra sabiedrību (sk. Satversmes tiesas 2009. gada
23. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2008-42-01 10. punktu). Satversmes tiesa
atzinusi, ka valstij ir jāaizsargā ikviena ģimene, atsaucoties uz Satversmes
ievadu, kurā nostiprināts tas, ka ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats un
ka ikviens rūpējas par saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu,
izturoties atbildīgi pret citiem un nākamajām paaudzēm (sk. Satversmes
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tiesas 2016. gada 27. jūnija sprieduma lietā Nr. 2015-22-01 13. punktu).
Satversmes tiesa uzsver, ka tas ir cieši saistīts arī ar bērna tiesībām uzaugt
ģimenē.
Turklāt Satversmes tiesas judikatūrā ir nostiprināta atziņa, ka
tiesiskajās attiecībās, kas skar bērnu, un visās darbībās attiecībā uz bērnu
prioritāras ir viņa tiesības un vislabākās intereses. Jebkura darbība un
lēmums, kas attiecas uz bērnu, ir jāveic un jāpieņem tādā veidā, lai, cik vien
tas iespējams, tiktu ievērotas bērna intereses un nodrošinātas viņa tiesības.
Turklāt bērna interešu prioritātes princips jāievēro arī tad, ja lēmums nav
vērsts uz viņu, taču var tikt attiecināts uz bērnu vai skart viņu netieši. Šis
princips attiecas uz visiem trim valsts varas atzariem – likumdevēja varu,
izpildvaru un tiesu varu. Tas nozīmē, ka ne vien tiesai un citām institūcijām
savi lēmumi jāpieņem, pamatojoties uz bērna interesēm, bet arī
likumdevējam jāievēro, lai pieņemtie vai grozītie normatīvie akti aizsargātu
bērnu intereses iespējami labākajā veidā. Jebkuras citas prioritātes atzīšana
bez nopietna iemesla un attaisnojuma nav pieļaujama (sal. sk. Satversmes
tiesas 2005. gada 22. decembra sprieduma lietā Nr. 2005-19-01 11. punktu un
2016. gada 16. jūnija sprieduma lietā Nr. 2015-18-01 11.2. un 18.3. punktu).
Ieslodzījuma vietā esošo personu tiesības sazināties ar ģimenes
locekļiem un citām personām ir ierobežotas atbilstoši ieslodzījuma jēgai (sal.
sk. Satversmes tiesas 2009. gada 2. decembra sprieduma lietā Nr. 2009-07-0103
12. punktu). Tomēr no personas tiesībām uz privāto un ģimenes dzīvi izriet
valsts pienākums palīdzēt personai uzturēt attiecības ar tai tuviem cilvēkiem
arī ieslodzījuma laikā. Ieslodzījuma dēļ personas iespējas uzturēt kontaktus un
attiecības ar citām personām samazinās, tāpēc valstij ir jācenšas, cik vien tas
iespējams, mazināt šādas ieslodzījuma negatīvās sekas (sal. sk. Satversmes
tiesas 2009. gada 23. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2008-42-01 10. punktu). Turklāt
likumdevēja pienākums, lemjot par cilvēktiesību aizsardzības jautājumiem, ir
noteikt tādu tiesisko regulējumu, kas līdzsvaro dažādas ar cilvēktiesību
aizsardzību saistītās intereses (sk. Satversmes tiesas 2010. gada 20. decembra
sprieduma lietā Nr. 2010-44-01 9. punktu).
Ierobežojot ieslodzītā tiesības sazināties ar ģimeni, vienlaikus tiek
ierobežotas arī ģimenes locekļu tiesības sazināties ar ieslodzīto. Tātad,
izvērtējot apstrīdēto normu, Satversmes tiesai ir jāņem vērā, ka tā skar ne
tikai notiesātā vīrieša, bet arī viņa ģimenes locekļu tiesības un ka īpaši
aizsargājamas ir vecāku un bērnu savstarpējās attiecības.
27. Starptautiskajos dokumentos uzsvērts tas, cik svarīgi ir
ieslodzījuma laikā saglabāt ieslodzīto – neatkarīgi no viņu dzimuma – saikni
ar ģimeni, īpaši bērniem.
No Eiropas cietumu noteikumu 24.1. un 24.4. punkta izriet, ka
ieslodzītajiem jānodrošina iespēja satikties ar ģimenes locekļiem, lai viņi
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varētu saglabāt un stiprināt ģimenes attiecības pēc iespējas normālākos
apstākļos. Tāpat ieslodzītajiem ir jānodrošina iespēja sazināties ar ģimenes
locekļiem un citām personām, cik bieži vien iespējams, sarakstoties, pa
telefonu vai izmantojot citus saziņas veidus.
Savukārt saskaņā ar Eiropas Padomes Ministru komitejas 2018. gada
4. aprīļa ieteikuma CM/Rec(2018) dalībvalstīm par ieslodzītu vecāku
bērniem (turpmāk – Ieteikums) 16. punktu ieslodzīto vecāku izvieto
konkrētā ieslodzījuma vietā atbilstoši bērna interesēm, lai veicinātu bērna
un vecāka saziņas, attiecību un apmeklējumu uzturēšanu, neradot liekus
finansiālus vai ģeogrāfiskus šķēršļus. Tāpat dalībvalstīm tiek ieteikts veikt
pasākumus, lai atvieglotu ieslodzītā vecāka, kas to vēlas, efektīvu dalību
savu bērnu aprūpē, ja vien tas ir bērna interesēs (sk. Ieteikuma 27. punktu).
Turklāt šā dokumenta 30. punkts paredz veikt īpašus pasākumus, lai
mudinātu ieslodzītos vecākus uzturēt regulāru un jēgpilnu saziņu un
attiecības ar bērniem, tādējādi nodrošinot bērnu attīstību. Ieslodzīto un
viņu bērnu saziņu ierobežo tikai izņēmuma kārtā un pēc iespējas īsākā laika
posmā, lai mazinātu negatīvo ietekmi, ko šāda ierobežošana varētu atstāt uz
bērniem, un aizsargātu bērnu tiesības uz emocionālu un pastāvīgu saikni ar
ieslodzīto vecāku.
Nepieciešamība stiprināt notiesāto attiecības ar ģimeni izvirzīta kā
prioritāte arī Ministru kabineta 2015. gada 24. septembra rīkojumā Nr. 580
"Par Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnēm 2015.–2020. gadam". Kā
viens no politikas mērķiem šajā dokumentā iekļauta to notiesāto īpatsvara
palielināšana, kuri brīvības atņemšanas soda izpildes laikā atjauno saites ar
ģimeni un tuviniekiem. Veicināt notiesāto sociāli pozitīvas attiecības ar
ģimeni un atgriešanos tajā – tāds ir viens no pamatnostādnēs norādītajiem
rīcības virzieniem. Atsaucoties uz ārvalstu pētījumiem, dokumentā norādīts
arī tas, ka ģimenes atbalsta un ģimenes attiecību trūkums ir viens no
galvenajiem faktoriem, kura dēļ persona ir tendēta uz noziedzīgu rīcību.
Pieaicinātā persona Dr. med. A. Utināns uzsver, ka notiesāto vīriešu
sociālā integrācija ir ļoti nozīmīga, lai mazinātu atkārtotu noziedzīgu
nodarījumu izdarīšanu pēc soda izciešanas un atgriešanās brīvībā (sk.
lietas materiālu 128. lpp.). Savukārt no Valsts probācijas dienesta sniegtās
informācijas izriet, ka atkārtoti noziedzīgus nodarījumus biežāk izdara
tieši vīrieši – probācijas klienti (sk. lietas materiālu 123. lpp.).
Arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa secinājusi, ka atbilstoši mūsdienu Eiropas
sodu izpildes politikai ieslodzījuma mērķis ir ieslodzīto rehabilitācija un
ģimenes saišu stiprināšanai ir būtiska nozīme visu ieslodzīto – neatkarīgi
no viņu dzimuma – sociālajā reintegrācijā un rehabilitācijā (sk. Eiropas
Cilvēktiesību tiesas 2019. gada 10. janvāra sprieduma "Ēcis v. Latvia",
pieteikums Nr. 12879/09, 92. punktu).
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Tādējādi kontekstā ar resocializāciju un iekļaušanos dzīvē pēc
atbrīvošanas no ieslodzījuma attiecību saglabāšana ar ģimeni ir vienlīdz
svarīga kā notiesātajām sievietēm, tā notiesātajiem vīriešiem.
28. Pēdējos gadu desmitos Eiropas kultūrtelpā ir notikusi klasisko
dzimumu lomu dekonstrukcija (sk.: Reder M. Philosophie pluraler
Gesellschaften. 18 umstrittene Felder der Sozialphilosophie. Stuttgart:
Kohlhammer, 2018, S. 135). Proti, demokrātiskā tiesiskā valstī un sabiedrībā,
nostiprinoties izpratnei par vīriešu un sieviešu līdztiesību, ir būtiski
mainījušies stereotipi jeb priekšstati par katra dzimuma tradicionālajām
lomām, citstarp arī ģimenē. Piemēram, šobrīd vairs netiek apšaubīts tas, ka
tēvam un mātei ir vienādas tiesības bērnu audzināšanā, un tiek uzsvērts, cik
svarīga ir tieši tēva nozīme bērna attīstībā.
Arī Konvencijas par sieviešu diskriminācijas izskaušanu preambulā
uzsvērts, ka vīriešu un sieviešu pilnīgas vienlīdzības sasniegšanai
nepieciešams mainīt gan vīriešu, gan arī sieviešu tradicionālo lomu
sabiedrībā un ģimenē, kā arī norādīts, ka par bērnu audzināšanu ir
atbildīgi gan vīrieši, gan sievietes. Turklāt šīs konvencijas 5. pants nosaka
dalībvalstu pienākumu veikt attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu to,
ka tiek atzīta vīrieša un sievietes kopīgā atbildība par savu bērnu
audzināšanu un attīstību, bet bērnu intereses visos gadījumos tiek
uzskatītas par dominējošām.
Savukārt Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir atzinusi, ka atšķirīgai attieksmei,
kas balstīta uz dzimumu, nepieciešams īpaši nopietns pamatojums un
atsauces uz konkrētā valstī pastāvošām tradīcijām, vispārējiem
pieņēmumiem vai sabiedrībā prevalējošo attieksmi nav uzskatāmas par
pietiekamu attaisnojumu (sk., piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās
palātas 2017. gada 24. janvāra sprieduma lietā "Khamtokhu and Aksenchik v.
Russia", pieteikumi Nr. 60367/08 un 961/11, 78. punktu).
Arī tiesību doktrīnā ir atzīts, ka dzimuma kritērijā balstīta atšķirīga
attieksme nav attaisnojama ar abu dzimumu tradicionālajām sociālajām
lomām (sk.: Levits E. 91. panta komentārs. Grām.: Balodis R. (zin. red.) Latvijas
Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Rīga:
Latvijas Vēstnesis, 2011, 112. lpp.).
Turklāt, lai gan anatomiski un fizioloģiski starp dzimumiem pastāv
būtiskas atšķirības, arī jaunākajos neirozinātnes pētījumos ir atzīts, ka
uzskats par izteiktām dzimumatšķirībām uztverē, domāšanā un uzvedībā
ir novecojis. Pieaicinātā persona Dr. med. A. Utināns uzsver, ka smadzeņu
un uztveres atšķirības starp dzimumiem ir nebūtiskas, ka rakstura
īpašību, uztveres, emociju, domāšanas un uzvedības ziņā vīrieši un
sievietes ir ļoti līdzīgi un ka lielākas atšķirības pastāv starp indivīdiem
neatkarīgi no to dzimuma. Arī socializācijas ziņā līdzības starp abu
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dzimumu personām ir daudz lielākas nekā statistiski novērojamās
atšķirības (sk. lietas materiālu 126.–128. lpp.).
Tātad notiesātās personas neatkarīgi no to dzimuma brīvības
atņemšanas sodu un ar to saistītos ierobežojumus, kā arī resocializāciju
var uztvert atšķirīgi.
29. Latvijas tiesību sistēmā ir atzīta vīrieša un sievietes vienlīdzība,
citstarp arī jautājumos, kas saistīti ar laulību un ģimenes attiecībām.
29.1. Normatīvie akti vienlīdz paredz gan mātes, gan tēva atbildību,
tiesības un pienākumus bērna aprūpēšanā un audzināšanā. Saskaņā ar
Civillikumu abi vecāki izlieto vecāku varu kopīgi. Savukārt, piemēram,
normatīvie akti par valsts sociālajiem pabalstiem un atvieglojumiem, kas
pienākas ģimenēm, paredz iespēju tos saņemt jebkuram no vecākiem.
Izņēmums ir maternitātes pabalsts, kuru var saņemt vienīgi sieviete par
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku, un paternitātes pabalsts,
kuru savukārt var saņemt vīrietis par 10 kalendāra dienas ilgu
atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu.
Satversmes tiesa jau norādīja, ka izskatāmajā lietā jāņem vērā ne
tikai notiesāto vīriešu, bet arī viņu ģimenes locekļu, īpaši bērnu, tiesības
un intereses. Saskaņā ar Kodeksu notiesātajiem vīriešiem ir mazāk iespēju
kontaktēties ar radiniekiem nekā notiesātajām sievietēm. Attiecīgi arī
notiesāto vīriešu bērniem ir mazākas iespējas tikties ar tēvu nekā
notiesāto sieviešu bērniem tikties ar māti.
Jāņem vērā arī tas, ka lielākā daļa ar brīvības atņemšanu notiesāto
vīriešu sodu izcieš tieši slēgtajos cietumos. Proti, 2018. gada 31. decembrī
no 2289 pilngadīgajiem ieslodzītajiem vīriešiem slēgtajos cietumos sodu
izcieta 1921 notiesātais (sk. Ieslodzījuma vietu pārvaldes publicējamā
statistika, 2018. gads. Pieejama: http://www.ievp.gov.lv/index.php/publikacijas/
statistika). Tādējādi no apstrīdētās normas izrietošā atšķirīgā attieksme skar
ievērojamu skaitu personu – notiesātos vīriešus un viņu ģimenes locekļus.
29.2. Saeimas minētos argumentus, ar kuriem tā attaisno vieglāka
režīma piemērošanu notiesātajām sievietēm, var attiecināt arī uz vismaz
daļu no notiesātajiem vīriešiem. Piemēram, daudziem no viņiem ir ģimenes
un bērni, un notiesāto vīriešu vidū ir arī tādi, kas bērnus audzina vieni paši
vai ir vienīgie apgādnieki ģimenē. Tāpat arī daudzi no notiesātajiem
vīriešiem nav izdarījuši noziegumus, kas saistīti ar vardarbību vai
vardarbības piedraudējumu, bet daļai ieslodzīto vīriešu ir iepriekšēja
traumatiska pieredze. Tomēr viņiem visiem par smaga vai sevišķi smaga
nozieguma izdarīšanu piespriestais brīvības atņemšanas sods jāizcieš
slēgtajā cietumā un gandrīz viss ieslodzījuma laiks jāpavada stingrākā
režīmā nekā sievietēm, kuras izdarījušas tikpat smagu noziegumu.
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Resocializācijas ietvaros, pamatojoties uz Kodeksu un Ministru kabineta
2013. gada 9. aprīļa noteikumiem Nr. 191 "Notiesātā resocializācijas
īstenošanas kārtība", brīvības atņemšanas iestādēs tiek veikta katra
notiesātā risku un vajadzību individuāla izvērtēšana, kuras mērķis ir noteikt
notiesātajam individuālus un atbilstošus piemērojamos resocializācijas
līdzekļus antisociālas uzvedības un atkārtota noziedzīga nodarījuma
izdarīšanas riska pakāpes mazināšanai. Saskaņā ar minēto Ministru kabineta
noteikumu 13. punktu izvērtēšanas rezultāti tiek fiksēti anketā, tajā citstarp
ietverot informāciju par noziedzīgā nodarījuma motīviem un apstākļiem,
notiesātā uzvedību brīvības atņemšanas iestādē, izglītību, darba pieredzi,
ģimenes stāvokli, sociālajām attiecībām un dzīvesveidu. Tādējādi šobrīd katra
notiesātā vajadzības un riski tiek apzināti un izvērtēti, sagatavojot
resocializācijas plānu. Tomēr pašreizējā sodu izpildes sistēmā tie nevar tikt
ņemti vērā pilnā apjomā, nosakot katram notiesātajam piemērojamo soda
izciešanas režīmu, tiesības un ierobežojumus.
Izskatāmās lietas ietvaros Satversmes tiesa atšķirīgo attieksmi pret
notiesātajiem vīriešiem vērtē kontekstā ar valsts īstenotajiem uz notiesāto
sieviešu tiesību aizsardzību vērstajiem pasākumiem. Satversmes tiesa
secina, ka tiesiskais regulējums, kas tikai pēc dzimuma kritērija, neņemot
vērā katras notiesātās personas individuālās vajadzības un riskus,
notiesātajiem vīriešiem paredz stingrāku soda izciešanas režīmu, kā arī no
tā izrietošas atšķirīgas tiesības un ierobežojumus (īpaši tiesību uz privāto
dzīvi ierobežojumus) salīdzinājumā ar notiesātajām sievietēm, nenodrošina
notiesāto vīriešu tiesību ievērošanu. Tas arī notiesāto vīriešu ģimenēm
nenodrošina tādu pašu aizsardzību kā notiesāto sieviešu ģimenēm un
citstarp aizskar notiesāto vīriešu bērnu vislabākās intereses.
29.3. Saeima norāda uz iespējamām praktiskām grūtībām, kā arī
finansiāliem un cita veida ieguldījumiem, kas varētu būt nepieciešami,
grozot līdzšinējo kārtību. Šobrīd, piemēram, neesot iespējams visiem
notiesātajiem vīriešiem paredzēt tikpat daudz un tikpat ilgas satikšanās,
kā Kodekss paredz notiesātajām sievietēm.
Veidojot sodu izpildes sistēmu, likumdevējam citstarp jāņem vērā
valstī pieejamie resursi. Tomēr Satversmes tiesa ir secinājusi, ka attiecībā
uz ieslodzīto personu tiesībām valstij nav tiesību, aizbildinoties ar
ekonomiska rakstura apsvērumiem, atteikties no tās pamatpienākuma
izpildes, ja tā rezultātā netiek ievērotas minimālās cilvēktiesību
aizsardzības prasības (sal. sk. Satversmes tiesas 2010. gada 20. decembra
sprieduma lietā Nr. 2010-44-01 15. punktu). Tātad likumdevējs nedrīkst ar
ekonomiska rakstura apsvērumiem pamatot to, kādēļ gadiem ilgi nav
pārskatīts tāds regulējums, kas paredz atšķirīgu attieksmi pret
notiesātajiem vīriešiem.
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Tādējādi apstrīdētajā normā paredzētajai atšķirīgajai attieksmei
pret notiesātajiem vīriešiem nav objektīva un saprātīga pamata.
Līdz ar to apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 91. pantam.
30. Satversmes tiesa ir atzinusi, ka likumdevējam ir plaša rīcības
brīvība, izvēloties piemērotāko regulējumu Satversmē paredzēto
pamattiesību īstenošanai. Satversmes tiesa nevar aizstāt likumdevēja
rīcības brīvību ar savu viedokli par racionālāko risinājumu (sk., piemēram,
Satversmes tiesas 2011. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr. 2011-03-01
20. punktu un 2012. gada 2. maija sprieduma lietā Nr. 2011-17-03
16. punktu). Vienlaikus likumdevējam jāņem vērā, ka notiesātās sievietes ir
īpaši aizsargājama ieslodzīto grupa, un regulāri jāapsver, vai un kādi īpaši
pasākumi ir nepieciešami šīs ieslodzīto grupas aizsardzībai. Satversmes
tiesas uzdevums nav arī norādīt uz konkrētiem sodu izpildes risinājumiem,
jo tieši likumdevējs ir tas, kuram pirmajam jāizdara apsvērumi attiecībā uz
brīvības atņemšanas soda izpildes sistēmas jauno, Satversmei un
starptautiskajām cilvēktiesību normām atbilstošo tiesisko regulējumu.
Satversmes tiesa vērš Saeimas uzmanību arī uz Eiropas komitejas
spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai
(turpmāk – Komiteja) secinājumiem. Proti, izvērtējot situāciju brīvības
atņemšanas iestādēs Latvijā, Komiteja citstarp norādīja, ka apmeklējumu
biežums nav pietiekams slēgtajos cietumos esošajiem ieslodzītajiem, īpaši
tiem, kuri sodu izcieš soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē. Komiteja
aicina Latvijas iestādes būtiski palielināt ieslodzītajiem atļauto apmeklējumu
skaitu (sk. Komitejas 2017. gada 29. jūnija ziņojuma Nr. CPT/Inf(2017)16 par
vizīti Latvijā no 2016. gada 12. līdz 22. aprīlim 92. un 93. punktu).
Tādējādi saskaņā ar Komitejas ziņojumā norādīto tādi tiesību uz
saskarsmi ar citām personām ierobežojumi, kādi šobrīd noteikti slēgtajos
cietumos, nav pieļaujami attiecībā ne uz vienu ieslodzīto kategoriju.
31. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 32. panta trešo daļu tiesību
norma, kuru Satversmes tiesa atzinusi par neatbilstošu augstāka juridiska
spēka tiesību normai, uzskatāma par spēkā neesošu no Satversmes tiesas
sprieduma publicēšanas dienas, ja tiesa nav noteikusi citādi. Izmantojot
minētajā normā piešķirtās tiesības, Satversmes tiesai iespēju robežās
jāgādā par to, lai situācija, kāda varētu veidoties no brīža, kad apstrīdētā
norma zaudē spēku, neradītu personām Satversmē garantēto pamattiesību
aizskārumu, kā arī nenodarītu būtisku kaitējumu valsts vai sabiedrības
interesēm. Proti, likums Satversmes tiesai ne vien dod pilnvaras, bet arī
uzliek atbildību par to, lai tās spriedumi sociālajā realitātē nodrošinātu
tiesisko stabilitāti, skaidrību un mieru (sk. Satversmes tiesas 2005. gada
16. decembra sprieduma lietā Nr. 2005-12-0103 25. punktu un 2018. gada
12. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2017-17-01 24. punktu).
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Pieteikuma iesniedzējs nav lūdzis atzīt apstrīdēto normu par spēkā
neesošu no aizskāruma rašanās brīža vai kāda cita brīža pagātnē.
Satversmes tiesa ņem vērā to, ka apstrīdētā norma regulē ar kriminālsoda
izciešanu saistītu jautājumu, kam ir būtiska nozīme valsts tiesību sistēmā.
Ja apstrīdētā norma tiktu atzīta par spēkā neesošu no Satversmes tiesas
sprieduma publicēšanas dienas vai kāda cita brīža pagātnē, tad neviena
tiesību norma neregulētu, no vienas puses, to, kuru kategoriju notiesātie
izcieš sodu slēgtajā cietumā, un, no otras puses, to, kādā soda izciešanas
režīmā sodu izcieš vīrieši, kas notiesāti ar brīvības atņemšanu par smaga
vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.
Tādējādi konkrētajā situācijā ir nepieciešams un pieļaujams tas, ka
Satversmei neatbilstošā norma vēl kādu laiku paliek spēkā, lai dotu
iespēju likumdevējam grozīt esošo vai pieņemt jaunu tiesisko regulējumu,
kas atbilstu Satversmei (sal. sk., piemēram, Satversmes tiesas 2017. gada
10. februāra sprieduma lietā Nr. 2016-06-01 36. punktu un 2018. gada
15. maija sprieduma lietā Nr. 2017-15-01 23. punktu).
Likumdevējam jaunā tiesiskā regulējuma pieņemšanai nepieciešams
saprātīgs laika posms, jo attiecīgās izmaiņas jāsaskaņo ar kopējo sodu
izpildes politiku. Turklāt līdz jaunā tiesiskā regulējuma spēkā stāšanās
brīdim jānodrošina sodu izpildes nepārtrauktība. Līdz ar to apstrīdētās
normas atcelšanai šajā gadījumā nevar noteikt vispārēju atpakaļvērstu
spēku vai atzīt apstrīdēto normu par spēkā neesošu no Satversmes tiesas
sprieduma spēkā stāšanās dienas.
Nolēmumu daļa
Pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 30.–32. pantu, Satversmes
tiesa
nosprieda:
atzīt Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.4 pantu, ciktāl tajā
paredzētajai atšķirīgajai attieksmei pret notiesātajiem vīriešiem nav
objektīva un saprātīga pamata, par neatbilstošu Latvijas Republikas
Satversmes 91. pantam un spēkā neesošu no 2021. gada 1. maija.
Spriedums ir galīgs un nepārsūdzams.
Spriedums stājas spēkā tā publicēšanas dienā.
Tiesas sēdes priekšsēdētāja

I. Ziemele
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Satversmes tiesas tiesneses Inetas Ziemeles
atsevišķās domas
Rīgā 2019. gada 21. novembrī
lietā Nr. 2018-25-01
"Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.4 panta atbilstību
Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam".
1. Satversmes tiesa 2019. gada 7. novembrī pasludināja spriedumu lietā
Nr. 2018-25-01 "Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.4 panta atbilstību
Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam" (turpmāk – Spriedums).
Piekrītu Spriedumā atzītajam, ka apstrīdētā norma, ciktāl tajā
paredzētajai atšķirīgajai attieksmei pret notiesātajiem vīriešiem nav
objektīva un saprātīga pamata, neatbilst Satversmes 91. pantam.
Tomēr nevaru piekrist izraudzītajai apstrīdētās normas satversmības
izvērtēšanas metodoloģijai, kuras izmantošanas rezultātā rodas
neskaidrība par sprieduma tvērumu un sekām.
Argumentējot savu viedokli, izmantošu Spriedumā lietotos
saīsinājumus.
2. Satversmes tiesa savas pastāvēšanas vēsturē vairāk nekā 130
nolēmumos ir vērtējusi tiesību normu atbilstību Satversmes 91. pantam.
Līdz šim tiesas judikatūrā lielākoties tika vērtēta tiesību normu
atbilstība Satversmes 91. pantā ietvertajam tiesiskās vienlīdzības principam.
Salīdzinoši retāk tiesai bija jāvērtē jau konkrēti ar diskriminācijas aizliegumu
saistītie jautājumi (sk. Satversmes tiesas 2015. gada 23. novembra
spriedumu lietā Nr. 2015-10-01 un 2018. gada 29. jūnija spriedumu lietā
Nr. 2017-28-0306).
Lai izvērtētu tiesību normas atbilstību Satversmes 91. pantam,
Satversmes tiesa parasti noskaidro:
1) vai un kuras personas (personu grupas) atrodas vienādos un pēc
noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos;
2) vai apstrīdētā norma paredz vienādu vai atšķirīgu attieksmi pret
šīm personām (personu grupām);
3) vai šāda attieksme ir noteikta ar normatīvajos aktos paredzētā
kārtībā pieņemtu tiesību normu;
4) vai šādai attieksmei ir objektīvs un saprātīgs pamats, proti, vai tai
ir leģitīms mērķis un vai ir ievērots samērīguma princips.
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Tādējādi Satversmes tiesas judikatūrā ir nostiprinājusies metodoloģija,
pēc kuras tiek izvērtēta tiesību normu atbilstība Satversmes 91. pantam. Arī
izskatāmajā lietā tiesa ir turējusies pie šīs metodoloģijas (sk. Sprieduma
18. punktu).
Tomēr izskatāmā lieta noteiktu iemeslu dēļ atšķiras no citām,
iepriekš Satversmes tiesā izskatītajām lietām par tiesiskās vienlīdzības
principa ievērošanu.
3. Izskatāmajā lietā Satversmes tiesai bija pirmo reizi jāvērtē uz
dzimuma kritēriju balstītas atšķirīgas attieksmes satversmība. Es piekrītu
Spriedumā ietvertajiem apsvērumiem par sieviešu tiesību un dzimumu
līdztiesības izpratnes attīstības vēsturisko kontekstu un to, ka izskatāmajā
lietā šim kontekstam ir īpaša nozīme (sk. Sprieduma 22. punktu).
Pirmie cilvēktiesību līgumi, kurus pieņēma pēc Pirmā pasaules kara,
paredzēja, ka ir aizliegta diskriminācija uz izcelsmes, pilsonības, valodas,
rases un reliģijas kritēriju pamata. Tobrīd šajos līgumos vēl netika iekļauts
dzimuma kritērijs, taču cīņa par sieviešu tiesībām jau bija sākusies. Dzimumu
vienlīdzības nostiprināšana plašākā mērogā sākās līdz ar Apvienoto Nāciju
Organizācijas izveidošanu (sk.: W. A. Schabas, U. N. International Covenant on
Civil and Political Rights. Nowak’s CCPR Commentary, 3rd revised ed., N. P.
Engel, Publisher, 2019, pp. 78–79). Piemēram, Starptautiskais pakts par
pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (turpmāk – Pakts) un konkrēti tā
3. pants īpaši nostiprina dzimumu vienlīdzību. Lai arī šis pants ir
piemērojams kopsakarā ar pārējiem Pakta pantiem, tomēr tā saturā ir
ietverts pozitīvs pienākums dalībvalstīm ne tikai nodrošināt to, ka sievietes
netiek diskriminētas uz dzimuma kritērija pamata, bet arī veikt tādus īpašus
pasākumus, kas ļautu sievietēm efektīvi īstenot visas tiesības (sk.:
W. A. Schabas, U. N. International Covenant on Civil and Political Rights.
Nowak’s CCPR Commentary, 3rd revised ed., N. P. Engel, Publisher, 2019, pp. 83).
4. Katrs cilvēks ir unikāls. Sabiedrībā vienmēr būs dažādas, atšķirīgas
personu grupas. Dažādība ir sabiedrības attīstības virzītājspēks. Taču tieši
tādēļ cilvēktiesību kā tiesību jautājuma centrā ir tiesiskās vienlīdzības un
diskriminācijas aizlieguma nodrošināšana. Proti, demokrātiskā tiesiskā
valstī cilvēka atšķirība no citiem cilvēkiem nedrīkst būt par iemeslu
nesamērīgam viņa tiesību ierobežojumam. Demokrātiskā tiesiskā valstī
likumdevējam ir jāpārliecinās, ka ikviena persona neatkarīgi no
konkrētajām tās pazīmēm var īstenot valstī noteiktās cilvēktiesības efektīvi
un pēc būtības.
Gan
starptautiskajās
cilvēktiesībās,
gan
vairāku
valstu
konstitucionālajās tiesībās ir atzīts šāds princips: likumdevējam,
konstatējot, ka atsevišķas personu grupas, kuras dažādu iemeslu dēļ nevar
savas tiesības īstenot tādā pašā apjomā kā sabiedrības vairākums, ir tiesības
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pieņemt un īstenot īpašus pasākumus, lai novērstu vai vismaz samazinātu
iedomāto vai reālo no konkrētajām atšķirībām izrietošo nevienlīdzību.
Starptautiskajos un Eiropas cilvēktiesību dokumentos uzmanība ir
pievērsta tieši nepieciešamībai pēc tādiem speciālajiem vai īpašajiem
pasākumiem, speciālajiem pagaidu pasākumiem vai pozitīvas rīcības, kas
nodrošinātu ne tikai formālu vienlīdzību, bet vienlīdzību arī pēc būtības.
Šādi ārkārtas pasākumi vai rīcība var izpausties kā atšķirīga attieksme,
kas ir labvēlīgāka tām personām, kuras parasti atrodas nelabvēlīgākā
stāvoklī [sk., piemēram: UN Committee on the Elimination of Racial
Discrimination, "General Recommendation No. 32: The Meaning and Scope
of Special Measures in the International Convention on the Elimination of
All Forms of Racial Discrimination", UN Doc. CERD/C/GC/32, 24 September
2009; UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women,
"General Recommendation No. 25: Article 4, para. 1 of the Convention
(temporary special measures)", UN Doc. A/59/38 (supp), 18 March 2004].
Arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa, skatot lietu par sieviešu un vīriešu
tiesību atšķirībām cietumsoda izciešanas laikā, atsaucās uz citiem
starptautiskajiem standartiem, kas atzīst notiesāto sieviešu specifiskās
vajadzības un uzsver nepieciešamību tās ņemt vērā, un norādīja, ka
atšķirīgā attieksme, kuras mērķis ir nodrošināt patiesu vienlīdzību, var
būt attaisnojama Konvencijas 14. panta izpratnē. Līdz ar to vīriešiem un
sievietēm piemērojamo cietuma režīmu atšķirības ir pieņemamas un var
būt pat nepieciešamas, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesību (sk. Eiropas
Cilvēktiesību tiesas 2019. gada 10. janvāra sprieduma "Ēcis v. Latvia",
pieteikums Nr. 12879/09, 86. punktu). Tāpat Eiropas Cilvēktiesību tiesa
norādīja, ka uz dzimuma kritērija pamata noteiktajām atšķirībām ir
jāatbilst samērīguma principam (ibid., § 70).
Atbilstoši starptautiskajiem standartiem, kas pieļauj un pat prasa
īstenot īpašos pasākumus, likumdevējam pastāvīgi ir jāapzina, kuras
personas un kādu iemeslu dēļ atrodas nelabvēlīgākā situācijā kā citi
sabiedrības locekļi, un jāvērtē, vai un kādi pasākumi nepieciešami šo
personu stāvokļa uzlabošanai. Savukārt, nosakot īpašus pasākumus kādas
personu grupas stāvokļa uzlabošanai, likumdevējam vienlaikus jāraugās,
cik ilgi tie var tikt saglabāti, lai neveidotos jaunas nevienlīdzības situācijas,
kurām varētu nebūt attaisnojuma. Proti, likumdevējam pastāvīgi un
periodiski jāpārvērtē noteikto pasākumu nepieciešamība, apjoms un
piemērošanas sekas.
Tādējādi gadījumos, kad valsts pieņem īpašos pasākumus, lai kādai
grupai, kuru vieno noteikta pazīme, nostiprinātu iespējas īstenot tiesības
pēc būtības, šādi pasākumi netiek uzskatīti par vienlīdzīgo tiesību principa
pārkāpumu. Līdz ar to Sprieduma 19. punktā ietvertais secinājums, ka
izskatāmās lietas ietvaros vienādos un salīdzināmos apstākļos atrodas
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vīrieši un sievietes, kas, būdami pilngadīgi, izdarījuši smagu vai sevišķi
smagu noziegumu, notiesāti ar brīvības atņemšanu un izcieš sodu (turpmāk
arī – notiesātie vīrieši un sievietes), ir nepilnīgs. Tas pats sakāms par
Sprieduma 20. punktā ietverto secinājumu, ka apstrīdētā norma paredz
atšķirīgu attieksmi. Tieši šajā punktā bija nepieciešams raksturot pašu
atšķirīgo attieksmi, kas netieši radusies sakarā ar to, ka attiecībā uz vienu
grupu vēsturisku iemeslu dēļ tika īstenoti īpašie pasākumi.
5. Turpmākajā Sprieduma tekstā ir pamatoti norādīts: lai labotu ilgstoši
pastāvējušo nevienlīdzību, likumdevējam ir tiesības un noteiktos gadījumos
arī pienākums veikt īpašus pasākumus (sk. Sprieduma 22.1. un 23.1. punktu).
Pēc būtības pievienojos Spriedumā secinātajam, ka ar apstrīdēto normu
noteiktā atšķirīgā attieksme pret vīriešiem radusies, valstij īstenojot īpašus
pasākumus notiesāto sieviešu tiesību nodrošināšanai un vēsturiski radušās
dzimumu nevienlīdzības mazināšanai (sk. Sprieduma 23.3. punktu).
Tādējādi vīrieši un sievietes ir salīdzināmās grupas, kas vēsturiski
atradušās nevienlīdzīgos apstākļos, un tādēļ valstīm ir bijis pienākums
īstenot īpašus pasākumus, lai nostiprinātu sieviešu tiesības. Atbildot uz
Satversmes 91. panta otrā teikuma testa jautājumu, vai apstrīdētā norma
paredz vienādu vai atšķirīgu attieksmi pret šīm personām (personu
grupām), tiesai bija nepieciešams veikt īpašu atšķirīgās attieksmes analīzi,
ņemot vērā to, ka starptautiskās cilvēktiesības ir prasījušas no valstīm īpašus
pasākumus sieviešu tiesību efektīvai aizsardzībai un ka šāda atšķirību
noteikšana nav uzskatīta par vienlīdzīgo tiesību principa pārkāpumu.
Šie apstākļi norāda uz to, ka atšķirīgās attieksmes definējums
izskatāmajā lietā nav tāds pats kā vairumā citu ar Satversmes 91. pantu
saistīto lietu. Īpašo pasākumu gadījumā tiesai būtu jādefinē atšķirību
juridiskā daba. Proti, jānoskaidro: 1) vai apstrīdētā atšķirīgā attieksme ir
radusies, valstij īstenojot īpašos pasākumus; 2) vai Latvijas starptautiskās
saistības cilvēktiesību jomā vēl arvien prasa šādu īpašo pasākumu
īstenošanu; 3) ja starptautiskie standarti un demokrātisko valstu prakse
ir attīstījusies, – vai konkrētā atšķirīgā attieksme ir objektīva un saprātīga.
Proti, vai vēl arvien ir samērīgi nepiemērot tādus pašus pasākumus otrai
salīdzināmajai grupai, vai arī turpmāk ir jāsaglabā visi īpašie pasākumi vai
daļa no tiem attiecībā uz savulaik nevienlīdzīgā situācijā bijušo personu
grupu. Īpašo pasākumu lietās galvenais jautājums ir par to, vai ilgāka īpašo
pasākumu uzturēšana spēkā nesamērīgi neierobežo tās salīdzināmās
grupas tiesības, kurai šādus pasākumus nepiemēro. Turklāt jāatceras, ka
šādu pasākumu nepiemērošana zināmā laika posmā netiek uzskatīta par
vienlīdzīgo tiesību principa pārkāpumu.
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6. Tādējādi var teikt, ka īpašo pasākumu kontekstā apstrīdētā norma
ir neitrāla. Taču, kā zināms, arī neitrāls regulējums var radīt vienlīdzīgo
tiesību principa pārkāpumu. Tiesa tomēr nav līdz galam definējusi
konkrētās situācijas īpatnības, tādējādi Spriedumā noteikts, ka pati
apstrīdētā norma nosaka atšķirīgo attieksmi, un tās nepieciešamība
analizēta pēc pēdējā Satversmes 91. panta testa kritērija, proti, pārbaudot,
vai šādai attieksmei ir objektīvs un saprātīgs pamats, tātad – vai tai ir
leģitīms mērķis un vai ir ievērots samērīguma princips. Vērtējot
samērīgumu, tiek ņemts vērā tas, kādēļ vēsturiski bijis nepieciešams īpaši
pievērsties sieviešu tiesību aizsardzībai un kā laika gaitā ir attīstījusies
sabiedrība un tās izpratne par dzimumu vienlīdzību.
Tā kā attiecībā uz notiesātajām sievietēm īstenotie īpašie pasākumi
ir viens no galvenajiem atšķirīgās attieksmes samērīguma vērtēšanas
kritērijiem, šo Sprieduma pieeju var saprast arī tā, ka īpašie pasākumi paši
par sevi veido nevienlīdzīgu attieksmi uz dzimuma kritērija pamata.
Sprieduma 29.2. punkts ietver secinājumu, ka "tiesiskais regulējums, kas
tikai pēc dzimuma kritērija, neņemot vērā katras notiesātās personas
individuālās vajadzības un riskus, notiesātajiem vīriešiem paredz
stingrāku soda izciešanas režīmu, kā arī no tā izrietošas atšķirīgas tiesības
un ierobežojumus (īpaši tiesību uz privāto dzīvi ierobežojumus)
salīdzinājumā ar notiesātajām sievietēm, nenodrošina notiesāto vīriešu
tiesību ievērošanu. Tas arī notiesāto vīriešu ģimenēm nenodrošina tādu
pašu aizsardzību kā notiesāto sieviešu ģimenēm un citstarp aizskar
notiesāto vīriešu bērnu vislabākās intereses". Savukārt Sprieduma
30.punktā tiesa norāda: likumdevējam jāņem vērā, ka notiesātās sievietes
ir īpaši aizsargājama ieslodzīto grupa, un regulāri jāapsver, vai un kādi
īpaši pasākumi ir nepieciešami šīs ieslodzīto grupas aizsardzībai. Savukārt
Sprieduma nolēmumu daļa arī pieļauj vērtējumu par to, kas būtu maināms
notiesāto vīriešu tiesību īstenošanā.
Tādēļ tradicionālā izvērtēšanas metodoloģija, kura Spriedumā
ievērota, vērtējot apstrīdētās normas atbilstību Satversmes
91. pantam, kaitē Sprieduma skaidrībai un liek domāt par zināmu
iekšējo pretrunu.
7. Jāņem vērā arī tiesas konstatējums, ka atšķirīgā attieksme
visuzskatāmāk izpaužas attiecībā uz notiesātajiem noteiktajiem
ierobežojumiem komunikācijā ar ģimeni, kā arī finansiālajiem
ierobežojumiem, tas ir, Satversmes 96. pantā noteikto tiesību
ierobežojumiem (sk. Sprieduma 20.3. punktu). Tāpat Spriedumā uzsvērts,
ka ieslodzītajām personām neatkarīgi no to dzimuma ir svarīgi saglabāt
saikni ar ģimeni, īpaši bērniem (sk. Sprieduma 27. punktu). Mūsdienu
sabiedrībā netiek apšaubīts tas, ka gan mātei, gan tēvam ir vienlīdz svarīga
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loma ģimenē un bērnu audzināšanā (sk. Sprieduma 28. punktu). Proti,
mūsdienās pašsaprotams ir tas, ka arī vīrietis aktīvi īsteno savu, proti,
vecāka lomu ģimenē. Šie ir būtiski tiesas secinājumi, kas paši par sevi liek
likumdevējam nopietni apsvērt notiesāto vīriešu tiesību apjomu, ņemot
vērā to, kā ir mainījusies gan vīrieša loma ģimenē, gan arī izpratne par
kriminālsoda mērķi.
Šādā situācijā pret notiesātajiem vīriešiem īstenotajai atšķirīgajai
attieksmei nav rodams objektīvs un saprātīgs pamats.
Līdz ar to apstrīdētā norma, ciktāl tajā paredzētajai atšķirīgajai
attieksmei pret notiesātajiem vīriešiem nav objektīva un saprātīga
pamata, neatbilst Satversmes 91. pantam.
Satversmes tiesas tiesnese

I. Ziemele

599

Jēdzienu alfabētiskais rādītājs

JĒDZIENU ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
lpp.

A, Ā
Administratīvais akts
– jēdziens ................................................................................................ 68, 69, 75
– tā atcelšana
labvēlīga akta.......................................................................... 370, 371, 409
– tā atšķirības no normatīvā akta ............................................................... 75, 76
– tā tiesiskuma vērtēšana
nelabvēlīga administratīvā akta .............................................................425
– tiesības to izdot ............................................................................................... 63
– vispārīgais............................................................................................ 68, 75, 76
tā pazīmes .................................................................................................. 68
Administratīvais process
– principi
likuma atrunas princips ............................................................................. 63
privātpersonas tiesību ievērošanas princips ............................................. 99
Administratīvo pārkāpumu process
– administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas
glabāšanas izdevumi (procesuālie izdevumi) .................... 101, 102, 105, 110
administratīvi sodītās personas pienākums tos segt ............... 96, 100–106
atlīdzināmo izdevumu apmēra aprēķināšana .................. 96, 97, 100–102,
104, 107, 108, 113–117
Ministru kabineta kompetence noteikt kārtību un
apmēru to segšanai ................................................................... 105, 106, 117
Nodrošinājuma valsts aģentūras lēmums ........................................... 97, 98
pienākuma tos segt līdz lēmuma par personas
saukšanu pie administratīvās atbildības izpildāmības
(spēkā stāšanās) brīdim satversmības izvērtēšana ....................... 108–121
pienākuma tos segt atbilstības samērīguma
principam izvērtēšana ................................... 101, 102, 113, 116, 120, 121
pienākuma tos segt mērķis ...................................... 98, 101, 103, 104, 106,
109–111, 117, 119, 120
to atlīdzināšana gadījumos, ja tie pārsniedz uzlikto
administratīvo sodu .................................................................. 98, 104, 114
to atlīdzināšanas kārtība un apmērs ............................................... 96, 106
trūcīgas vai maznodrošinātas personas atbrīvošana
no to samaksas ........................................................................................... 96

600

Jēdzienu alfabētiskais rādītājs

– lēmums par mantas izņemšanu ...................................................................105
– lēmums par mantas konfiskāciju
jēdzienu "lēmums stājies spēkā" un "izpildāms lēmums"
izpratne..................................................................................................... 107
– lēmums par personas saukšanu pie administratīvās
atbildības vai lietvedības izbeigšanu
tā izpildāmības brīdis............................................................ 97, 99, 100, 107
tā izpildes un darbības apturēšanas nošķiršana ................................. 99, 100
tā procesuālās un materiālās spēkā esības izpratne ................................... 99
tā spēkā stāšanās brīdis ...................................................................... 99, 100
– mantas un dokumentu izņemšana
amatpersonas pienākumi.......................................................................... 115
amatpersonas rīcības brīvība ......................................................... 114, 115
lietderības principa (pienākums izdarīt lietderības
apsvērumus) un samērīguma principa ievērošanas
pienākums ............................................................................... 114–116, 120
mantas atdošana īpašniekam pēc administratīvā
soda izpildes izņēmuma gadījumos ................................................ 100, 101
mantas atzīšanas par valstij piekritīgu brīdis ............................... 107, 108
mantas glabāšanas termiņš .................................................... 100, 104–108
Nodrošinājuma valsts aģentūras kompetence ............... 102, 105, 106, 114
rīcība ar mantu pēc lēmuma par mantas konfiskāciju
spēkā stāšanās ................................................................................ 104–107
tās mērķis .................................................................................................105
tiesas kompetence izvērtēt amatpersonas
rīcības brīvības izmantošanas pareizību ....................................... 114–116
– principi
dubultās sodīšanas aizlieguma princips ................................................. 104
lietderības princips ......................................................................... 114–116
privātpersonas tiesību ievērošanas princips ............................................. 99
– procesuālie izdevumi ................................................................... 101, 105, 110
administratīvi sodītās personas pienākums tos segt .............. 101, 102, 110
pienākuma tos segt un soda nošķiršana......................................... 102, 103
Aizbildnība
– tās izbeigšana ............................................................................... 420, 422, 430
Aizbildnis
– atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu (kā sociālā
pabalsta veids) ............................................................................. 422, 428, 437
ārvalstī pastāvīgi dzīvojoša aizbildņa tiesības
to saņemt (no 07.03.2019.) ............................ 417, 418, 420–422, 424, 438

601

Jēdzienu alfabētiskais rādītājs

tās apmērs un pārskatīšanas kārtība ......................................................428
tās izmaksas pārtraukšana, ja aizbildnis un bērns,
par kuru to maksā, izbraucis uz pastāvīgu dzīvi
citā valstī (līdz 06.03.2019.) .......................................... 417–424, 426–434
tās izmaksas pārtraukšanas aizbildnim, kurš
izbraucis uz pastāvīgu dzīvi citā valstī, atbilstība
Satversmei (tiesneša atsevišķās domas) ........................................ 435–438
tās mērķis ....................................................... 418, 419, 423, 428, 432, 437
tās piešķiršanas un izmaksas termiņš ārvalstī
pastāvīgi dzīvojošajam aizbildnim ................................................. 418, 420
tiesības to saņemt .................................. 417, 418, 420, 422, 424, 428, 435
tiesību to saņemt nepiemērošana aizbildņiem, kas
izbraukuši uz pastāvīgu dzīvi citā valstī pirms
likuma grozījumiem (līdz 06.03.2019.) ...................................................420
– vecāki kā bērna dabiskie aizbildņi ...................................................... 418, 429
– viņa iecelšana ................................................................................................429
– viņa pienākumi .............................................................418, 420, 429, 430, 437
to pildīšana neatkarīgi no viņa vai bērna pārcelšanās
uz pastāvīgu dzīvi citā valstī ....................................... 420–422, 430–432
Amatpersona (valsts un pašvaldības)
– ar speciālo dienesta pakāpi (Iekšlietu ministrijas sistēmas
iestādē vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē); sk. arī Dienests
atšķirīgas atlīdzības noteikšana par virsstundu
darbu, kas veikts laikā, kad nav iespējams piešķirt
pārtraukumu, un par jebkurā citā laikā
veiktu virsstundu darbu ........................ 242–254, 256, 257, 261, 263–268
iespēju paēst dienesta pienākumu izpildes laikā
nodrošināšana, ja nav iespējams piešķirt
pārtraukumu .................................................................. 246, 248, 250–253
tās iesaistīšanas virsstundu darbā kārtība .............................................261
tās tiesības saņemt taisnīgu darba samaksu ................................. 251, 253
tās tiesības uz izdienas pensiju ...............................245, 247, 250, 260, 264
tās tiesības uz pārtraukumu ....................................................................261
tiesību normas, kas paredz atšķirīgu virsstundu
darba atlīdzināšanu atkarībā no tā veikšanas laika,
satversmības izvērtēšana ............................................................... 255–268
– tai izmaksājamā atlīdzība
informācijas pieejamības sabiedrībai nodrošināšana –
sk. Informācija: par valsts un pašvaldību institūcijās
strādājošo atlīdzību pieejamības nodrošināšana
par virsstundu darbu ...................................................................... 248, 256

602

Jēdzienu alfabētiskais rādītājs

Apcietinātais
– viņa privātās sarakstes un telefonsarunu kontrole ........................... 529–554
amatpersonas (izmeklēšanas cietuma) tiesības
aizturēt sūtījumu .................................................. 529–531, 533, 538, 541,
544–546, 549, 551
amatpersonas tiesības atvērt sūtījumu ................. 530–533, 538, 542, 551
amatpersonas tiesību veikt sūtījuma satura
kontroli (vēstuļu lasīšanu) ierobežošana ......................530, 532–534, 537,
538, 545, 551
amatpersonu pienākums paskaidrot sūtījuma
aizturēšanas iemeslu .............................................................. 529, 541, 546
amatpersonu pienākums to veikt ................................... 529, 530, 541, 544
iestādes noteikumi par tās veikšanas kārtību ....................... 539, 541, 542,
544, 545, 554
iestādes noteikumu neatbilstība likumam ..................................... 553, 554
pamattiesības (uz korespondences
neaizskaramību) mazāk ierobežojoša .................. 531, 535–538, 548–552
pamattiesību nepamatota ierobežošana, paredzot
to veikt visā apcietinājuma laikā bez individuāla
apstākļu izvērtējuma un citu cilvēku tiesību vai
sabiedrības drošības apdraudējuma konstatēšanas......... 531, 537, 538, 551
tās mērķis .............................................. 531–535, 544, 546–548, 551–553
tās robežas ...............................................................................................550
tās veikšanas pamats ...............................................................................544
tiesības apstrīdēt amatpersonas faktisko rīcību ......534, 537, 538, 551, 552
tiesiskā regulējuma grozīšana ............................... 531–533, 536, 537, 553
to regulējošas normas satversmības izvērtēšana .......................... 542–554
– viņa tiesības
iepazīstināšana ar tām pienākums (izmeklēšanas
cietuma administrācijas pienākums) ......................................................545
iepazīties ar spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem ......... 539, 540
sarakstes ar valsts un pašvaldību iestādēm
nekontrolēšana ...................................................... 529–531, 536, 539, 544
saņemt sūtījumus un pienesumus ............................................................541
satikties ar radiniekiem vai citām personām ................. 535, 536, 549, 550
sazināties ar personām ārpus izmeklēšanas cietuma ................... 541, 550
to ierobežošanas tiesības ................................................................ 549, 550
uz korespondences neaizskaramību aizsardzība ....................................540
uz korespondences neaizskaramību ierobežošana ................ 542, 550, 551
Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO)
– tiesību akti – sk. Tiesību aktu rādītāju

603

Jēdzienu alfabētiskais rādītājs

Atsevišķās domas (Satversmes tiesas
tiesneša) .................................................... 29–33, 156–163, 239–241, 304–308,
352–360, 410–416, 435–438, 494–504, 594–599
Atšķirīga attieksme
– attaisnojama (pieļaujama); sk. arī Leģitīms mērķis
atkarībā no kritērija, uz kura tā balstīta ............................... 218, 484, 574
objektīvs un saprātīgs pamats ............................ 36, 41, 256, 429, 484, 435
tās leģitīmā mērķa noskaidrošana ................................ 265, 266, 431–433
tiesību normas izvērtēšanas kritēriji ................................ 47, 256, 263, 594
– joma (izskatāmās lietas)
atlīdzības noteikšana par aizbildņa
pienākumu pildīšanu atkarībā no tā, kurā
valstī ir aizbildņa pastāvīgā dzīvesvieta ....... 419, 421, 423, 426, 430–433
atlīdzības noteikšana par virsstundu darbu
amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm ........................ 243–267
brīvības atņemšanas soda izciešanas režīma un
tam atbilstoša tiesību apjoma noteikšana par
vienāda smaguma noziedzīgu nodarījumu
atkarībā no notiesātās personas dzimuma .................................... 555–593
izglītības nodrošināšana Latvijā dzīvojošajām
pie mazākumtautībām piederošām personām ..... 192, 217–221, 441–444,
447, 456, 483–487, 499–502
pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai
piešķiršana personām ar invaliditāti, kurām
ir apgrūtināta pārvietošanās, atkarībā no
veselības traucējuma rakstura ......................................... 35–41, 43, 47–54
– nepieļaujama; sk. arī Diskriminācija
ar ekonomiska rakstura apsvērumiem
pamatota ......................................................................................... 591, 266
noteikta bez leģitīma mērķa .............................244, 245, 254, 265, 266, 433
– pret personām atšķirīgos apstākļos
attaisnojama (pieļaujama) ................................................ 41, 429, 484–487
tiesību to prasīt izvērtēšana ....................................................................219
– pret personām vienādos un salīdzināmos
apstākļos ................................................................................ 36–41, 43, 47–54,
263–268, 555–599
attaisnojama (pieļaujama) ................................................ 41, 256, 429, 573
leģitīma mērķa nepieciešamība ............................................. 265, 431, 432
neattaisnojama (nepieļaujama) .................................. 41, 53–55, 256, 266,
267, 421, 432, 433
noteikta ar likumu ......................................... 263–265, 430, 431, 558, 580

604

Jēdzienu alfabētiskais rādītājs

noteikta, lai mazinātu vēsturiski radušos
dzimumu nevienlīdzību (attiecībā uz
notiesātajiem vīriešiem) ........................................ 560, 582–584, 596, 597
noteikta ar tiesību normām, kuras nav
pieņemtas normatīvajos aktos paredzētā
kārtībā .................................................................................................. 53, 54
tāda, kurai ir saprātīgi iemesls, un kas atbilst
leģitīmajam mērķim (tiesneša atsevišķās
domas) ............................................................................................. 436, 437
tāda, kurai nav leģitīma mērķa .............................................. 266, 432, 433
tāda, kurai nav objektīva un saprātīga pamata ............................ 591, 592
tāda, kurai nav objektīva un saprātīga pamata
(tiesneša atsevišķās domas) ........................................................... 598, 599
tās konstatēšana .................................................. 47–49, 263, 430, 576–580
tās pamatotības izvērtēšana ............................. 47–54, 263–268, 430–433
uz dzimuma kritēriju balstītas pamatotības
izvērtēšana ..................................................................... 581–591, 595, 598
Augstskola
– akadēmiskais personāls................................................................................279
atšķirības profesūras, docentu, lektoru un
asistentu ievēlēšanas procedūrās ........................................................... 279
Eiropas Komisijas pētnieku ziņojums par
tā novecošanos ................................................................................ 293, 294
tā atjaunošanās nodrošināšana ....................................270, 272–276, 288,
290, 294, 302, 306, 308
vecuma ierobežojumu atcelšanas sekas ......................................... 293, 308
– profesūra (profesora un asociētā profesora amats)
akadēmiskā brīvība kā amatu raksturojoša
pazīme ......................................................................................................284
akadēmiskās brīvības nodrošināšana .................. 197, 283–285, 289, 292,
294, 296, 304–308
amata iegūšanai noteiktās prasības ............................. 272, 274, 280, 283,
288–290, 293, 294
likumdevēja pienākums periodiski pārskatīt tās
veidošanas sistēmu un vērtēšanas kritērijus
(tiesneša atsevišķās domas) ....................................................................308
profesora amats .............................................................................. 280, 283
profesoru padomes kompetence amata
pretendentu kvalifikācijas vērtēšanā un
ievēlēšanā ................................................................272, 279, 285, 291, 292
tās uzdevumi ...........................................................283, 288, 289, 300, 306
tās zinātniskā darbība .................................................................... 306, 307

605

Jēdzienu alfabētiskais rādītājs

– profesūras nodarbināšana uz noteiktu laiku un
zinātniskās darbības izvērtēšana ........................................................ 268–308
akadēmiskās brīvības principam atbilstošu
alternatīvu līdzekļu zinātniskās darbības kvalitātes
nodrošināšanai izvērtēšana (tiesneša atsevišķās domas) ............. 304–308
alternatīvu līdzekļu zinātniskās darbības kvalitātes
nodrošināšanai, nepiemērojot atkārtotas
ievēlēšanas procedūru, izvērtēšana ...................... 270, 271, 273, 274, 276,
291, 293–295, 305
amata pretendenta zinātniskās un pedagoģiskās
kvalifikācijas novērtēšanas kārtība un kritēriji .................... 269, 272, 274,
288, 290–292
asociētā profesora ievēlēšanas kārtība ................. 268, 269, 272, 273, 275,
276, 279–281, 284
atkārtotas amata iegūšanas nosacījumi ....... 269, 285, 290–293, 304, 305
darba līguma izbeigšana, konstatējot
neatbilstību amatam............................................................... 271, 273, 295
darba līguma termiņš ............................................ 268, 269, 271, 279, 281,
284, 285, 301
ievēlēšanas amatā procedūra ......................................... 272, 279, 291, 292
darba līgumam uz noteiktu laiku likumā
noteikto termiņa ierobežojumu nepiemērošana .................... 268, 271, 276,
278, 279, 299
objektīvu iemeslu esības secīgu darba līgumu
uz noteiktu laiku noslēgšanai izvērtēšana ..................................... 299, 300
profesora ievēlēšanas kārtība ................................................ 280, 281, 284
tiesības atkārtoti kandidēt uz amatu ......................................................274
tiesību saglabāt nodarbošanos ierobežošana
ar tiesību normām, kas pieņemtas pirms Latvijas
iestāšanās ES ........................................................................... 286, 287, 308
tiesību saglabāt nodarbošanos ierobežošana,
slēdzot secīgus darba līgumus uz noteiktu laiku .......... 269–278, 285–303
tiesiskā regulējuma atzīšana par Satversmei
neatbilstošu, ciktāl tas nenodrošina aizsardzību
pret secīgu uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu
ļaunprātīgu izmantošanu ............................................................... 301–303
valsts pienākums nodrošināt aizsardzību pret
secīgu uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu
ļaunprātīgu izmantošanu ............................................. 270, 271, 277, 278,
282, 283, 296–303
zinātniskās un pedagoģiskās darbības
periodiskas vērtēšanas mērķis ...................... 270, 273, 274, 276, 288–290,
293, 294, 302, 305
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– tās amatpersonas un darbinieki
informācijas par viņiem izmaksājamo atlīdzību pieejamība
sabiedrībai – sk. Informācija: par valsts un pašvaldību
institūcijās strādājošo atlīdzību pieejamības nodrošināšana
– tās darbība
mērķi un uzdevumi ......................................................................... 273, 283
studiju un pētnieciskās brīvības nodrošināšana .....................................519
– valsts dibināta
valsts institūcijas statuss (Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma izpratnē) ......................174
– sk. arī Izglītība: augstākā izglītība, Zinātne
Azartspēles
– pašvaldības tiesības azartspēļu regulēšanā ......................365–372, 374, 392,
412, 413, 415
tai noteikto tiesību ilgstoša neizmantošana ...................................... 374, 382
tiesību izdot saistošos noteikumus noraidīšana
likumdošanas procesā ............................................................... 394, 395, 414
vēsturiskās (tiesības noteikt teritorijas, kurās
azartspēles nav atļautas) ..................................365, 392–395, 408, 412, 413
– pašvaldības tiesības ierobežot spēļu zāles ierīkošanu
konkrētā teritorijā (Rīgas vēsturiskajā centrā)
ierobežojumu mērķis ...................................................... 362, 365, 368, 369,
377, 398–405, 408
ierobežojumu noteikšana ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem (teritorijas plānojumā) ....................... 362–416
ierobežojumu noteikšanas teritorijas plānojumā
atzīšana par likumdevēja mērķim un tiesību
sistēmas vienotības principam atbilstošu ......................................... 395–397
ierobežojumu noteikšanas teritorijas plānojumā
atzīšana par pieņemtu bez likumdevēja
pilnvarojuma (tiesnešu atsevišķās domas) ....................................... 410–416
izņēmuma noteikšana (attiecībā uz 4 un
5 zvaigžņu viesnīcām)........................................... 361–363, 366, 371, 383,
406, 409, 412
komersanta tiesības uz zaudējumu (kaitējuma)
atlīdzību .................................................................................. 370, 371, 409
komersanta tiesības ierīkot spēļu zāli citā vietā
vai veikt citu komercdarbību .......................................... 373, 405, 406, 408
lietderības apsvērumi ............................................................. 367, 408, 416
likumdevēja pilnvarojuma apjoma noskaidrošana
atbilstoši konkrētās nozares specifikai un
tiesiskajam regulējumam ..........................................388–397, 411, 412, 415
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likumdevēja pilnvarojuma apjoms .................... 369, 370, 392, 393, 395, 415
pārejas perioda noteikšana ............................................ 367, 371, 376, 409
rīcības brīvība, izvēloties ierobežojumu
noteikšanas veidu.............................................................. 395, 396, 406, 407
sabiedrības un komersantu tiesību
līdzsvarošana .................................................... 366, 367, 373, 392, 407, 408
tiesības atcelt izsniegto atļauju .............................................. 365, 371, 393
tiesības noteikt ierobežojumus teritorijas
plānojumā (neatkarīgi no likumdevēja
pilnvarojuma expressis verbis) .................................... 365, 367, 392, 393,
395–397, 407, 414
tiesības pieņemt individuālu lēmumu
(administratīvo aktu) neizsniegt atļauju vai
atcelt izsniegto atļauju............................................. 366, 369, 393, 395–397,
406, 407, 412–415
tiesību noteikt ierobežojumus teritorijas
plānojumā atzīšana administratīvo tiesu praksē ...................................... 396
tiesību normu skaidrība un saprotamība ....................................... 397, 398
– to negatīvā ietekme ............................................................. 366–369, 374, 375,
378–380, 383, 403, 408
azartspēļu atkarība ................................................................ 379–381, 403
– to organizēšana .............................................................................................402
morālās pieļaujamības izvērtēšana ....................................... 378–380, 383
pieejamības un atkarības riska mazināšana ......................... 369, 402–405
tiesību iegūšana .............................................................................. 384, 412
valsts kompetence tās kontrolē .............................................. 393, 394, 413
vizuālā noformējuma un reklāmas
ierobežošana .......................................... 372–374, 378, 380, 403, 404, 406
– spēļu zāle .............................................................................................. 384, 392
licences iegūšanas kārtība .......................................................................384
pašvaldības atļauja tās atvēršanai ........................ 370, 371, 384, 406–408
pašvaldības atļaujas tās atvēršanai atcelšana,
izpildot Augstākās tiesas blakus lēmumu ..............367, 371, 372, 374, 375

B
Bērns
– viņa tiesības
to aizskārums, pieņemot lēmumu, kas attiecināms uz
viņu vai var skart viņu netieši ..................................................................432
uz ģimeni ......................................................................................... 423, 587
uz izglītību – sk. Izglītība: izglītojamais
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– viņa tiesību aizsardzība
bērna vislabāko interešu prioritātes princips ................. 422, 432, 497, 587
nostiprinājums Satversmē (110. p.).........................................................586
valsts pienākumi ............................................................. 427, 432, 586, 587
vecākam atrodoties ieslodzījumā ................................................... 586–591
– sk. arī Aizbildnis, Vecāki
Brīvības atņemšanas iestāde
– brīvības atņemšanas iestādes (cietuma)
priekšnieka lēmums
par lūguma atļaut notiesātajam lietot
personisko datortehniku (slēgtā un daļēji
slēgtā cietumā) noraidīšanu ................................................... 505, 506, 526
tiesības to pārsūdzēt ....................................................................... 525–527
– Eiropas cietumu noteikumi ...........................513, 523, 525, 550, 564, 582, 587
– iekšējās kārtības noteikumi......................................................... 505, 507, 520
datortehnikas lietošanas ierobežošana.......................................... 505–528
Ministru kabineta tiesības noteikt
priekšmetus, kurus notiesātajiem atļauts
glabāt ............................................................. 507, 512, 518, 520, 523, 527
televizoru, radiouztvērēju un citas personiskās
sadzīves tehnikas lietošanas kārtība ...................................... 505, 512, 517
– tajā noteiktais režīms................................................................... 512, 523, 577
– tās uzdevums .................................................................................................523
– to veidi .................................................................................................. 523, 577
Latvijā esošās ieslodzījuma vietas ...........................................................559
– sk. arī Notiesātais; Sods: kriminālsoda izpilde
Budžets
– pašvaldības – sk. Pašvaldība: tās budžets
– valsts – sk. Valsts budžets

C
Cietums – sk. Brīvības atņemšanas iestāde
Cilvēktiesības
– Satversmes un starptautisko cilvēktiesību normu
harmonijas nodrošināšana ............................................ 42, 175, 467, 498, 574
– sociālās tiesības – sk. Sociālās tiesības
– to ievērošanas nodrošināšana
valsts pienākumi – sk. Valsts: tās pienākumi
– sk. arī Pamatbrīvības, Pamattiesības, Starptautiskās tiesības
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Civilprocess
– procesuālie izdevumi
atlīdzināmo izdevumu aprēķināšana pēc galīgā
nolēmuma spēkā stāšanās .......................................................................110

D

Darbs
– darba devējs
tiesības uzteikt darba līgumu ..................................................................295
– darba laiks .....................................................................................................251
dienesta pienākumu pildīšanas laiks .......................................................261
ES tiesību normu piemērošana (Darba
laika direktīva)............................................... 246, 252, 257, 258, 262, 264
jēdzienu "darba laiks" un "atpūtas laiks" izpratne ........................ 252, 262
pārtraukuma ("aktīvā dežūrlaika") ieskaitīšana ............ 253, 254, 262, 263
virsstundu darba laiks ............................................................ 253, 258, 261
– darba līgums
ES tiesību regulējums secīgiem uz noteiktu
laiku noslēgtiem līgumiem ............................................ 271, 273, 278, 282,
283, 287, 296–301
noteikumu par termiņa ierobežojumiem
uz noteiktu laiku noslēgtiem līgumiem
nepiemērošana līgumiem ar augstskolu
akadēmisko personālu ................................... 268, 271, 276, 278, 279, 299
secīgu uz noteiktu laiku noslēgtu līgumu
ļaunprātīgas izmantošanas novēršana ......................... 282, 283, 296–301
tiesības slēgt secīgus līgumus uz noteiktu
laiku, ja tam ir "objektīvi iemesli" ................................. 271, 277, 297–300
tiesības tos slēgt uz noteiktu laiku ................................. 271, 276, 282, 287
tiesības tos slēgt uz noteiktu laiku ar personām,
kas ieņem sabiedriski nozīmīgus amatus ....................................... 273, 275
uz noteiktu laiku noslēgta līguma termiņš .............................................299
– darba tiesiskās attiecības
likumdevēja tiesības noteikt prasības konkrētas
profesionālās darbības veikšanai ............................................................282
pušu līdztiesības princips .........................................................................247
– valsts dienestā – sk. Dienests
– virsstundu darbs .......................................................................... 256, 257, 263
atlīdzības par to regulējums starptautiskajās
tiesībās (Eiropas Sociālajā hartā) ..........................246, 251, 253, 258, 259
darba devēja tiesības izvēlēties tā atlīdzības formu ...............................249
darba devēja tiesības to noteikt ..................................................... 257, 258
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nodarbināto tiesības uz paaugstinātu atlīdzību ............ 251, 253, 258, 259
piemaksas apmērs................................................................... 243, 249, 250
tiesības to kompensēt ar atpūtas laiku .................................. 249, 256, 258
tiesību uz paaugstinātu atlīdzību ierobežošana .....................................251
valsts dienestā – sk. Amatpersona: ar speciālo
dienesta pakāpi, Dienests
– sk. arī Pamattiesības: tiesības brīvi izvēlēties
nodarbošanos atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai
Deleģēšana (pilnvarojums izdot normatīvos tiesību aktus)
– likumdevēja – sk. Likumdevējs: tā pilnvarojums
Demokrātija (demokrātiska sabiedrība)
– demokrātijas princips (virsprincips) ...........................................................388
– tās aizsardzība ..............................................................179, 186, 282, 286, 353
konstitucionālās kontroles mērķis.................................................. 358, 359
organizējot izglītības sistēmu, kas nostiprina
demokrātiskas sabiedrības kopējo identitāti .......................................... 228
veicinot uzticēšanos valstij un tiesībām............................ 177, 179, 229, 353,
359, 360, 446, 495
Demokrātiska valsts
– demokrātiska republika
nostiprinājums Satversmē (1. p.) ............................................................... 86
– demokrātiska tiesiska valsts kā pamatnorma......... 81, 86, 116, 177, 358, 387,
428, 463, 487, 488, 495
principi – sk. Tiesību principi
tiesiskas valsts princips (virsprincips) ...................... 86, 177, 179, 354, 495
– demokrātiskas tiesiskas valsts iekārtas aizsardzība
nodrošinot mazākumtautību līdzdalību demokrātiskas
sabiedrības diskursā valsts valodā .................. 233, 234, 468, 476, 477, 483
nodrošinot tiesiskuma un varas dalīšanas
principu ievērošanu ........................................................................... 49, 331
nodrošinot valsts valodas aizsardzību; sk. arī Valsts valoda ....................219
nosakot tiesību ierobežojumus (ierobežojumu
leģitīms mērķis) ...................................................................... 477, 521, 546
– demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtības –
sk. Konstitucionālās vērtības
– demokrātiskas tiesiskas valsts princips ............................. 177, 209, 229, 495
tā ievērošana likumdošanā ............................................................. 229, 495
tā īstenošana izglītības jomā .......................................... 209, 210, 468, 469
– tās pamatprincipi – sk. Tiesību principi
– sk. arī Latvijas valsts, Tiesiska valsts
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Deputāts
– Saeimas
deputātu pieteikums Satversmes tiesai ......... 191–193, 312–314, 441–444
viņa tiesību uz pieeju Satversmes tiesai
ierobežošana, tiesai lemjot izskatīt prasījumu
citas lietas ietvaros (tiesneša atsevišķās domas) ....................................240
Dienests (valsts)
– Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādē vai Ieslodzījuma
vietu pārvaldē
aizliegums atstāt dienesta vietu pārtraukuma
laikā .........................................................................245, 246, 252, 262, 264
"aktīvais dežūrlaiks" un "pasīvais dežūrlaiks" ....................... 253, 262, 263
amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm
tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi, nosakot atlīdzību
par virsstundu darbu; sk. arī Amatpersona: ar
speciālo dienesta pakāpi ................................................................ 242–267
dežūrmaiņas laikā paredzētā pārtraukuma
ieskaitīšana darba laikā ................................ 244, 245, 252–254, 262–264
summētā dienesta pienākumu izpildes laika
noteikšana ....................................................................................... 247, 254
tiesības noteikt virsstundu darbu iestādes funkciju
izpildes nepārtrauktības nodrošināšanai ..................... 244, 245, 247, 249,
254, 257, 258
virsstundu darba atlīdzināšana naudā
izņēmuma gadījumā ............................................. 242, 243, 245, 249–251,
254, 256, 257
virsstundu darba atlīdzināšana, piešķirot
apmaksātu atpūtas laiku ........................ 242, 243, 248–250, 256–258, 265
virsstundu darba atlīdzināšanas kārtības
noteikšana atbilstoši Augstākās tiesas
nolēmumam ............................................................244, 245, 249, 253, 264
virsstundu darba atlīdzināšanas naudā mērķis .....244, 248, 249, 251, 265
virsstundu darba atlīdzināšanas veidi ........................................... 248, 256
virsstundu darba, kas veikts ārpus darba laika,
atlīdzināšana.......................................................... 243, 248, 250, 252, 254,
256, 257, 263, 265
virsstundu darba, kas veikts pārtraukuma laikā,
atlīdzināšana........................................................................... 242–254, 257
– valsts dienesta attiecības
darba laika organizācija ................................................................ 261, 262
dienesta pildīšanas laiks un pārtraukuma laiks .....................................261
to atšķirības no darba tiesiskajām attiecībām ...................... 244, 247–251
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valsts tiesības noteikt izņēmumus darba laika
organizēšanā valsts funkciju īstenošanai
nozīmīgās jomās ............................................................................. 257, 258
virsstundu darbs ............................................................................. 253, 263
Diskrecionārā vara – sk. Rīcības brīvība
Diskriminācija
– diskriminācijas aizlieguma princips
diskriminācijas aizlieguma būtība un mērķis............................. 217, 484, 574
dzimuma diskriminācijas novēršana
brīvības atņemšanas soda izpildē .............................. 559, 571, 572, 582, 583
nostiprinājums Satversmē (91. p. 2. teikums)..... 217, 218, 483, 484, 573–575
sieviešu diskriminācijas novēršana ........ 568, 581–583, 585, 589, 595, 596
starptautisko tiesību regulējums .....................................218, 484, 574, 575,
581–583, 595, 596
tā ievērošana izglītības jomā .................................... 192, 197, 208, 217–221,
470, 483–487
tiesību normas atbilstības tam izvērtēšana....... 217–221, 483–487, 575–591
tiesību normas atbilstības tam izvērtēšanas kritēriji ....................... 218, 575
tiesību normas atzīšana par Satversmei atbilstošu .................... 222, 237, 487
tiesību normas atzīšana par Satversmei neatbilstošu ........................591–593
– kritēriji, uz kura pamata tā ir aizliegta ............................................... 484, 574
dzimums ..................................................... 559, 574, 575, 581, 582, 589, 591
valoda un tautība .................................................................... 218, 443, 484
– tās konstatēšana ............................................................................................218
– sk. arī Atšķirīga attieksme
Drošība (sabiedrības un valsts)
– sociālā; sk. arī Pamattiesības: tiesības uz sociālo
nodrošinājumu, Pensija
sociālās drošības sistēma .......................................................... 42, 427, 428
– tās aizsardzība
kā pamattiesību ierobežojuma leģitīmā
mērķa pieļaujamība ................................................................. 521, 546, 547
nosakot pamattiesību ierobežojumu ............ 244, 245, 288, 364, 508–513,
519, 521, 522, 526, 529–533, 535,
544, 546–548, 551–554

E
Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT)
– tās judikatūra ...................................................... 158, 163, 211, 456, 457, 576
tās izmantošana Satversmē nostiprināto
pamattiesību tulkošanā .................................................................. 467, 515
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– tās nolēmumi – sk. Judikatūras un tiesu prakses rādītāju
spriedumi lietās pret Latviju.................................... 87, 143, 540, 542, 543,
561, 576, 588, 596
– tās secinājumi (atziņas)
par ierobežojumiem notiesātajiem lietot
dažādus priekšmetus ...................................................................... 521, 524
par īpašuma tiesību ierobežošanu...........................................................385
par mazākumtautību tiesību īstenošanu izglītības jomā .......................211
par notiesātajiem, kas atzīstami par vienādos un
salīdzināmos apstākļos esošiem ..............................................................576
par notiesāto tiesībām uz izglītību ................................................. 516, 524
par pamattiesību ierobežojuma paredzamības
kritērija ievērošanas izvērtēšanu ............................................................543
par tiesību normas kvalitātes prasībām
(skaidrību un paredzamību) ...................................138, 143, 149, 158, 159
par tiesību uz korespondences neaizskaramību
ierobežošanu ieslodzījumā esošām personām ....................... 540, 542, 551
par valsts kompetenci izglītības sistēmas
organizēšanā ................................................................... 211, 212, 456, 457
par valsts pienākumu aizsargāt cilvēka cieņu .......................................... 87
par valsts pienākumu ievērot vecāku un bērnu
reliģisko pārliecību un uzskatus ..............................................................211
par valsts pienākumiem tiesību uz izglītību
nodrošināšanā ......................................................................... 467, 515, 516
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību
aizsardzības konvencija
– tiesību normu saturs un tvērums
diskriminācijas aizlieguma princips (14. p.) .......................... 575, 576, 596
nepieļaujamība sodīt bez tiesas (7. p.) .......................... 143, 154, 157–159
privātās un ģimenes dzīves aizsardzība (8. p.) ........................ 175, 456, 551
tiesību uz izglītību nodrošināšana
(1. protokola 2. p.) .......................................... 210, 211, 456, 467, 515, 516
to interpretācijas izmantošana nacionālās
tiesību normas satversmības izvērtēšanai ............................. 143, 157–159
– sk. arī Tiesību aktu rādītāju
Eiropas Padome
– Eiropas komitejas spīdzināšanas novēršanai secinājumi ..........................592
– Minoritāšu aizsardzības konsultatīvās
komitejas viedokļi ................................ 193, 226–228, 231, 449, 498, 501, 502
– Venēcijas komisijas secinājumi ................... 178, 182, 192, 195, 227, 443, 481
– sk. arī Tiesību aktu rādītāju
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Eiropas Savienība (ES)
– Eiropas Komisija
atzinums (lēmums) par valsts atbalsta
elektroenerģijas ražotājiem atbilstību
ES iekšējā tirgus nosacījumiem ........................... 312–314, 316, 322, 323,

325, 344, 347, 348
– tās dalībvalsts
pasākumi ES oficiālo valodu apguves veicināšanai ................................220
pozitīvās diskriminācijas tiesības un tiesības
noteikt stingrāku regulējumu ..................................................................134
tās kompetence azartspēļu nozares regulēšanā .....................................402
tās kompetence stratēģiskas nozīmes
preču aprites jomā ................................. 125, 126, 130, 131, 134, 139, 145
tās pienākumi, ieviešot ES tiesību aktu prasības
aizsardzībai pret secīgu uz noteiktu laiku
noslēgtu darba līgumu ļaunprātīgu izmantošanu ......................... 296–298
tās pienākums ievērot ES tiesību aktus un EST
judikatūru, piemērojot nacionālos tiesību aktus ........... 175, 271, 282, 283
tās pienākums ievērot ES tiesību normas,
kas vēl nav piemērojamas ............................................................... 186, 187
tās pienākums ievērot lojalitātes principu ..................................... 185, 186
tās pienākums transponēt ES direktīvu
prasības nacionālajās tiesībās ........................................................ 277, 278
tās tiesas tiesības un pienākumi vērsties EST .........................................296
tās tiesības nepiemērot ES prasības darba laika
organizācijā atsevišķās nodarbinātības jomās .............................. 257, 258
– tās ekskluzīvā kompetence
jauna atbalsta pasākuma elektroenerģijas tirgus
jomā saderības novērtēšana ...................................................................... 325
kopējās tirdzniecības politikas regulēšana................................................. 145
– tās mērķis ............................................................................................. 186, 187
– tās prasības
darba laika organizēšanas jomā ................... 246, 252, 257, 258, 262, 264
nodarbināto tiesību aizsardzības jomā, slēdzot
līgumus par darbu uz noteiktu laiku ............................. 271, 273, 278, 282,
283, 287, 296–301
par valsts atbalsta komercdarbībai pieļaujamības
nosacījumiem .................................................................................. 320, 347
par valsts atbalsta pasākumiem elektroenerģijas
ražošanai ......................................................................... 333, 344, 347, 348
par virsstundu darba kompensēšanu ......................................................249
personas datu aizsardzības jomā............... 166–169, 171–173, 176, 185–187
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sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanas jomā ............................. 436
– tās tiesības
to vieta Latvijas tiesību sistēmā (Satversmes 68. p.) ................... 175, 185, 282
– tiesību akti; sk. arī Tiesību aktu rādītāju
tiesību normu satura noskaidrošana ............................................. 296–298
Eiropas Savienības Tiesa
– tās judikatūra
dalībvalsts pienākums to ievērot interpretējot
un piemērojot nacionālos tiesību aktus ......................... 175, 271, 282, 296
– tās kompetence ES tiesību aktu interpretācijas jomā ................................296
– tās secinājumi (atziņas)
par dalībvalsts kompetenci atlīdzības par virsstundu
darbu noteikšanā valsts dienesta amatpersonām ..................................246
par dalībvalsts lojalitātes principu..........................................................186
par dalībvalsts tiesībām nepiemērot Darba laika
direktīvas prasības atsevišķās nodarbinātības jomās ..............................258
par darba līgumu slēgšanu uz noteiktu laiku ....... 271, 277, 278, 297–301
par jēdzienu "aktīvais dežurlaiks", "darba laiks"
un "atpūtas laiks" izpratni...................................................... 252, 262, 263
par tiesību ierobežojumu samērīgumu ...................................................363
– sk. arī Judikatūras un tiesu prakses rādītāju
Elektroenerģija
– elektroenerģijas cena
jēdziena "pamatota cena" izpratne ....................... 321, 324, 325, 327, 329,
345, 346, 349
jēdzienu "maksa par elektrību" un
"elektrības cena" nošķiršana .......................................................... 329, 345
obligātā iepirkuma komponentes (OIK)
ietekme uz to ...........................................................324, 329, 330, 357, 359
tās noteikšanas kārtība ................................. 315–317, 324, 325, 334–337
to ietekmējoši faktori ..............................................329, 330, 344, 345, 348
to veidojoši elementi ................................................................................324
– elektroenerģijas tirgus
drošas un kvalitatīvas elektroenerģijas
piegādes lietotājiem visefektīvākajā iespējamajā
veidā par pamatotām cenām nodrošināšana ....... 315, 321, 327, 328, 333,
337, 346, 350, 351, 357
tā efektīvi funkcionējošas darbības nodrošināšana ......... 315, 317, 324, 333
tā liberalizācija (atvēršana brīvai konkurencei) ........................ 348, 349, 357
videi draudzīgas elektroenerģijas ražošanas
veicināšana ............................................................................... 320, 321, 346
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– elektrostaciju un koģenerācijas staciju darbības
uzraudzība un kontrole (obligātā iepirkuma ietvaros) ....................... 334, 335
efektīvas uzraudzības nodrošināšana ........... 317, 320, 324, 325, 337, 338
Eiropas Komisijas rekomendācijas
pārkompensācijas novēršanai ........................................ 344, 345, 347, 348
Ekonomikas ministrijas kompetence
pašpatēriņa kontroles jomā ....................................325, 337, 338, 354, 356
iekšējās peļņas normas aprēķināšana ....................314, 318, 344, 345, 349
iekšējās peļņas normas aprēķina formula...................... 310, 312, 313, 344
jēdziena "pašpatēriņa kontrole" izpratne ...............................................329
pārejas perioda jauna regulējuma ieviešanai
noteikšana ultra vires, savlaicīgi nenodrošinot
likumdevēja pilnvarojuma izpildi attiecībā uz
efektīvu pašpatēriņa principa ievērošanas
kontroli (tiesnešu atsevišķās domas) ............................................. 354–357
pārejas perioda noteikšana jauna
uzraudzības mehānisma ieviešanai ............. 309–312, 314, 318, 321, 324,
326, 327, 339–343, 356, 357
pārkompensācijas aprēķinā iekļaujamie
atbalsta maksājumi (neiekļaujot vēsturiskos
maksājumus) .......................................................... 313, 318, 325, 326, 344,
345, 349, 350, 358
pārkompensācijas aprēķina regulējums .......................312–316, 336, 337,
343–345, 348
pārkompensācijas aprēķina regulējuma,
neparedzot ņemt vērā visu konkrētam
elektroenerģijas ražotājam sniegto valsts
atbalstu, atzīšana par izdotu ultra vires
(tiesnešu atsevišķās domas)............................................................. 358–360
pārkompensācijas aprēķina sākuma brīdis ........................... 310, 344, 358
pārkompensācijas aprēķināšanas formula .................... 313, 326, 344, 358
pārkompensācijas izvērtēšanas un novēršanas
kārtības ieviešana (uz nākotni vērsta) ..........................316, 320–323, 327,
329, 337, 343–350
pārkompensācijas novēršanas attiecībā uz
vēsturiskajiem periodiem nodrošināšana ..... 316, 321, 326, 347, 351, 358
pašpatēriņa princips (tiesības pārdot tikai
elektroenerģijas atlikumu, kas palicis pāri
pēc elektroenerģijas izlietošanas
elektrostacijas vajadzībām)........................... 311, 319, 323, 324, 332, 334,
335, 340, 341, 343, 354, 356
pašpatēriņa principa ievērošanas kontrole ..................314, 316, 318–320,
324–326, 337–343, 356, 357
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pašpatēriņa principa ievērošanas pārbaudes
attiecībā uz pagātnes periodiem nodrošināšana ............ 314, 318, 319, 321,
324–326, 336, 343, 358
ražotāja tiesiskās paļāvības aizsardzība,
ieviešot jaunus uzraudzības pasākumus ........................................ 327, 328
saražotās elektroenerģijas daudzuma
aprēķināšana, ja elektrostacijai ir vairāki
pieslēgumi sistēmas operatora tīklam ................................... 310, 311, 318
tiesību negodprātīgas izmantošanas novēršana ........... 314, 338, 339, 343
– no atjaunojamiem energoresursiem vai koģenerācijā
saražotās elektroenerģijas obligātais iepirkums
elektroenerģijas galalietotāju (patērētāju)
pienākums segt ar to saistītās izmaksas ............... 329, 333–336, 341, 349
komersanta pienākums iesniegt principiālo
elektriskā pieslēguma shēmu ................................. 309–312, 318, 339–343
publiskā tirgotāja pienākumi ......................................................... 334, 335
tā pārtraukšanas tiesības .............................. 310, 312, 338–340, 342, 343
tiesību pārdot saražoto elektroenerģiju
iegūšanas nosacījumi (kritēriji ražotāju
kvalifikācijai) ................................................................. 316, 325, 334–336
– Ministru kabineta kompetence obligātā iepirkuma
īstenošanas un uzraudzības jomā ................................................................346
jaunas kārtības pašpatēriņa principa īstenošanai
un pārkompensācijas aprēķināšanai noteikšana .......................... 309–360
likumdevēja gribai atbilstoša regulējuma
izstrādāšana ...................................................................315, 317–325, 327,
337, 341, 345–348, 351
likumdevēja gribas saglabāt iepriekš piešķirtās
tiesības ievērošana .......................................................................... 349, 350
likumdevēja pilnvarojuma apjoms (robežas) ...... 312, 315–326, 336, 337,
346, 347, 349, 350
likumdevēja pilnvarojumā ietvertā jēdziena
"kārtība" izpratne ....................................................................................336
likumdevēja pilnvarojuma saturs ................. 315, 317, 320, 322, 324, 325,
334–337, 350, 353, 360
pārejas perioda jauna uzraudzības mehānisma
pašpatēriņa kontrolei ieviešanai pamatotības
izvērtēšana ...................................................................................... 341–343
pašpatēriņa kontrolei un pārkompensācijas
aprēķinam pieņemtā regulējuma neatbilstība
likumdevēja gribai un pilnvarojuma mērķim
(tiesnešu atsevišķās domas) .......................................................... 353–360
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tiesības reaģēt uz tiesiskās vai faktiskās
situācijas izmaiņām, grozot esošo
regulējumu .............................................. 315–317, 322, 324, 335, 337, 341
tiesību normu, kas regulē pārkompensācijas
aprēķinu, satversmības izvērtēšana ................................................ 343–351
tiesību normu, kas regulē pašpatēriņa
kontroli satversmības izvērtēšana ................................................. 337–343
– valsts atbalsta pasākumi tās ražošanai no
atjaunojamiem energoresursiem un koģenerācijā .....................................347
ES prasību ievērošana .............................................333, 344, 345, 347, 348
likumdevēja kompetence ar valsts atbalsta
piešķiršanu saistīto jautājumu izlemšanā ............. 315, 317, 319, 321, 329,
330, 332, 333, 335, 336,
346, 347, 351, 358
obligātais iepirkums ....................................................................... 327, 328
pirms elektroenerģijas tirgus atvēršanas
(līdz 01.07.2007.)
piešķirtā atbalsta atzīšana par komercdarbības
atbalsta pazīmēm neatbilstošu ....................................................... 323, 348
to atbilstības ES iekšējā tirgus principiem
nodrošināšana ........................................................ 312–314, 316, 348, 357
to mērķis ................................................ 320, 321, 327, 328, 330, 332, 333,
346, 347, 349–351, 353, 357
to pieļaujamības nosacījumi ................................................... 320, 347, 348
to saskaņošana ar Eiropas Komisiju ..... 316, 322, 323, 325, 326, 345, 348
uzraudzības nodrošināšanas pienākums ...............337, 353, 354, 359, 360
vēsturiskie atbalsta pasākumi (2005.–2016.) ................................ 333, 349
valsts atbalsta maksājumu samazināšana
atbilstoši valsts ilgtspējas principam ............................................. 350, 357

I, Ī
Iestāde
– izglītības – sk. Augstskola, Izglītība, Izglītības iestāde
– valsts pārvaldes
padotība Ministru kabinetam (Satversmes 58. p.) .................................... 74
– sk. arī Brīvības atņemšanas iestāde, Pašvaldība
Informācija
– par fizisku personu – sk. Personas dati
– par valsts un pašvaldību institūcijās strādājošo atlīdzību
pieejamības nodrošināšana (pienākums to publicēt
institūcijas mājaslapā internetā)
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augstskolas pienākums publicēt informāciju
par visām tās amatpersonām un darbiniekiem ............................. 165–175
informācija, kas nav publicējama ................................................... 165, 184
pienākuma to publicēt atbilstības personas datu
aizsardzības regulējumam izvērtēšana ......................... 166–169, 171–173,
176, 185–187
pienākuma to publicēt noteikšana ar likumu,
kas nav pieņemts pienācīgā kārtībā .......................165, 169, 176, 187, 188
pienākuma to publicēt satversmības izvērtēšana .......................... 173–188
publicējamās informācijas apjoms un kārtība .............. 164, 165, 173–175
tās pieejamības nodrošināšanas mērķis ................................. 164, 168, 171
tās pieejamības institūcijas mājaslapā termiņš .................... 165, 168, 169,
171–173, 175, 183
valsts pārvaldes iestāžu pienākums to publicēt ......................................183
– publiski ticama un saistoša ..........................................................................148
– tiesības uz informāciju (pamattiesība brīvi iegūt,
paturēt un izplatīt informāciju) (Satversmes 100. p.)
par valsts budžeta izlietojumu ....................................................... 168, 169
to nodrošināšana, ierobežojot tiesības uz
privātās dzīves neaizskaramību .............................167, 170, 174, 175, 183
Intereses (vajadzības)
– personas (indivīda)
bērna – sk. Bērns
ekonomiskās ................................................................................ 18, 92, 383
izglītojamo – sk. Izglītība
komersanta ..................................................................... 366, 367, 407, 408
tiesisko interešu aizsardzība ................................. 103, 118, 216, 274, 403,
408, 533, 547, 590
– sabiedrības (vispārējās); sk. arī Sabiedrība:
sabiedrības labums
drošības – sk. Drošība
to aizsardzība ......................................... 17, 18, 27, 94, 108, 109, 364, 368,
382, 384, 403, 412, 521, 547, 592
to prioritāte salīdzinājumā ar indivīdam
(komersantam) noteiktiem tiesību ierobežojumiem ..................... 367, 408
– to līdzsvarošana (saskaņošana)
ekonomisko interešu ................................................................................350
iedzīvotāju un komersantu interešu teritorijas
attīstības plānošanas procesā (attiecībā uz
azartspēļu organizēšanas ierobežošanu) ............... 362, 364, 366, 367, 373,
391, 392, 397, 402, 407, 408
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prioritātes noteikšana līdzsvarojamām interesēm .................................407
privātpersonu un publisko interešu, nosakot
pārejas periodu jauna regulējuma ieviešanai .........................................342
sabiedrības interešu un mazākumtautību tiesību,
īstenojot izglītības reformu.............................................. 456, 471, 472, 477,
479, 480, 483, 495
saprātīgs līdzsvars starp sabiedrības interesēm
un administratīvā pārkāpuma izdarītāja
personiskajām interesēm ...........................................................................112
saprātīgs līdzsvars starp sabiedrības interesēm
un personas tiesiskās paļāvības aizsardzību ............................. 371, 383, 409
taisnīgs un saprātīgs līdzsvars starp indivīda
un sabiedrības interesēm ..................................................... 25, 38, 102, 296
– valsts
finansiālās .................................................................................................. 25
valsts budžeta................................................ 103, 106, 111–113, 118, 245,
265, 266, 326, 338
Invaliditāte
– funkcionāli traucējumi .................................................................................... 49
– garīga rakstura traucējumi ............................................................................. 49
– persona ar invaliditāti
atbalsta pasākumi invaliditātes seku mazināšanai ............................ 38, 45
jēdziena izpratne ........................................................................... 36, 38, 39
fizisku un garīgu veselības traucējumu nošķiršana ............................ 38, 39
persona ar autiskā spektra traucējumiem ......................................... 39, 40
sociālo tiesību īstenošanas vismaz minimālajā
apmērā nodrošināšana .............................................................................. 45
viņas iekļaušanās sabiedrībā un mobilitātes
nodrošināšana ..........................................................................39, 43, 45, 49
viņas tiesības saņemt sociālos pabalstus................................................... 43
viņas tiesību aizsardzības nodrošināšana atbilstoši
starptautisko tiesību regulējumam .................................. 36, 39, 41–43, 53
viņas tiesību uz sociālo nodrošinājumu apjoms ........................................ 43
viņas tiesību uz sociālo nodrošinājumu
nodrošināšana ....................................................... 36, 38, 41–47, 50, 53, 54
viņas tiesību uz sociālo nodrošinājumu rašanās brīdis............................... 45
– persona ar invaliditāti, kurai ir apgrūtināta pārvietošanās
jēdziena "apgrūtināta pārvietošanās" izpratne ........................... 36, 38, 46
jēdziena "pārvietošanās grūtības" vēsturiskā izpratne ............................37
valsts pienākumi transporta pieejamības
nodrošināšanā ............................................................. 35–37, 39, 44, 45, 48
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viņas tiesības saņemt pabalstu transporta izdevumu
kompensēšanai – sk. Sociālais pabalsts
Īpašnieks
– nekustamā īpašuma .................................................................................. 17, 24
viņa pienākums maksāt nekustamā īpašuma
nodokli – sk. Nekustamā īpašuma nodoklis
– sk. arī Tiesības uz īpašumu
Īpašums
– jēdziens
Satversmē ietvertā jēdziens saturs un tvērums (105. p.) ........... 18, 382, 383
– nekustamais – sk. Nekustamā īpašuma nodoklis, Zeme
– tiesības uz īpašumu – sk. Tiesības uz īpašumu
Izglītība
– augstākā izglītība; sk. arī Augstskola, Zinātne ................................... 289, 514
doktora studiju programma ........................................................... 515, 516
notiesātā tiesības to iegūt – sk. Notiesātais
tiesību uz kvalitatīvu augstāko izglītību nodrošināšana ......... 274, 289, 296
zinātniskā doktora grāda piešķiršanas kārtība ......................................518
zinātniskās kvalifikācijas iegūšanas kārtība ..........................................515
– izglītības ieguves (mācību) valoda...............................................................472
bilingvālās izglītības modelis....................... 192, 200, 201, 204, 211, 212, 235,
443, 451, 465, 466, 474, 479, 490, 491
izglītības iestādes, kurās izglītību var iegūt
citās valodās, kas nav valsts valoda ........................... 190, 206, 220, 440, 464
Satversmes tiesas iepriekšējās atziņas par
valsts tiesībām noteikt valsts valodas
lietojumu ............................................... 192, 211, 212, 231, 443, 450, 451,
468, 474–479, 485–487, 496
tiesības iegūt izglītību citās valodās, kas nav valsts
valoda, saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem ........ 190, 206, 217, 218, 221,
440, 458, 464, 486
tiesības iegūt izglītību ES oficiālajā valodā .........192, 206, 444, 486, 499, 500
tiesības lietot mazākumtautību valodu
vispārējās izglītības procesā .............................................................. 466, 473
tiesiskā regulējuma (pārējai uz izglītību valsts
valodā) ieviešanas termiņi ............................................. 190, 213, 214, 441,
462, 465, 491, 492
valsts atbalsta pasākumi mazākumtautību
izglītības iestāžu pedagogiem valsts valodas
prasmes pilnveidošanai .................................................. 215, 456, 479, 480
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valsts tiesības to noteikt ......................... 192, 211, 212, 216, 219, 231, 241,
452–457, 462, 468, 473–483, 485, 495, 496
valsts un pašvaldību izglītības iestādēs
(valsts valodā) ................................................................................... 205, 463
Venēcijas komisijas atzinums par citas valsts
(Ukrainas) tiesisko regulējumu ...................................... 192, 195, 221, 443
– izglītības ieguves (mācību) valoda izglītības iestādēs,
kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas
pamatizglītības pakāpē .................... 189, 190, 193, 199, 205–209, 213–216,
225, 228, 239, 440, 451, 464, 481
pirmsskolas izglītības pakāpē ..................... 189, 190, 206, 239, 440, 451, 464
vidējās izglītības pakāpē (valsts valodā) ... 189–192, 199, 205–208, 213–216,
218, 225, 228, 240, 241, 450
valsts valodas un mazākumtautības
valodas lietojuma proporcija ......... 193, 194, 201, 204–206, 211–213, 216,
219, 221, 225, 227, 228, 235, 450, 453–456,
459, 478, 479, 486, 489–492, 496, 501
– izglītības ieguves (mācību) valoda privātajās
izglītības iestādēs
pirms reformas (citā valodā) ............................................................. 440, 453
tiesiskā regulējuma satura noskaidrošana ........................................463–466
valsts valodā, iegūstot vispārējo vai profesionālo
izglītību pamatizglītības un vidējās izglītības
pakāpē .................................................................... 189, 205–207, 440–504
valsts valodas prasību izglītības iegūšanai
pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē
apstrīdēšana .................................................................................... 442–450
– izglītības (izglītošanas) mērķi un uzdevumi ..................... 210, 288, 289, 454,
455, 468, 469
augstākās izglītības un zinātnes nozīme........................................ 288, 289
cieņas pret valsts konstitucionālajām vērtībām
ieaudzināšana ................................................................. 210, 228, 233, 468
izglītojamo piederības Latvijai sajūtas veidošana
un stiprināšana ....................................................................... 210, 211, 234
pamatizglītības mērķis ................................................................... 234, 235
saliedētas sabiedrības veidošana ........................................... 198, 202, 204
spējas brīvi lietot valsts valodu nodrošināšana ............ 194, 195, 234, 454,
456, 468, 476, 486
vispārējās izglītības mērķis ............................................................ 236, 468
– izglītības programma
tās akreditācija ........................................................................................488
tās licencēšana .........................................................................................488
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valsts tiesības grozīt tiesisko regulējumu ................................................489
– izglītības reforma
izglītības kvalitātes pastāvīga izvērtēšana ............................ 196, 479, 498
likumdevēja pienākums izvērtēt īstenotās
reformas ietekmi uz izglītības kvalitāti (tiesneša
atsevišķās domas) ........................................................................... 496, 497
likumdevēja pienākums izvērtēt valsts un pašvaldību
izglītības iestādēm noteiktajam regulējamam
alternatīvus līdzekļus valsts valodas apguves un
izglītības kvalitātes nodrošināšanai (tiesneša
atsevišķās domas) ........................................................................... 498, 499
mazākumtautību pārstāvju viedokļu
uzklausīšana likumdošanas procesā ............. 195, 229–231, 446, 473–475
Minoritāšu aizsardzības konvencijas
konsultatīvās komitejas viedoklis .....................................226, 227, 498, 501
pāreja uz kompetenču pieejā balstītu mācību saturu ............................456
pāreja uz vispārējās izglītības ieguvi valsts valodā ......... 189–238, 466, 482
pāreja uz vispārējās un profesionālās izglītības
ieguvi valsts valodā privātajās izglītības iestādēs ........................... 439–493
pārejas uz vienotu izglītības sistēmu
īstenošana ..................................................... 196, 199, 200, 213, 215, 216,
227, 228, 460, 482, 489
tās ietekmes uz valsts valodas situāciju izvērtēšana ........................ 214, 215
tās pakāpeniska un saudzējoša īstenošana ..... 190, 191, 194, 196, 199, 204,
212–215, 441, 452, 458–460,
462, 487, 489, 491, 492
– izglītības reformas mērķis
okupācijas un rusifikācijas seku novēršana .......... 193, 194, 196, 200, 201,
231–233, 457, 480, 482, 502
pie mazākumtautībām piederošu izglītojamo
integrācijas Latvijas sabiedrībā nodrošināšana ..... 194, 197–203, 211, 212,
220, 224, 228, 229, 233–236, 241, 446,
449–451, 455, 456, 458, 459, 462, 465,
466, 475–477, 481, 491, 500
segregācijas izglītības sistēmā novēršana .... 199, 202, 213, 232, 472, 482
valsts valodas lietojuma stiprināšana .......... 197, 446, 449, 452, 454, 455,
458, 459, 461, 462, 468,
475–477, 482, 489, 498
– izglītības sistēma
tās klasifikācija ........................................................................................515
tās pieejamības nodrošināšana (izglītības
iespējas, pieejamības, pieņemamības
un pielāgošanās prasības) ............... 209, 211, 212, 215, 216, 450, 451, 482

624

Jēdzienu alfabētiskais rādītājs

– izglītības standarts ............................................................................... 467, 468
izglītības saturs ........................................................................................467
valsts pienākums izstrādāt vispārējās
izglītības standartus ....................................................................... 471, 472
valsts tiesības to noteikt ................................................. 192, 443, 467, 468
– izglītojamais
mazākumtautībai piederīgā tiesības uz
kvalitatīvu izglītību ......................... 448–450, 453, 455, 456, 479, 480, 497
viņa pienākumi pret sabiedrību un valsti
(Satversmes 112. p. 2. un 3. teikums) ......................................................210
viņa tiesības uz kvalitatīvu izglītību .......................454, 455, 457, 496, 497
viņa tiesiskā paļāvība uz iespēju pabeigt
mācības atbilstoši tiesiskajam regulējumam,
kas bija spēkā, uzsākot mācības..........444, 447, 450, 452, 460, 461, 487–492
– mazākumtautību izglītības programma
atbilstības valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās vai
valsts pamatizglītības standartā ietverto izglītības
programmu paraugiem nodrošināšana............................ 190, 191, 234–236,
440, 451, 464, 465
izglītības iestādes tiesības pamatizglītības pakāpē
izvēlēties mācību valodas lietojuma modeli un
noteikt mācību valdu konkrētu mācību
priekšmetu apguvei......................................................... 465, 466, 490, 491
līdzsvara ievērošanas starp valsts valodas lietojuma
veicināšanu un mazākumtautību tiesību īstenošanu
vispārējās izglītības procesā izvērtēšana ........................................ 479–483
mācību satura apguves valsts valodā apjoms
pamatizglītības pakāpē (procentos no kopējās
mācību stundu slodzes).................................. 190, 206, 235, 440, 464, 490
mācību valodas lietojuma proporciju ietekmes
uz izglītības kvalitāti izvērtēšana ..................................................... 479, 480
mazākumtautību valodas lietojuma
proporcijas samazināšana ...................... 192–194, 201, 204–206, 211–213,
216, 219, 221, 225, 227, 228, 235, 443,
447, 453, 455, 458, 459, 490, 492
pāreja uz izglītību valsts valodā vidējās
izglītības pakāpē ...................................... 189–192, 199, 205–208, 213–216,
218, 225, 228, 240, 241, 440, 441
tās izstrādāšana ......................................................190, 214, 440, 464, 490
tās mērķis .................................................................................................235
privāto izglītības iestāžu tiesības to īstenot
pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē ..................... 465, 466, 490, 491

625

Jēdzienu alfabētiskais rādītājs

valsts valodas prasību pamatizglītības un
vidējās izglītības pakāpē apstrīdēšana .................................... 191–193, 208
valsts valodas prasību pamatizglītības un
vidējās izglītības pakāpē satversmības izvērtēšana ................... 208–238, 450
– tiesību uz izglītību nodrošināšana ...................................................... 208–212
iespēju izmantot audiovizuālus mācību materiālus,
datoru un internetu izglītības procesā nodrošināšana ..........................516
izglītojamā tiesības prasīt atbilstoši valsts noteiktajiem
kritērijiem iegūtās izglītības oficiālu atzīšanu .......................................472
pašvaldības pienākumi – sk. Pašvaldība: tās
autonomās funkcijas
valsts apmaksātas pamatizglītības un vidējās
izglītības nodrošināšana ..........................................................................209
valsts pienākumi ................................... 209, 210–212, 237, 442, 454, 455,
457, 467, 468, 497, 507, 510, 511, 514
valsts pienākums ievērot bērnu un vecāku
reliģisko pārliecību un uzskatus ............................................. 191, 211, 442
valsts pienākums kontrolēt izglītības kvalitāti ............. 479, 480, 496–498
valsts pienākums nodrošināt izglītības
valsts valodā pieejamību .........................................................................212
valsts pienākums veicināt augstākās izglītības pieejamību ............ 511, 516
vecāku līdzdalības tiesību bērna izglītības
procesā nodrošināšana .................................. 195, 197, 208, 215, 216, 459
vecāku tiesības izvēlētie bērna izglītošanu
privātā izglītības iestādē .................................................. 447, 470, 471, 503
– vispārējās vidējās izglītības programma
obligātais saturs atbilstoši valsts vispārējās
izglītības standartam.............................................................. 191, 206, 441
tiesības ietvert mācību priekšmetus
mazākumtautību valodā ............................. 191, 203, 220, 241, 441, 451,
456, 458, 459, 465, 466, 481, 491
tiesības ietvert valsts vispārējā vidējā izglītības
standartā neminētus mācību priekšmetus .............191, 441, 465, 466, 491
Izglītības iestāde
– privātās izglītības iestādes ...........................................................................503
tiesības izvēlētie iegūt izglītību privātā
izglītības iestādē ....................................................................... 470, 471, 503
– speciālās izglītības iestāde
ēdināšanas izdevumu finansēšanas kārtība
pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno
izglītības programmu pamatizglītības un
vidējās izglītības pakāpē ..........................................................62, 64, 77, 78
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ēdināšanas izdevumu finansēšanas kārtība
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs ....................................... 57–66
Ministru kabineta kompetence, nosakot to
finansēšanas kārtību ....................................................................... 65, 67, 78
pašvaldības izglītības iestāžu finansēšanas
avoti un kārtība .......................................................... 58, 59, 61–67, 77, 78
pašvaldības lēmuma par vecāku pienākumu
līdzfinansēt bērnu ēdināšanu pirmsskolas
izglītības iestādēs apturēšana .............................. 56, 57, 59–67, 76, 77, 79
– tās darbība
dibinātāju atbildība par tās finansēšanu ......................................63, 64, 77
tās uzsākšanas priekšnoteikumi ..............................................................488
– mazākumtautību dibinātas privātās izglītības iestādes, kas
nodrošina vispārējo izglītību
mazākumtautību personu tiesību uz valodu
un identitāti nodrošināšana .................... 450–456, 459, 465, 466, 469–473,
480–483, 491, 492, 494, 500
tiesības tās dibināt................................................... 445, 447, 448, 452, 455,
457, 469, 470, 498
to iekļaušanās valsts vispārējās izglītības sistēmā ..... 453, 458, 460, 482, 489
to mērķis neatkarīgi no mazākumtautības
valodas (tiesneša atsevišķās domas) .............................................. 499, 500
to pienākums ievērot valsts izglītības standartā
noteikto valodu lietojuma proporcijas ..........................451, 454, 457–459,
464–466, 489–492
to pienākums ievērot valsts izglītības
standartus (kā priekšnoteikums iegūtās
izglītības oficiālai atzīšanai) ........................ 453, 457, 458, 469–473, 482,
485, 486, 489, 490, 498, 504
to rīcības brīvība attiecībā uz vispārējās
izglītības nodrošināšanu vidējās izglītības pakāpē ........................ 466, 481
to rīcības brīvība, nosakot mācību metodes
un formas ................................................................................ 447, 503, 504
to tiesības lietot mazākumtautības valodu
izglītības procesā ....................................................465, 466, 481, 492, 494
to tiesības pamatizglītības pakāpē īstenot
mazākumtautību izglītības programmu, ievērojot
likumā noteikto mācību valodu lietojuma proporciju ........... 466, 490, 491
to tiesības vidējās izglītības pakāpē iekļaut
mācību programmā papildu priekšmetus,
kas saistīti ar mazākumtautības valodu,
identitāti un integrāciju .......................... 456, 458, 459, 466, 481, 482, 491
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valsts tiesības regulēt nodrošināmās izglītības
saturu un valodu lietojumu mācību procesā ................. 472–483, 485, 486
valsts tiesības pārbaudīt iegūtās valodu
zināšanas valsts gala pārbaudījumos .....................................................504
valsts valodas prasību apstrīdēšana ............................................... 441–450
valsts valodas prasību satversmības izvērtēšana ..............................462–493
valsts valodas prasību tiesiskā regulējuma neatbilstība
Satversmei (tiesneša atsevišķās domas) ......................................... 503, 504
vienādas attieksmes nepamatota piemērošana,
nosakot izglītības procesā lietojamo valodu
proporciju neatkarīgi no mazākumtautības valodas
apdraudētības vai lingvistiskās pašpietiekamības,
(tiesneša atsevišķās domas) ........................................................... 501, 502
Izpildvara – sk. Ministru kabinets

J
Judikatūra
– ārvalsts konstitucionālās tiesas
Vācijas ............................................................................................... 87, 284
– Senāta (Augstākās tiesas) – sk. Senāts: tā judikatūra
– Eiropas Cilvēktiesību tiesas – sk. Eiropas Cilvēktiesību tiesa: tās judikatūra
– Eiropas Savienības Tiesas – sk. Eiropas Savienības Tiesa: tās judikatūra
– Satversmes tiesas – sk. Satversmes tiesa: tās iepriekšējā
prakse un atzinumi
– sk. arī Judikatūras un tiesu prakses rādītāju
Juridiskā (zinātniskā) literatūra ......................................................... 75, 90, 92
– sk. arī Tiesību zinātne un Citu avotu rādītāju
Juridiskā atbildība
– administratīvā atbildība – sk. Administratīvo pārkāpumu process
– kriminālatbildība; sk. arī Noziedzīgs nodarījums, Sods ..................... 143, 159

K
Kaitējums
– personas tiesībām un interesēm
ar tiesību normu nodarīts sabiedrības interesēs –
sk. Sabiedrība: sabiedrības labums
Kapsēta (pašvaldības)
– kapavietas izmantošanas (lietošanas) tiesības
atsevišķu kapavietu nodošana sevišķā lietošanā .......................... 81, 92, 93
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pašvaldības pienākumi to nodrošināšanā
(apbedīšanas pienākums) .................................................................... 84, 93
pašvaldības tiesības pieprasīt vienreizēju
maksājumu par kapavietu ......................................................................... 83
tiesības uz cieņpilnu apbedīšanu ...................................... 83, 87, 90, 91, 93
– kapavietas piešķiršana ar nomas līgumu ............................. 80, 81, 85, 86, 91
maksas par kapavietas piešķiršanu atzīšana
par prettiesisku .......................................................................................... 93
maksas par kapavietas piešķiršanu tiesiskā daba .............................. 92, 93
nomas līguma tiesiskā daba ....................................................83, 90, 91, 93
nomas maksas apmērs ............................................................................... 86
nomas maksas atzīšana par pašvaldības nodevu ......................... 83, 93, 94
nomas maksas atzīšana par prettiesisku .................................................. 94
nomas maksas mērķis .......................................................................... 82, 91
tās apstrīdēšana ................................................................ 80, 81, 83, 84, 89
tās atzīšana par prettiesisku ..................................................................... 91
tās tiesiskuma izvērtēšana .................................................................. 86–91
– kapu kopšanas tradīcija ............................................................................ 90, 91
apbedīšanai un mirušo piemiņai paredzēto
lietu apgrozības ierobežojumi ................................................................... 90
kā kultūrvēsturiskā mantojuma daļa .................................................. 84, 87
– kriminālatbildība par noziedzīgu nodarījumu pret
mirušas personas ķermeni, kapa un līķa apgānīšanu ................................... 87
– tās izveidošana un uzturēšana
pašvaldības autonomā funkcija.................................. 81, 82, 84–86, 88–91
pašvaldības noteikumi par tās darbību un
uzturēšanu (Jūrmalas pilsētā) ............................................................ 80–95
– tās publiskas lietas statuss .............................................. 81, 82, 85, 86, 91, 92
Koncepcija
– "ciešās saistības koncepcija" ............................................................... 205, 280
Konstitūcija
– Latvijas – sk. Satversme
Konstitucionālā tiesa
– ārvalsts
Vācijas ............................................................................................... 87, 284
– Latvijas – sk. Satversmes tiesa
– sk. arī Judikatūras un tiesu prakses rādītāju
Konstitucionālās vērtības
– brīvība ............................................................................................................503
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– cilvēka cieņa ..................................................................................... 86, 87, 503
tās aizsardzība pēc cilvēka nāves .................................................. 87, 91, 93
– to aizsardzība
cieņas pret tām ieaudzināšana izglītības
procesā ................................................... 210, 228, 454, 455, 468, 475, 476
īstenojot mazākumtautību tiesības ........................................ 228, 233, 471
– valsts valoda ................................................ 197, 203, 219, 232, 233, 475, 476
Konvencija – sk. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību
aizsardzības konvencija un Tiesību aktu rādītāju
Kriminālatbildība.................................................................................... 143, 159
– sk. arī Noziedzīgs nodarījums, Tiesību norma: krimināltiesību norma
Kriminālprocess
– procesuālie izdevumi
atlīdzināmo izdevumu aprēķināšana pēc galīgā
nolēmuma spēkā stāšanās .......................................................................110
tiesības atbrīvot no to segšanas pienākuma .................................... 98, 113
– procesuālā piespiedu līdzekļi
apcietinājums (drošības līdzeklis) un
tā piemērošanas pamats; sk. arī Apcietinātais........534, 535, 540, 541, 550
drošības līdzekļa piemērošana ................................................................549
Kultūras mantojums ....................................................................... 389, 400, 401
– kultūrvēsturiska vērtība ...............................................................................399
vēsturiskā pilsētas ainava ........................................................................400
– tā aizsardzība
iekļaušana Pasaules mantojuma sarakstā .............376, 390, 397, 399, 400
pilsētvidē esošu kultūrvēsturisku vērtību aizsardzība ................................ 402
Rīgas vēsturiskā centra aizsardzība – sk. Rīgas
vēsturiskais centrs un tā aizsardzības zona
tiesību uz kultūras mantojumu aizsardzība ....... 365, 367, 372, 398–400, 403
UNESCO ieteikumi un vadlīnijas ................................ 373, 374, 390, 399, 400
valsts pienākumi................................................................ 365, 372, 389, 401

L

Labklājība
– sabiedrības (iedzīvotāju)
izglītības un zinātnes attīstības ietekme
uz tās līmeņa paaugstināšanos .............................................. 289, 306, 308
tās aizsardzība un veicināšana, nosakot pamattiesību
ierobežojumus – sk. Leģitīms mērķis: tiesību ierobežojumu
tās nodrošināšana, īstenojot nodokļu politiku .................................... 18, 21
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Latvijas valsts
– demokrātiskas valsts iekārtas aizsardzība
nodrošinot cieņu pret tās konstitucionālajām
vērtībām ...................................................................................................233
nodrošinot valsts valodas prasmi ikvienam
iedzīvotajam .............................................................................................233
pie mazākumtautībām piederošu personu
integrācija Latvijas sabiedrībā, nodrošinot
viņu spēju brīvi lietot valsts valodu .............. 194, 197–203, 211, 212, 220,
224, 233–236, 241, 468, 476, 486
– Latvijas tauta .................................................................................................222
nacionālās minoritātes jēdziens ............................................. 223, 224, 480
– pilsonība ........................................................................................................222
– tās identitāti Eiropas kultūrtelpā veidojošas vērtības ................................. 87
– tās kultūras kanons
kapu kopšanas tradīcija kā kultūrvēsturiskā
mantojuma daļa ................................................................................... 84, 87
– tās mērķis ..................................................................................... 219, 222, 359
ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam .................................289
kā vienotas Eiropas vērtību veicinātājai .................................................220
latviešu nācijas valstsgribas īstenošana ........................................ 359, 360
– tās okupācijas sekas
ietekme uz etniskā sastāva izmaiņām ....................193, 196, 201, 223, 224
ietekme uz valodas situāciju ................................................... 201, 231–233
to novēršana izglītības jomā – sk. Izglītība:
izglītības reforma
– tās pienākumi – sk. Eiropas Savienība: dalībvalsts,
Valsts: tās pienākumi
mazākumtautību tiesību nodrošināšanas jomā ............ 193, 198–200, 236
– tās valstiskās neatkarības atjaunošana ....................... 37, 198, 200, 201, 224,
233, 451, 497, 584
– tiesību sistēma
ES tiesības kā to neatņemamam sastāvdaļa .......................... 175, 185, 282
tās atvērtība starptautiskajām tiesībām................................ 218, 484, 574
– valsts valoda – sk. Valsts valoda
Leģitīms mērķis
– atšķirīgas attieksmes
tā norādīšanas un pamatošanas pienākums .................................... 265, 431
tā noskaidrošana, lai atšķirīgo attieksmi
atzītu par attaisnojamu ................................................. 265, 266, 431–433
tās atzīšana par tādu, kurai nav leģitīma mērķa .................. 266, 432, 433
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– likumdevēja izraudzīto līdzekļu tā
sasniegšanai izvērtēšana ....................... 21–23, 112, 113, 119, 120, 290–296,
404, 405, 477–483, 522, 547, 548
alternatīvu (saudzējošāku, personas tiesības
mazāk ierobežojošu) līdzekļu izvērtēšana .........23–25, 113, 120, 167, 168,
171, 172, 293–295, 304–307, 405–407,
478, 522–526, 548–552
alternatīvu (saudzējošāku) līdzekļu
izvērtēšana absolūtā aizlieguma gadījumā ............................................405
līdzekļi, kas nav atzīstami par alternatīviem
vai saudzējošākiem ................................. 12, 23, 25, 112, 366, 405, 478, 522
saudzējošāki (personas tiesības mazāk
ierobežojoši) līdzekļi ........................................... 23, 112, 120, 526, 548, 552
tiesību normas (ierobežojumu) samērīguma
ar leģitīmo mērķi izvērtēšana ............................... 101, 119–121, 296–301
to atzīšana par leģitīmajam mērķim atbilstošiem..... 23, 112, 120, 293, 405,
407, 409, 477, 548
– tiesību ierobežojumu
citu cilvēku tiesību aizsardzība ............ 101, 111, 119, 120, 167, 270, 273,
274, 288, 290, 362, 364, 365, 369, 372,
403, 405, 407–409, 419, 431, 477, 531,
535, 544, 546–548, 551–554
demokrātiskas tiesiskas valsts iekārtas
aizsardzība .............................................................................. 477, 521, 546
informācijas par valsts budžeta līdzekļu
izlietojumu pieejamības sabiedrībai nodrošināšana ..................... 168, 169
kriminālprocesuālo interešu aizsardzība un
tiesiskas vides nodrošināšana izmeklēšanas
cietumos .................................................................................. 535, 546, 547
sabiedrības labklājības aizsardzība ..... 10, 11, 20, 21, 101, 103, 111–113,
265, 273, 274, 288–290, 364, 365,
367, 369, 372, 376, 403, 405,
407–409, 432, 433, 546
sabiedrības saliedētību un integrācijas
veicināšana.............................................................. 202, 204, 446, 449, 475
sabiedrības un valsts drošība ....................... 244, 245, 288, 364, 508, 509,
511–513, 521, 522, 526, 531, 535,
544, 546–548, 551–554
tā norādīšanas un pamatošanas
pienākums................................. 20, 110, 118, 165, 165, 288, 431, 520, 546
tā noskaidrošana, lai atzītu tiesību ierobežojumus
par attaisnojamiem (pieļaujamiem) .................20, 21, 110, 111, 287–290,
398–403, 475–477, 520, 521, 546, 547
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tiesu un iestāžu noslogotības mazināšana, atturot
personu no nepamatotu sūdzību iesniegšanas ......... 98, 103, 104, 117–119
tiesu darbības efektivitātes nodrošināšana ................................... 118–120
tikumības aizsardzība.................................... 288, 364, 398, 519, 529, 546
valsts budžeta līdzekļu ekonomija........................ 103, 106, 111–113, 118,
245, 265, 266
valsts valodas aizsardzība ..................... 197, 446, 449, 458, 459, 461, 475
Lēmums
– pašvaldības – sk. Pašvaldība: tās lēmums
– tiesas (tiesneša) – sk. Administratīvo pārkāpumu process
Lieta
– publiska
aizliegums to nodot bezatlīdzības lietošanā ....................................... 82, 85
pašvaldības kapsēta – sk. Kapsēta
tās statusa iegūšana .................................................................................. 92
tās individuālas (speciālas) izmantošanas
tiesību iegūšana ......................................................................................... 92
Līgums
– starptautisks – sk. Starptautiskās tiesības un Tiesību aktu rādītāju
Likumdevējs
– likumdevēja (parlamenta) virsvadības princips ................................ 331, 332
– racionāla likumdevēja princips .................................................... 178, 286, 495
– tā gribas izteikums (nodoms)
tā īstenošana ...................................... 50, 53, 319, 349, 350, 353–357, 360
tā noskaidrošana .............................................................................. 46, 349
tā nozīme tiesību normas interpretēšanā ...............................................415
– tā kompetence
enerģētikas politikas jomā......................................315, 317, 319, 321, 332
lemjot par valsts budžetu pavadošo likumu
paketē iekļaujamiem jautājumiem ................................................. 179, 264
nodokļu politikas jomā .................................................................. 14, 18, 25
novēršot nevienlīdzību pret atsevišķu personu
grupu (tiesneša atsevišķās domas) ................................................. 595–597
– tā mērķis
Satversmes un starptautisko cilvēktiesību
normu harmonijas nodrošināšana ................................... 42, 175, 467, 498
– tā pienākumi
aizsargāt cilvēka cieņu ........................................................................ 86, 87
atkārtoti izskatot otrreizējai caurlūkošanai nodotu
likumu, izvērtēt Valsts prezidenta iebildumus ........ 165, 176, 181–184, 187
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ievērot bērna interešu prioritātes principu .................................... 497, 587
ievērot ES tiesību normas ....................................................... 282, 286, 287
ievērot ES tiesību normas, kas ir stājušās spēkā,
bet vēl nav kļuvušas piemērojamas ................................................ 186, 187
ievērot labas likumdošanas principu........ 165, 176, 179, 182, 183, 186, 187,
229–231, 286, 287, 450, 473–475, 495
ievērot labas ticības principu .................................................................... 182
ievērot Satversmes normas un vispārējos
tiesību principus ............................... 18, 177, 282, 302, 346, 428, 585, 592
ievērot Satversmes tiesas judikatūru ................................................ 178, 496
ievērot tiesību sistēmas vienotības principu .............................................. 395
ievērot tiesiskās vienlīdzības principu ..................... 41, 255, 256, 259, 261,
484, 585, 595
izstrādājot kriminālatbildību regulējošas
normas (tiesnešu atsevišķās domas) ...................................... 158, 160, 161
izvēlēties politiski lietderīgāko risinājumu
(tiesnešu atsevišķās domas) ........................................................... 415, 416
izvērtēt tiesību normu atbilstību augstāka
juridiska spēkā normām ................................... 178, 286, 473, 495, 497, 498
konstatēt un novērst pretrunas ar tā mērķi
Ministru kabineta normatīvajos aktos ...................................................... 54
periodiski pārskatīt tiesisko regulējumu ................308, 585, 591, 592, 596
pieņemot valsts budžetu un ar to saistītus likumus ....................... 178–181
pilnvarojot Ministru kabinetu izdot ārējos
normatīvos aktus ............................................................................ 331, 332
savlaicīgi un pienācīgi informēt un iesaistīt
sabiedrību likumdošanas procesā .................................................. 178, 230
uzklausīt attiecīgās nozares speciālistu un
tiesību ekspertu viedokli ................................................ 165, 178, 183–185
uzklausīt un konsultēties ar ieinteresētajām
personām .................................................................178, 229, 230, 473, 474
veidojot sodu izpildes sistēmu ........................................................ 591, 592
– tā pilnvarojums (deleģējums) izdot normatīvos aktus;
sk. arī Normatīvie tiesību akti
Ministru kabinetam – sk. Ministru kabinets
pašvaldībai izdot saistošos noteikumus ........ 369, 370, 388, 411, 414, 415
pilnvarojuma apjoma noskaidrošana atbilstoši konkrētās
nozares specifikai un tiesiskajam regulējumam ................................ 388, 411
pilnvarojuma apjoms ............................................................36, 50, 331, 388
pilnvarojuma izpratne ........................................ 51, 336, 353, 354, 359, 388
pilnvarojumā lietotā jēdziena "kārtība" izpratne ...................................... 336
pilnvarojuma mērķis ................................................................. 51, 336 , 353
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pilnvarojuma pārkāpšana (tiesnešu
atsevišķās domas) ......................................... 160–162, 353–360, 410–416
pilnvarojuma robežas ..................................................................... 353, 354
pilnvarojuma skaidrība un precizitāte ........................... 411, 412, 414, 416
– tā rīcības brīvība
izvēloties piemērotāko regulējumu pamattiesību īstenošanai....................592
izvirzīt prasības attiecībā uz konkrētu profesionālo darbību .....................282
nosakot pārejas periodu jaunu prasību ieviešanai .................................342
nosakot valsts sociālās aizsardzības sistēmas regulējumu .....................428
sodu politikas jomā ......................................................................... 559, 585
tās īstenošanas robežas .................................................................. 177, 346
Likumdošana
– labas likumdošanas princips .............................. 177–179, 182, 183, 231, 286
tā ievērošanas lēmumu, kas skar mazākumtautību
tiesības, pieņemšanā izvērtēšana ......................................229–231, 473, 474
tā neievērošana ........................................................................ 187, 188, 287
tā neievērošana, pieņemot tiesisko regulējumu
par pāreju uz mācībām valsts valodā vispārējās
izglītības procesā (tiesneša atsevišķās domas) .............................. 495–498
– likumdošanas process
ilgtspējīga tiesiskā regulējuma izstrādes
nodrošināšana ................................................................. 178, 286, 350, 352
likumprojekta iekļaušanas valsts budžeta
likumprojektu paketē pamatotības izvērtēšana ............................... 179–181
pienācīgs ................................................................................................... 187
pienākums to īstenot atbilstoši pamatnormai un
vispārējiem tiesību principiem ........................................................ 177, 495
Saeimas komisiju kompetence ........................................................ 180, 230
tā efektivitātes nodrošināšana .................................................................. 330
uzticēšanās valstij un tiesībām veicināšana ..................... 177, 179, 229, 353,
359, 360, 446, 495
valsts budžeta likumprojektu paketes izskatīšanas
kārtība ............................................................................................. 179, 180
varas dalīšanas principa ievērošana .............................................. 331, 332
– likumdošanas tehnika
tehnoloģiskās neitralitātes princips (tiesiskā regulējuma
tehnoloģiju jomā ilgtspējas nodrošināšanai) ................................. 149, 162
vispārīgu jēdzienu izmantošana tiesību normas
formulēšanā .................................................................................... 149, 150
– likumdošanas tiesības............................................................................ 50, 330
nostiprinājums Satversmē (64. p.).................................................... 49, 330
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Likums
– likuma virsvadības princips .........................................................................414
– likumprojekti; sk. arī Citu avotu rādītāju
Azartspēļu un izložu likuma projekts ............................................. 393, 394
par grozījumiem Izglītības likumā ................................................... 78, 230
par grozījumiem Krimināllikumā................................... 124, 143, 144, 161
par grozījumiem likumā "Par nekustamā īpašuma
nodokli" ...................................................................................................... 20
par grozījumiem likumā "Par pašvaldībām" ............................................ 70
par grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā....... 165, 169, 178–181, 184
Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma ............................................147
Valsts sociālo pabalstu likuma .............................................................. 46, 50
Valsts valodas likuma ..............................................................................234
to anotācijas ................................. 46, 50, 78, 230, 287, 392, 420, 442, 445
valsts budžeta likumprojektu paketē nepamatoti
iekļauts.............................................................................................. 180, 181
– pamatlikums – sk. Satversme
– pienācīgas kārtības ievērošana, to pieņemot .............144, 286, 287, 475, 546
pieņemts pretēji atbildīgās Saeimas komisijas
vērtējumam ..................................................................................... 180, 184
pienācīgas kārtības neievērošana .................................................. 187, 188
tā izvērtēšana ................................................ 143, 144, 176–188, 285–287,
473–475, 542–546
tā izvērtēšanas kritēriji ...........................................177, 285, 473, 542, 543
– tā mērķis
Azartspēļu un izložu likuma ........................................................... 402, 412
Elektroenerģijas tirgus likuma ..................... 315, 317, 321, 322, 324, 333,
337, 341, 345, 346, 350, 357
Enerģētikas likuma ......................................................... 320, 328, 347, 357
Izglītības likuma .............................................................................. 289, 290
Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un
aizsardzības likuma ............................... 362, 369, 370, 390, 398, 399, 401
Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma ...........130, 131, 146, 148, 160
Teritorijas plānošanas likuma .................................................................. 375
Valsts sociālo pabalstu likuma ............................................................ 38, 40
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma ...................................................................254
– tā jēdziens ............................................................................................. 519, 520
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības
konvencijā (7. p.) ......................................................................................158
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nosacījumi krimināltiesību normas atzīšanas par
likumu Satversmes 92.p. izpratnē.................................. 142, 143, 157–159
Satversmes 105. p. lietotā vārda "likums"
interpretācija ...........................................................................................385
– tā otrreizēja caurlūkošana
tās mērķis .................................................................................................182
– tā pārejas noteikumi ...................................... 63–65, 190, 213, 214, 348, 418,
440–443, 451, 460, 462, 489–481
– sk. arī Tiesību aktu rādītāju

M
Manta
– administratīvā pārkāpuma lietā izņemtā – sk. Administratīvo
pārkāpumu process: mantas un dokumentu izņemšana
Ministrija
– Ārlietu ministrija
tās funkcijas .............................................................................................. 198
– Ekonomikas ministrija
tās kompetence elektrostacijās vai koģenerācijas
stacijās saražotās elektroenerģijas pašpatēriņa
kontroles jomā ........................................................325, 337, 338, 355, 356
Ministrs
– vides aizsardzības un reģionālās attīstības
aizliegums apturēt pašvaldību individuālus
tiesību aktus un politiskus lēmumus ........................................................... 75
viņa kompetence pašvaldību lēmumu
tiesiskuma kontrolē.............................................................................. 74, 75
viņa rīkojuma par pašvaldības lēmuma
apturēšanu atzīšana par likumam atbilstošu.............................................. 79
viņa rīkojums par pašvaldības lēmuma apturēšanu
(daļā par pienākuma noteikšanu bērnu vecākiem
līdzfinansēt bērnu ēdināšanu tās padotībā esošajās
speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs) ......................................... 56–79
viņa tiesības apturēt pašvaldības izdotus
normatīvos tiesību aktus un tiesību normas .........57, 58, 60, 69, 70, 75, 76
viņa viedoklis Satversmes tiesā izskatāmajā lietā ................................ 59, 60
Ministru kabinets
– normatīvo aktu izdošana
likumdevēja pilnvarojuma apjoms (robežas) .... 36, 50, 61, 65, 78, 106, 128,
130, 146–148, 159, 160, 331
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likumdevēja pilnvarojuma izpratne ...........................51, 336, 353, 354, 359
likumdevēja pilnvarojumā lietotā jēdziena
"kārtība" izpratne .................................................................................... 336
likumdevēja pilnvarojuma satura un mērķa
noskaidrošana ..................................................................................... 51–53
pienākums ievērot ar likumu noteiktā
pilnvarojuma robežas .............................................331, 332, 336, 353, 354
pienākums ievērot likumdevēja gribu .................................. 50, 51, 53, 353
pienākums pilnveidot tiesisko regulējumu
(attiecībā uz notiesāto glabāšanai atļautajiem
priekšmetiem) ..........................................................................................527
tiesības noteikt pārejas periodu jaunu prasību
ieviešanai..................................................................................................342
tiesības tos izdot .................................................................. 49, 50, 331, 353
– noteikumi; sk. arī Tiesību aktu rādītāju
likumdevēja noteiktajam mērķim neatbilstoši ................................. 36, 53, 54
pienācīgā kārtībā pieņemti .....................................................................148
to atbilstības likumdevēja pilnvarojumam
izvērtēšana ................................................................... 49–54, 78, 337–351
to atzīšana par izdotiem ultra vires, varas
dalīšanas principam un labas likumdošanas
praksei neatbilstošiem, neatkarīgi no likumdevēja
leģitimizācijas (tiesnešu atsevišķās domas) .....................................160–162
to atzīšana par likumdevēja gribai un pilnvarojuma
mērķim (tiesnešu atsevišķās domas) ............................................. 353–360
to atzīšana par Satversmei atbilstošiem ................................ 343, 350, 351
to atzīšana par Satversmei neatbilstošiem ......................................... 54, 55
to projekta anotācija; sk. arī Citu avotu
rādītāju.......................................................... 107, 126, 286, 287, 317, 324,
338, 341, 342, 344, 350, 356
to saturs...................................................................................................... 50
– tā kompetence
īstenojot likumdevēja gribu ....................... 50, 53, 349, 350, 353–357, 360
izpildvaras funkciju īstenošana ................................................................. 50
likumdošanas jomā ......................................................................... 330–332
– tā viedoklis Satversmes tiesā izskatāmajā lietā ............... 37, 38, 65, 66, 99–102,
130–132, 314–318, 506–508
– valsts pārvaldes padotības īstenošana ............................................................. 74
pašvaldības padotības īstenošana ....................................................... 74, 388
pašvaldības funkcionālās darbības pārraudzība.......................................... 74
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N
Nekustamā īpašuma nodoklis
– papildlikmes piemērošana par neapstrādātu
lauksaimniecībā izmantojamo zemi ................................. 9–14, 19, 22, 23, 27
nekustamā īpašuma atsavināšanas gadījumā ....................... 10–19, 23–27
nekustamā īpašuma atsavināšanas gadījumā
noteiktās kārtības neatbilstība tiesiskās noteiktības
principam (tiesneša atsevišķās domas) ............................................... 29–33
tās aprēķināšanas un piemērošanas nosacījumi ....... 13, 14, 16, 19, 23, 26
tās fiskālā un regulējošā funkcija ............................................15, 22, 23, 27
tās maksāšanas pienākuma izbeigšanās ....................................... 11, 24, 25
tās maksāšana pienākuma nošķiršana no
administratīvā soda ............................................................................. 12, 23
tās maksāšana pienākuma sodošais raksturs ............................... 12, 15, 16
tās mērķis .......................................................................... 10–16, 20–23, 30
taisnīguma nodrošināšana ......................................................14, 16, 25, 31
– tā maksāšanas kārtība .................................................................................... 22
paziņojuma nosūtīšanas termiņš................................................... 22, 29, 30
– tā maksāšanas pienākums ........................................................................ 17, 19
atsavinot nekustamo īpašumu .................................... 10, 11, 13, 15, 25, 31
likmes un papildlikmes vienotības princips ........................................ 16, 24
tā izbeigšanās.................................................... 9, 10, 13, 15, 17, 19, 24, 25
tā paredzamība ........................................................... 12, 14, 16, 24, 30, 31
– tā funkcijas (uzdevums) ................................................................................. 22
– tā maksātāji ............................................................................ 12, 16, 24, 30, 31
papildlikmes maksātājs ........................................ 10–12, 16, 19, 24, 26, 27
– tā mērķis
fiskāls .......................................................................................................... 30
sociāls ................................................................................................... 30, 31
– tā piemērošana
sabiedrības un indivīda interešu līdzsvarošana .................................. 13, 25
Nodoklis
– nekustamā īpašuma nodoklis – sk. Nekustamā
īpašuma nodoklis
– nodokļu politika
likumdevēja kompetence ............................................................... 14, 18, 25
valsts rīcības brīvība .................................................................................. 18
valsts pienākumi nodokļu administrēšanā ..............................14, 18, 23, 25
– to funkcija (uzdevums) ................................................................................... 21
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Noma
– nomas līgums............................................................................................. 90, 91
par kapavietas lietošanas tiesībām pašvaldības
kapsētā – sk. Kapsēta
Normatīvie tiesību akti
– ārējie ................................................................................................................ 75
Ministru kabineta tiesības tos izdot; sk. arī
Ministru kabinets: normatīvo aktu izdošana ................................. 50, 331
to atzīšanas par likumu nosacījumi ............................................... 519, 520
pašvaldību tiesības tos izdot ..................................................... 61, 75, 79, 93
to izdošana, īstenojot pārvaldes darbību .................................................. 50
ultra vires izdoti ........................................................................................ 94
– iekšējie ............................................................................................................. 75
pašvaldību tiesības tos izdot ...................................................................... 75
to atbilstības ārējiem normatīvajiem aktiem
nodrošināšana ..........................................................................................554
– jēdziens ............................................................................................................ 75
– to atšķirības no administratīvajiem aktiem ............................................ 75, 76
– to grozīšana; sk. arī Tiesību principi: tiesiskās paļāvības princips
pārejas perioda noteikšana .....................................................................342
– sk. arī Likums, Ministru kabinets, Pašvaldība: tās saistošie
noteikumi un Tiesību aktu rādītāju
Notiesātais
– ar brīvības atņemšanu notiesātais
atšķirīga soda izciešanas režīma noteikšana
sievietēm, ņemot vērā viņu īpašās vajadzības
(sieviete kā īpaša ieslodzīto kategorija) ........ 560–563, 565–572, 592, 596
atšķirīga soda izciešanas režīma noteikšana
sievietēm, nolūkā mazināt vēsturiski radušos
dzimumu nevienlīdzību .................................................. 560, 582–585, 597
atšķirīga soda izciešanas režīma noteikšana
sievietēm un vīriešiem, kas notiesāti par tāda
paša smaguma noziedzīgu nodarījumu ........................ 555–572, 576–591
atšķirīgas attieksmes pret vīriešiem, nosakot
soda izciešanas režīmu, pamatotības izvērtēšana ......................... 585–591
atšķirīgas attieksmes pret vīriešiem, nosakot
soda izciešanas režīmu, atzīšana par Satversmei
neatbilstošu ............................................................................. 592, 593, 599
notiesāto kategorijas, kas izcieš sodu slēgtajā
cietumā ............................................................................................ 555, 573
2016.–2018. g. notiesātās sievietes un vīrieši ..........................................566
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– ar brīvības atņemšanu notiesātā tiesības
īpašu tiesību noteikšana grūtniecēm un
mātēm, kas baro bērnus ar krūti .................................... 559, 564, 565, 576
soda izpildes režīma ietekme uz viņa
tiesību apjomu ........................................ 512, 523, 561, 566, 577–580, 586
notiesāto sieviešu un vīriešu tiesību apjoma
atšķirības ........................................ 558, 559, 564, 579, 580, 586, 598, 599
valsts pienākums līdzsvarot viņa tiesība
uz izglītību un valsts iespējām tās nodrošināt ........................................524
viņa tiesības izmantot telefonsarunas.....................................................578
viņa tiesības lietot televizoru, radiouztvērēju
un citu personisko sadzīves tehniku .............. 505, 510, 512, 517, 524, 556
viņa tiesības satikties ar radiniekiem un
citām personām ............................................................. 550, 578, 587–592
– ar brīvības atņemšanu notiesātā tiesības lietot
palīglīdzekļus izglītības iegūšanai
aizliegums lietot personisko datortehniku
slēgtos un daļēji slēgtos cietumos .................................. 505–514, 517–528
citu valstu prakse, regulējot datoru un interneta
izmantošanu .............................................................................................508
tiesības lietot iestādes (cietuma) datortehniku ............506–508, 510, 512,
517, 518
tiesības lietot personisko datortehniku
atklātajos cietumos ............................................... 506–508, 510–513, 517,
518, 520, 523–525
tiesību lietot personisko datortehniku
ierobežošanas mērķis............................................ 507–510, 512, 513, 521,
522, 524, 525
tiesību lietot personisko datortehniku slēgtos un
daļēji slēgtos cietumos ar iestādes administrācijas
atļauju kā notiesātā tiesību uz izglītību mazāk
ierobežojoši līdzekļa izvērtēšana ..................................................... 522–526
– notiesāto resocializācija ............................ 506, 512, 523, 525, 558, 565, 568,
569, 572, 577, 578, 585, 588–591
atšķirības vīriešu un sieviešu resocializācijā .......... 559, 562, 563, 566, 567,
569, 571, 572, 578, 583
attiecību ar ģimeni un bērniem stiprināšana .........................................588
izglītošanās veicināšana ......................................................... 506, 513, 525
– viņa pamattiesības
tiesības studēt doktorantūrā ......................................... 509, 512, 516–518
tiesības uz augstāko izglītību ........................ 506, 507, 509, 511, 514, 516
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tiesību uz ģimenes dzīvi nodrošināšana
neatkarīgi no notiesātā dzimuma .................................................. 586–592
tiesību uz izglītību ierobežošana .................................................... 519, 524
tiesību uz izglītību ierobežošana, neparedzot
tiesības brīvības atņemšanu iestādes administrācijai
lemt par atļauju izmantot palīglīdzekļus
studiju turpināšanai augstākā līmeņa
izglītības iegūšanai ................................. 506, 510–513, 519, 522, 524–528
tiesību uz izglītību nodrošināšana .........................508, 513, 516, 524, 525
to ierobežošana ...................................................... 507, 509, 513, 516, 523,
524, 558, 578, 586, 591, 598
to nesamērīga aizskāruma novēršana,
pilnveidojot tiesisko regulējumu par notiesāto
glabāšanai atļautajiem priekšmetiem ....................................................527
to nodrošināšana ar brīvības atņemšanu
notiesātajiem........................................................................... 513, 516, 523
valsts pienākums tās nodrošināt vismaz
minimālajā apmērā .................................................................................591
Noziedzīgs nodarījums
– pret mirušas personas ķermeni, kapa un līķa apgānīšanu ........................... 87
– stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumu
pārkāpšana; sk. arī Stratēģiskas nozīmes prece ................ 122, 123, 138, 144
noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse ...................................................140
noziedzīgā nodarījuma subjektīvās puses
konstatēšanas nepieciešamība ....................................................... 128, 136
kriminālatbildība par operatīvās darbības
pasākumu traucēšanai paredzētas ierīces
aprites noteikumu pārkāpšanu (plaša frekvenču
diapazona trokšņu ģeneratora glabāšanu) ................. 124–130, 139–141,
151, 153, 154, 161
kriminālatbildības noteikšana ar blanketu
normu ............................................................. 125, 128, 140, 144, 159, 160
kriminālatbildību regulējošas normas
atzīšana par Satversmei atbilstošu ........................................ 154, 155, 159
kriminālatbildību regulējošas normas
satversmības izvērtēšana ............................................................... 141–154
sevišķā veidā veicamu operatīvās darbības
pasākumu traucēšanai paredzētu ierīču
aprites aizlieguma pārkāpšana .................... 123, 130, 131, 134, 137–141,
144, 151–154, 161
– to veidi ...........................................................................................................586
– sk. arī Kriminālprocess, Sods: kriminālsods
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O
Operatīvā darbība
– operatīvās darbības pasākumi
sevišķā veidā veicamo pasākumu mērķis ....................... 124, 140, 141, 161
– tās mērķis ......................................................................................................137

Pabalsts (valsts)
– sociālais – sk. Sociālais pabalsts

P

Pamatbrīvības
– vārda brīvība (Satversmes 100. p.)
tās aizsardzība, nodrošinot informācijas
atklātību par valsts un pašvaldību institūcijās
strādājošo atlīdzību; sk. arī Informācija .................................................164
– zinātniskā, mākslinieciskā un citādas jaunrades
brīvība; sk. arī Augstskola, Zinātne
akadēmiskās brīvība ............................................................... 284, 305, 306
nostiprinājums Satversmē (113. p.)................................ 283, 305, 515, 516
pētnieciskā brīvība ...................................................................................519
studiju brīvība ..........................................................................................519
valsts pienākums nodrošināt akadēmisko
brīvību ................................................................... 197, 283–285, 289, 292,
294, 296, 304–308
valsts pienākums to ievērot un aizsargāt,
nosakot prasības augstskolu profesūras
amatiem .......................................................................... 283, 284, 305, 306
zinātniskā brīvība ....................................................................................284
Pamatnorma (Latvijas valsts) ...................................... 81, 86, 116, 177, 358, 387,
428, 463, 487, 488, 495
Pamattiesības
– mazākumtautību tiesības uz savas valodas,
etniskās un kultūras savdabības saglabāšanu
un attīstību (Satversmes 114. p.) ......................................................... 228, 452
līdzsvara starp valsts valodas lietojuma
veicināšanu un mazākumtautību tiesību
aizsardzību nodrošināšana izglītības
procesā ............................................................ 456, 472, 477, 479–483, 495
mazākumtautības (nacionālās minoritātes)
jēdziens ............................................................................................. 223, 480
mazākumtautību personu līdzdalības tiesību
tām saistošu lēmumu pieņemšanā nodrošināšana ........................ 229, 230
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mazākumtautību personu tiesības dibināt
privātas izglītības iestādes ............................................. 445, 447, 448, 452,
455, 469, 470, 498
personas, kas sevi identificē ar nacionālo
minoritāti, tiesības .......................................................................... 223, 224
Satversmē nostiprināto tiesību saturs kopsakarā
ar starptautisko tiesību dokumentiem .......................... 224–226, 469–471
Satversmē nostiprināto tiesību tvērums
(114.p. kopsakarā ar Ievadu un 2.p.)..................... 222–224, 228, 240, 241
segregācijas nepieļaujamība, tās īstenojot .................................... 228, 471
tiesību normas atbilstības tām izvērtēšana ................................... 228–237
tiesību normas atbilstības tām izvērtēšana
kopsakarā ar tiesībām uz izglītību ................................................. 467–483
tiesību normas atzīšana par Satversmei
atbilstošu ......................................................................... 237, 238, 483, 493
to īstenošana, mazākumtautībām piedaloties
demokrātiskas sabiedrības diskursā valsts
valodā ......................................................................233, 234, 455, 476, 483
to īstenošana, nodrošinot tolerantas un
saliedētas sabiedrības veidošanos .................................. 228, 236, 237, 471
to nodrošināšana izglītības procesā ............... 193, 194, 196, 197, 199, 211,
212, 220, 225–229, 231–236, 450–456,
459, 465, 466, 469–473, 480–483,
491, 492, 494, 500
to nodrošināšana, īstenojot izglītības reformu .............................. 501, 502
valsts pienākumi to nodrošināšanā ......198–200, 224, 226–229, 236, 237,
241, 452, 453, 460, 469–471
valsts pienākumu to nodrošināšanā
regulējums Minoritāšu konvencijā ........ 223–228, 452, 453, 459, 469, 480
valsts pienākumu to nodrošināšanā izglītības
procesā regulējums starptautiskajās tiesībās ....... 199, 219, 224–226, 454,
455, 457, 460, 469, 470, 485, 486
valsts rīcības brīvība to nodrošināšanā
(ievērojot konkrētās valsts vēsturiskos
apstākļus, valsts valodas situāciju u. tml.) ............ 225–227, 452, 456, 469
– tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos atbilstoši savām
spējām un kvalifikācijai (Satversmes 106. p. 1. teikums).............................281
jēdziena "brīvi izvēlēties" izpratne ................................................. 281, 282
tiesības tās ierobežot ...............................................................................282
tiesību normas atbilstības tām izvērtēšana ................................... 278–301
tiesību normas atbilstības tām izvērtēšanas kritēriji .............................285
tiesību normas atzīšana par Satversmei neatbilstošu ................... 301–303
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tiesību normas satversmības izvērtēšana
kopsakarā ar tiesībām uz zinātniskās,
mākslinieciskās u. c. jaunrades brīvību .......................... 283, 284, 305, 306
tiesību saglabāt esošo nodarbošanos
ierobežošana augstskolu profesūrai, nosakot
amata termiņu un secīgu darba līgumu uz
noteiktu laiku slēgšanu atkārtotas ievēlēšanas
gadījumā; sk. arī Augstskola: profesūra ....................................... 268–308
to saturs....................................................................................................281
valsts pienākumi to nodrošināšanā ................................................ 281, 282
– tiesības dzīvot labvēlīgā vidē (Satversmes 115. p.)
publisko personu pienākums rūpēties par vides
saglabāšanu un uzlabošanu ........................................................................ 26
tiesību uz labvēlīgu kultūrvidi un tiesību uz
kultūras mantojumu aizsardzība............... 365–367, 372, 398, 399, 401, 403
to nodrošināšana Rīgas pilsētās vēsturiskā centra
un tā aizsardzības zonas iedzīvotājiem, nosakot
aizliegumu ierīkot spēļu zāles ................................... 362–367, 369, 370, 372,
373, 391, 398, 403, 404, 407
to nodrošināšana, uzturot lauksaimniecībā
izmantojamo zemi labā lauksaimniecības un
vides stāvoklī ............................................................................................... 11
valsts pienākumi to nodrošināšanā .........................................21, 26, 27, 353
– tiesības uz darbu – sk. Darbs
– tiesības uz diskriminācijas aizliegumu; sk. arī
Atšķirīga attieksme, Diskriminācija
nostiprinājums Satversmē (91. p. 2. teikums)..... 217, 218, 483, 484, 573–575
– tiesības uz ģimenes, vecāku un bērnu tiesību
aizsardzību; sk. arī Bērns, Vecāki (Satversmes 110. p.)
tiesības uz ģimenes dzīvi ..........................................................................586
to nodrošināšana notiesātajiem ..................................................... 586–589
– tiesību uz informācijas pieejamību – sk. Informācija
– tiesības uz īpašumu (Satversmes 105. p.) – sk. Īpašnieks,
Īpašums, Tiesības uz īpašumu, Zeme
– tiesības uz izglītību; sk. arī Izglītība
notiesātā tiesības – sk. Notiesātais: viņa
pamattiesības pamatizglītības obligātums .................... 209, 456, 457, 466
Satversmē (112. p.) nostiprināto tiesību saturs ..... 208–210, 212, 216, 289,
454, 455, 460, 466, 467, 507, 514–517
tiesības iegūt izglītību privātā izglītības iestādē ....................... 470, 471, 503
tiesības studēt doktorantūrā ......................................... 507, 510, 514–516
tiesības tās ierobežot ...................................................................... 519, 456
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tiesības uz augstāko izglītību; sk. arī
Izglītība: augstākā izglītība ................... 274, 289, 296, 507, 510, 511, 514
tiesības uz kvalitatīvu izglītību.............. 454, 455, 457, 479, 480, 496, 497
tiesību normas atbilstības tām izvērtēšana .................. 208–216, 514–526
tiesību normas atbilstības tām izvērtēšana
kopsakarā ar mazākumtautību tiesībām uz
savu valodu, etnisko un kultūras savdabību .................................. 467–483
tiesību normas atzīšana par Satversmei atbilstošu ....................... 483, 493
tiesību normas atzīšana par Satversmei neatbilstošu ................... 526–528
to ierobežošana notiesātajiem, neparedzot
tiesības iestādes administrācijai lemt par atļauju
izmantot palīglīdzekļus studiju turpināšanai
augstākā līmeņa izglītības iegūšanai ............................ 506, 510–513, 517,
519, 522, 524–528
to ierobežošana privātajās izglītības iestādēs
izglītojamiem, regulējot valsts valodas un
mazākumtautību valodu lietojumu ............................... 440–466, 472–493
valsts kompetence to īstenošanā – sk. Izglītība:
tiesību uz izglītību nodrošināšana
– tiesības uz privātās dzīves aizsardzību un
korespondences neaizskaramību
nostiprinājums Satversmē (96. p.).......................................... 175, 540, 586
tiesības tās ierobežot ..................................... 167, 176, 542, 546, 550, 551
tiesības uz cieņpilnu apbedīšanu ................................................... 83, 91, 93
tiesības uz korespondences neaizskaramību ..........................................540
tiesības uz privāto dzīvi ...........................................................................586
tiesību normas atbilstības tām izvērtēšana .................. 174–188, 539–554
tiesību normas atzīšana par Satversmei neatbilstošu ........... 188, 552–554
tiesību normas izvērtēšanas kritēriji .............................................. 176, 542
personas datu aizsardzība – sk. Personas dati
tiesības uz korespondences neaizskaramību
ierobežošana apcietinātajam, veicot viņa
privātās korespondences kontroli izmeklēšanas
cietumā; sk. arī Apcietinātais ......................................................... 529–554
to ierobežošana ar likumu, kas nav pieņemts
pienācīgā kārtībā ....................................................165, 169, 176, 187, 188
to ierobežošana notiesātajiem ....................................... 578, 586, 587, 598
to ierobežošana, publicējot informāciju par
personai izmaksājamiem pabalstiem ............................................. 166, 168
to ierobežošana valsts (pašvaldības) iestādē
strādājošajiem, nosakot pienākumu iestādes
mājaslapā publicēt informāciju par viņu atalgojumu ................... 164–188
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to mērķis ...................................................................................................540
to saturs........................................................................................... 167, 175
valsts pienākumi to aizsardzības nodrošināšanai ..................................175
– tiesības uz sociālo nodrošinājumu; sk. arī Pabalsts,
Pensija, Sociālās tiesības, Sociālais pabalsts
nostiprinājums Satversmē (109. p.).................................... 42, 43, 427, 435
tiesības uz sociālo nodrošinājumu vismaz
minimālā līmenī ...................................................................... 419, 427, 428
tiesību normas atbilstības tām izvērtēšana
kopsakarā ar tiesiskās vienlīdzības principu ............ 44–54, 427–433, 435
tiesību normas atbilstības tām izvērtēšanas kritēriji ......................... 44, 45
to nodrošināšana aizbildņiem; sk. arī Aizbildnis ......... 419, 421–423, 435
to nodrošināšana personām ar invaliditāti;
sk. arī Invaliditāte............................................................. 35–37, 40, 44–46
tiesību normas atzīšana par Satversmei atbilstošu ............................ 47, 55
tiesību normas atzīšana par Satversmei neatbilstošu ................... 433, 434
– tiesības uz taisnīgu (kompetentu) tiesu – sk. Taisnīga tiesa
– tiesības uz veiktajam darbam atbilstošu samaksu
nostiprinājums Satversmē (107. p.).........................................................246
tiesību saņemt atbilstošu atlīdzību par virsstundu
darbu ierobežošana amatpersonām ar speciālajām
dienesta pakāpēm sk. arī Amatpersona: ar speciālo
dienesta pakāpi ............................................................................... 251, 253
– tiesības zināt savas tiesības ..........................................................................157
jēdziena "tiesības" izpratne .................................................... 142, 157, 159
krimināltiesību normas atbilstības tām izvērtēšana
kopsakarā ar tiesībām uz taisnīgu tiesu ....................... 142–154, 158, 159
nostiprinājums Satversmē (90. p.).................................................. 141, 157
tiesību normas atzīšana par Satversmei atbilstošu ....................... 154, 155
to saturs un tvērums ...................................................... 141, 142, 157–159
valsts pienākumi to nodrošināšanā (tiesnešu
atsevišķās domas) ........................................................................... 157, 159
– to aizsardzība; sk. arī Sūdzība: konstitucionālā
citu cilvēku tiesību – sk. Leģitīms mērķis:
tiesību ierobežojumu
izmantojot juridiskās metodes un Satversmes tiesas
atziņas (ja piemērojama Satversmei neatbilstoša
tiesību norma) ..........................................................................................267
valsts pienākuma nostiprinājums Satversmē (89. p.) ............... 42, 175, 467
valsts pienākumi ........................................................................................ 86
valsts pienākumu apjoms atkarībā no
pamattiesību jomas..................................................................................516
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– to ierobežojums (aizskārums)
absolūts (vispārējs) aizliegums ...............................................................405
attaisnojams (pieļaujams); sk. arī
Leģitīms mērķis ................................. 20, 23, 110, 179, 287, 288, 398, 414
nepieciešams ......................................................112, 120, 293, 405, 408, 548
noteikts ar likumu .................................................... 20, 109, 110, 142, 270,
287, 398, 475, 520, 546
pienākums to norādīt un pamatot tā mērķi
(Satversmes tiesas procesā) .............................................................. 20, 265
tā konstatēšana, izskatot Satversmes
tiesas lietu ............................................... 19, 109, 117, 118, 173, 174, 284,
285, 383–385, 472, 473, 517–519, 542
tā konstitucionalitātes (satversmības)
izvērtēšanas kritēriji (tests).................... 19, 20, 22, 44–47, 109–112, 119,
142, 176, 256, 263, 285, 290, 385, 404,
429, 477, 521, 522, 542, 547, 575, 594
tā paredzamība ............................................................................... 543–546
tā rašanās brīdis ............................................................................. 433, 553
tā samērīguma izvērtēšana – sk. Tiesību
principi: samērīguma princips
tiesības ierobežot (Satversmes 116. p.) .................................. 288, 519, 546
– to interpretācija – sk. Tiesību normu tulkošana
– to vispārsaistošais raksturs ............................................................................ 86
Pašvaldība .................................................................................................. 89, 387
– dome ..............................................................................................................387
tās kompetence ............................................................................... 388, 410
tās pienākumi, ministram apturot tās izdoto
tiesību aktu ..................................................................................... 70, 72, 73
tās pienākums paziņot ministram par ārkārtas
sēdes laiku un vietu ........................................................................ 70, 72, 73
tās pienākums sasaukt ārkārtas sēdi pēc
ministra rīkojuma par tās izdotā tiesību
akta apturēšanu saņemšanas ..................................... 59, 60, 67, 68, 70–74
– pašvaldības nodeva ......................................................................................... 83
tās apmērs .................................................................................................. 84
tās objekts ...................................................................................... 84, 93, 94
tās piemērošanas (uzlikšanas) tiesības ............................ 81–84, 89, 93, 94
– pašvaldības princips (Satversmes 101. p.) ..................................... 74, 387, 388
– subsidiaritātes princips ................................................................................ 388
– tās autonomās funkcijas (kompetence)......................................................... 88
gādāt par iedzīvotāju izglītību ...................................................... 58, 62, 77
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gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību ............................................................. 81
kapsētu izveidošana un uzturēšana ........................... 81, 82, 84–86, 88–91
pašvaldības budžeta veidošana, apstiprināšana
un līdzekļu izlietošana ............................................................................... 61
tiesību un pienākumu apjoms to izpildē ..................................58, 61, 67, 77
to izpildes organizēšana un atbildība .............................. 58, 75, 81, 88, 90
– tās budžets
tā izlietošana autonomo funkciju izpildes
nodrošināšanai.................................................................. 82, 84, 85, 88, 89
tā saskaņošana ar Ministru kabinetu ........................................................ 88
tā veidošana, apstiprināšana un līdzekļu izlietošana ........ 61, 63, 68, 69, 88
– tās darbība
pakalpojumi, par kuriem dome ir tiesīga noteikt maksu ...................... 92, 93
privāto tiesību jomā ................................................................................... 90
publisko tiesību jomā ................................................................................. 89
– tās darbības tiesiskuma uzraudzība
Ministru kabineta kompetence .................................................................. 74
valsts pienākumi ........................................................................................ 76
vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministra kompetence .......................................................................... 74–76
– tās īpašums ...................................................................................................... 89
maksas noteikšana par publiskas lietas lietošanu ........................ 81, 82, 85
tā izmantošana .............................................................................. 81, 90, 91
tiesības to izmantot ienākumu gūšanai .................................................... 90
– tās kompetence
azartspēļu organizēšanas un uzraudzības jomā –
sk. Azartspēles deleģētā ......................................................... 388, 410, 411
savas teritorijas attīstības plānošanas jomā; sk. arī
Teritorijas attīstības plānošana ............................................. 388, 389, 397
valsts un pašvaldībai piekritīgo pārvaldes
funkciju nošķiršana ................................................................................... 388
– tās lēmums; sk. arī Tiesību aktu rādītāju
par atļaujas atvērt spēļu zāli atcelšanu ........................ 362, 367, 371, 372,
374, 375, 381
par maksas pakalpojumu noteikšanu tiesiskā daba ................................. 68
par vēršanos Satversmes tiesā .................................................59, 69, 73, 74
politisks ...................................................................................................... 75
tā tiesiskuma nodrošināšana ..................................................................... 76
vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministra kompetence tā tiesiskuma kontrolē ............. 57, 58, 61, 63, 69, 74
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– tās lēmums par ēdināšanas izmaksu noteikšanu tās
padotībā esošajās izglītības iestādēs (Rēzeknes pilsētas) ..................... 56, 77
tā darbības apturēšana daļā par vecāku
pienākumu maksāt par bērnu ēdināšanu
speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs ........................................ 56–79
tā noteikumu par vecāku pienākumu līdzfinansēt
ēdināšanas izdevumus atzīšana par tiesību normām ............................... 76
tā noteikumu par vecāku pienākumu maksāt
par bērnu ēdināšanu speciālajās pirmsskolas
izglītības iestādēs juridiskā rakstura izvērtēšana ............................. 74–76
tā noteikumu par vecāku pienākumu maksāt
par bērnu ēdināšanu speciālajās pirmsskolas
izglītības iestādēs atzīšana par prettiesiskiem ......................................... 79
– tās pienākumi
ievērot labas pārvaldības principu ................................................... 63, 371
kultūrvēsturisku vērtību aizsardzības jomā;
sk. arī Rīgas vēsturiskais centrs un tā
aizsardzības zona .......................................................... 364, 368–370, 377,
378, 400–402, 404
nodrošināt bērnu ēdināšanu tās padotībā
esošajās speciālajās pirmsskolas izglītības
iestādēs ................................................................. 57, 60–62, 64–67, 76–78
padotība likumam un tiesībām ............................................. 61, 76, 79, 89, 94
– tās pieteikums Satversmes tiesai ............................................................. 57–59
pienākums to iesniegt ....................................................................68, 71, 72
tā iesniegšanas termiņš un kārtība .................................. 59, 60, 69, 70–73
tiesības to iesniegt .......................................................................... 69, 71, 72
– tās rīcības brīvība
īstenojot savas autonomās funkcijas .......................................77, 82, 84, 88
– tās saistošie noteikumi; sk. arī Tiesību aktu rādītāju ............80–95, 361–416
jēdziens ....................................................................................... 75, 388, 411
likumdevēja pilnvarojuma apjoms .........................369, 370, 388, 391, 411
likumdevēja gribas nozīme, vērtējot likumā
noteiktā pilnvarojuma robežas (tiesnešu
atsevišķās domas) .....................................................................................415
pienākums to izdot, nosakot maksas
pakalpojumus ....................................................................................... 63, 68
tiesības tos izdot ................................. 75, 82, 84–86, 88, 89, 385, 388, 411
to atzīšana par ultra vires izdotiem (tiesnešu
atsevišķās domas)..............................................................................410–416
to atzīšana par Satversmei atbilstošiem .................................................409
to atzīšana par Satversmei neatbilstošiem ........................................ 93–95
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to atzīšana par spēku zaudējušiem, pēc
ministra rīkojuma par to apturēšanu
neizskatot jautājumu par to atcelšanu ..................................................... 72
to satversmības izvērtēšana ...............................................86–94, 383–409
vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministra tiesības tos apturēt..................................57, 58, 60, 69, 70, 75, 76
– tās statuss un vieta valsts pārvaldē
atvasināta publisko tiesību juridiskā persona .............................................. 89
padotība Ministru kabinetam ........................................................... 74, 388
pašvaldības pastāvēšanas institucionālais un
funkcionālais aspekts ...................................................................... 387, 388
– tās teritorija; sk. arī Teritorijas attīstības plānošana
kapsētu darbība, izmantošana un uzturēšana –
sk. Kapsēta
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs – sk. Rīgas
vēsturiskais centrs un tā aizsardzības zona
tās attīstības plānošanas dokumenti (Rīgas pilsētai) .............................364
– tās tiesības
aizliegt piesārņojošu darbību veikšanu savā teritorijā ............................... 396
atcelt ministra apturēto lēmumu pirms vēršanās
Satversmes tiesā .......................................................................................... 71
iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā par
pilnvarotā ministra rīkojuma atcelšanu ...................................................... 69
izdot administratīvus aktus jautājumos par
budžeta līdzekļu izlietojumu ............................................................ 63, 68, 69
izdot ārējus normatīvos aktus.................................................... 61, 75, 79, 93
izdot iekšējus normatīvos aktus ................................................................... 75
noteikt īpašuma tiesību aprobežojumus
teritorijas plānojumā................................................ 362, 384, 389, 396, 397
noteikt maksu par tās sniegtajiem
pakalpojumiem ierobežošana.................. 62, 67, 78, 79, 82, 83, 85, 86, 89, 92
plašāku tiesību atvasināšanas no likumā
noteiktām nepieļaujamība (tiesnešu atsevišķās
domas) .............................................................................................. 414, 415
tiesību izdot tiesību normas par vecāku
pienākumu maksāt par bērnu ēdināšanu
speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs
izvērtēšana .......................................................................................... 76–79
veidot pašvaldības iestādes .......................................................................... 90
– tās viedoklis Satversmes tiesā izskatāmajā lietā ...................... 81, 82, 364–368
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Pensija
– izdienas
tās piešķiršanas Iekšlietu ministrijas sistēmas
iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes
amatpersonām ar speciālajām dienesta
pakāpēm ..................................................................245, 247, 250, 260, 264
tiesības to saņemt ....................................................................................260
Persona
– apcietinājumā esoša – sk. Apcietinātais
– ar invaliditāti – sk. Invaliditāte
– atšķirīgos apstākļos esošā
izglītojamie izglītības iestādēs, kuras īsteno
mazākumtautību izglītības programmas, un
izglītojamie, izglītības iestādēs, kuras īsteno
mazākumtautību izglītības programmas
saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem......................................... 217, 221
izglītojamie, kas iegūst vispārējo izglītību valsts
un pašvaldību izglītības iestādēs, apgūst kādu no
ES valstu valodām, un izglītojami, kas iegūst vispārējo
izglītību valsts un pašvaldību izglītības iestādēs
mazākumtautību izglītības programmās .............................. 217, 220, 486
izglītojamie, kuru dzimtā valoda ir valsts valoda,
un izglītojamie, kuru dzimtā valoda ir kāda no
mazākumtautību valodām .................................... 217–220, 456, 485, 486
tādas personas noskaidrošana ................................................................220
valsts amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm,
salīdzinot ar citām amatpersonām un nodarbinātajiem .......................260
valsts dienestā esošas personas un personas, kas
nodarbinātais uz privāttiesiska līguma pamata.................... 247, 248, 250
– fiziska
dzimumatšķirības ...................................................570, 571, 589, 590, 591
– notiesāta – sk. Notiesātais
– vienādos un salīdzināmos apstākļos esoša
atšķirīga attieksme pret viņu – sk. Atšķirīga attieksme
kritēriji tādas personas noskaidrošanai ......................................... 260, 575
privātajās izglītības iestādēs izglītojamie, kuri
iegūst izglītību mazākumtautību izglītības programmās
kādā no valodām, kas nav ES oficiālā valoda, un
izglītojamie, kuri iegūst izglītību, padziļināti apgūstot
kādu no ES valstu valodām (tiesneša atsevišķās domas)................. 499, 500
tādas personas noskaidrošana ..........................47, 48, 218, 259–263, 429,
430, 484–486, 575, 576
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visas amatpersonas ar speciālajām dienesta
pakāpēm, kas veic virsstundu darbu .............................................. 259, 261
visas ar brīvības atņemšanu notiesātās personas
neatkarīgi no dzimuma, kas izdarījušas
vienāda smaguma noziegumus .............. 558–560, 564, 575, 576, 596, 597
visas personas ar invaliditāti, kurām ir
apgrūtināta pārvietošanās, neatkarīgi no
veselības traucējuma rakstura ...................................................... 35, 36, 48
visas personas, kas notiesātas par vienādiem
vai salīdzināmiem noziegumiem .............................................................576
visas personas, kas pilda aizbildņa pienākumus
neatkarīgi viņu un bērna pastāvīgās
dzīvesvietas .............................................................419, 421, 423, 429, 430
Personas dati ...................................................................................................176
– to aizsardzība
ES noteikumi (Datu regula) ..................... 166–169, 171–173, 176, 185–187
nostiprinājums Satversmē (96. p.).................................................. 167, 175
pienākums, publicējot informāciju par
valsts un pašvaldību institūcijās strādājošo
atlīdzību ......................................................... 166–171, 175, 183, 185–187
valsts pienākumi ............................................................................. 185–187
– to apstrāde .....................................................................................................176
informācijas par valsts un pašvaldību
institūcijās strādājošo atlīdzību publicēšana
un glabāšana iestādes mājaslapā ................................... 165, 174, 176, 183
likumīga ...................................................................................................186
– to apstrādes pamatprincipi
anonimitāte ..................................................................................... 168, 171
glabāšanas ierobežojums ........................................................................ 171
minimalitāte .............................................................................................168
precizitāte ................................................................................................171
tiesības tos ierobežot ...............................................................................187
tiesiskums .................................................................................................168
Pieteikums (Satversmes tiesai)
– pašvaldības ................................................................................................ 57–59
lēmums par vēršanos Satversmes tiesā ...................................59, 69, 73, 74
pienākums to iesniegt ....................................................................68, 71, 72
tā iesniegšanas termiņš un kārtība .................................. 59, 60, 69, 70–74
tiesības to iesniegt .......................................................................... 69, 71, 72
– Saeimas deputātu ............................................... 191–193, 312–314, 441–444
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– tam pievienojamie dokumenti
koleģiālas institūcijas lēmums par vēršanos
Satversmes tiesā ......................................................................................... 73
– tiesas
administratīvās rajona tiesas ............................ 35, 36, 243–245, 362–364
Senāta (Augstākās tiesas)...................... 10, 11, 97, 98, 418, 419, 530, 531
tiesības apstrīdēt tikai konkrētajā
administratīvajā lietā piemērojamo
tiesību normu .......................................................................... 255, 381, 425
– tiesībsarga ................................................................................................. 80, 81
– sk. arī Sūdzība: konstitucionālā
Pilnvarojums
– izdot normatīvos aktus – sk. Likumdevējs: tā pilnvarojums
Prece
– enerģija kā prece ...........................................................................................328
elektroenerģija – sk. Elektroenerģija
– stratēģiskas nozīmes – sk. Stratēģiskas nozīmes prece

R

Rīcības brīvība
– amatpersonas
administratīvo pārkāpumu lietā .................................................... 114, 115
– likumdevēja – sk. Likumdevējs
– pašvaldības – sk. Pašvaldība
– Saeimas
īstenojot likumdošanas tiesības ...............................................................177
– valsts: sk. arī Valsts: tās tiesības
izvēlēties metodes un mehānismus
sociālo tiesību īstenošanai .......................................................................427
mazākumtautību tiesību nodrošināšanā .............. 225–227, 452, 456, 469
nodokļu politikas jomā .............................................................................. 18
Rīgas vēsturiskais centrs un tā aizsardzības zona
– tā īpašais statuss .................................................................. 390, 391, 399, 400
– tā saglabāšana un aizsardzība .................................... 390–392, 397–404, 407
dzīvojamās funkcijas saglabāšana un attīstība ......................................374
iekļaušana Pasaules mantojuma sarakstā .............376, 390, 397, 399, 400
kultūrvēsturiskās pilsētvides un tajā
esošu vērtību aizsardzība ..............................................364, 368–370, 373,
377, 378, 400–402, 404
tiesiskais regulējums .............................................. 390, 392, 397, 399–401
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– tā teritorijas attīstības plānošana ....................................................... 390, 391
caurredzamas un drošas publiskās telpas
veidošanas principu ievērošana ............................................. 378, 404, 406
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana .................... 364, 365, 377, 378, 389,
391, 398, 400–403, 407
likumdevēja pilnvarojuma apjoma noskaidrošana ...........388–397, 411, 412
lokālplānojums ................................................................................ 391, 412
pašvaldības kompetence atbilstoši likumdevēja
pilnvarojumam....................................................... 370, 388–392, 411, 412
pilsētvides un sabiedriskās dzīves kvalitāti
ietekmējoši faktori .......................................................................... 377, 378
sabiedriskā apspriešana ..........................................................................386
teritorijas plānojuma grafiskā daļa ....................................... 361, 383, 390
teritorijas plānojuma izstrādes un apstiprināšanas
procesa tiesiskuma izvērtēšana ....................................................... 386, 387
– tā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ........... 361, 387, 390, 401
iedzīvotāju tiesību dzīvot labvēlīgā vidē,
uz labvēlīgu kultūrvidi un uz kultūras
mantojumu aizsardzību nodrošināšana ................ 362–367, 369, 370, 372,
373, 391, 398, 403, 404, 407
komercdarbības ierobežošana; (azartspēļu
organizēšanas jomā) sk. arī Azartspēles ......................361–363, 374, 383,
390, 398–408
UNESCO prasību ievērošana ...................................... 373, 374, 397, 399, 400

S

Sabiedrība
– demokrātiska – sk. Demokrātija, Demokrātiska valsts
– sabiedrības labums (ieguvums)
lielāks par indivīda tiesībām un interesēm
nodarīto kaitējumu (zaudējumiem) ................................................. 27, 409
pamattiesību ierobežojuma atbilstības
tam izvērtēšana .................................. 25–27, 101, 102, 114, 120, 295, 296
– tās drošība – sk. Drošība
– tās ilgtspējīga attīstība ................................................... 21, 274, 353, 514, 402
– tās intereses un vajadzības – sk. Intereses
– tās labklājība – sk. Labklājība
– tās uzticēšanās valstij un tiesībām veicināšana ................. 177, 179, 229, 353,
359, 360, 446, 495
– toleranta
tās veidošanas priekšnoteikumi...................................................... 236, 237
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Saeima
– Saeimas kārtības rullis .................20, 124, 128, 144, 145, 165, 167, 176–181,
184, 195, 230, 265, 286, 431, 475, 543, 580
– sēdes stenogrammas.................. 161, 180, 181, 184, 287, 394, 413, 474, 481
– tās deputāts – sk. Deputāts
– tās komisijas
to kompetence likumprojektu sagatavošanā ................................. 178, 230
to sēžu materiāli ............................................... 71, 106, 180, 184, 230, 231,
264, 265, 413, 474
– tās kompetence
izvēlēties politiski lietderīgāko risinājumu .............................................415
parlamenta virsvadības princips .................................................... 331, 332
– tās likumdošanas tiesības (Satversmes 64. p.);
sk. arī Likumdevējs, Likumdošana ........................................................ 49, 330
– tās pienākumi
pašai likumdošanas kārtībā izlemt visus svarīgākos
valsts un sabiedrības dzīves jautājumus ........................................ 331, 332
izskatot valsts budžeta likumprojektu paketi .................. 179–181, 264, 265
– tās viedoklis Satversmes tiesā izskatāmajā
lietā ...................................................................11, 12, 36, 63–65, 82, 83, 98, 99,
127–130, 167, 168, 193–195, 245–247,
271–274, 318–321, 368–370, 420, 421,
450–456, 531–534, 559–562
Satversme
– Satversmes komentāri ................... 27, 157, 181, 182, 209, 218, 222, 484, 589
– tajā ietvertie principi – sk. Tiesību principi
– tajā nostiprinātās konstitucionālās vērtības;
sk. arī Konstitucionālās vērtības ............ 86, 87, 228, 231, 233, 475–477, 503
– tās ievads .................................................. 27, 86, 87, 178, 219, 220, 222–224,
233, 350, 359, 469, 475, 486, 586
tajā ietvertais mazākumtautību cieņas
princips ............................................................................................ 224, 469
– tās vienotības princips .................................................219, 283, 467, 488, 586
– tiesību normas; sk. arī Pamatbrīvības, Pamattiesības
pamattiesību normu satura noskaidrošana ............................................283
to harmonijas ar starptautiskajām
cilvēktiesību normām nodrošināšana ...................... 42, 175, 467, 498, 574
to interpretācija – sk. Tiesību normu
tulkošana: Satversmes normu
to saturs.......................................... 157, 175, 217–219, 224–226, 240, 241,
261, 383, 435, 448, 467, 469, 484,
498, 515, 574, 575
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to tieša piemērošana līdz jauna tiesiskā
regulējuma pieņemšanai ........................................................... 54, 302, 527
to tvērums ................................... 18, 43, 86, 109, 156–159, 167, 219, 222,
223, 353, 383, 427–429, 463, 487, 488,
507, 513, 514, 516, 578, 586
valsts konstitucionālo pamatu veidojošas ...............................................219
– sk. arī Tiesību aktu rādītāju
Satversmes tiesa
– prasījuma robežas
lūguma tās paplašināt izvērtēšana .........................................................204
tiesības tās paplašināt .................................................... 204, 205, 280, 281
– tās iepriekšējā prakse un atziņas (judikatūra)
par diskriminācijas aizlieguma principu ................................................574
par ieguldījumu izglītībā un zinātnē ietekmi
uz valsts labklājības līmeni ......................................................................289
par izpildvaras tiesībām izdot normatīvos aktus ..................................... 50
par konstitucionālās kontroles robežu noteikšanu ................................ 279
par likumdevēja kompetenci, pieņemot valsts budžetu ..........................264
par likumdevēja nolūka ietaupīt budžeta līdzekļus
atzīšanu par leģitīmu mērķi ................................................... 265, 266, 432
par likumdevēja pienākumiem likumdošanas procesā .................. 177, 178
par likumdevēja pilnvarojuma apjoma noskaidrošanu ..........................388
par likumdevēja pilnvarojuma izpildvarai izpratni ...................... 336, 353
par likumdevēja rīcības brīvības robežām ..............................................177
par nevainīguma prezumpcijas principu ................................................142
par nosacījumiem akadēmiskā amata iegūšanai ...................................293
par nosacījumiem tiesību normas atzīšanai
par prettiesisku procesuālo pārkāpumu gadījumā ................................287
par pašvaldības tiesībām izdot normatīvos aktus .................................... 93
par sabiedrībai nozīmīgu lēmumu pieņemšanu......................................229
par sabiedrības ilgtspējīgu attīstību ....................................................... 402
par Saeimas un Ministru kabineta kompetenci
likumdošanas jomā ......................................................................... 330, 331
par Satversmes normu saturu ..................................................... 86, 281, 283
par sociālajām tiesībām............................................................................. 43
par tiesībām brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu .....................281
par tiesībām uz īpašumu ................................................................ 382–385
par tiesībām uz sociālo nodrošinājumu ............................................ 42, 427
par tiesībām uz taisnīgu tiesu ........................................................ 117–119
par tiesību normas skaidrību un paredzamību ................................ 20, 142
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par tiesību uz privātās dzīves un korespondences
neaizskaramību saturu ................................................................... 175, 540
par tiesiskās vienlīdzības principu ..... 42, 219, 255, 256, 428, 429, 573, 594
par tolerantas sabiedrības veidošanas priekšnoteikumiem ...................236
par valsts enerģētikas politiku ................................................................332
par valsts kompetenci nodokļu politikas jomā ................................. 18, 22, 25
par valsts pārvaldes efektivitāti ................................................................. 338
par valsts pārvaldes pienākumiem, pieņemot
lēmumi attiecībā uz privātpersonām ......................................................... 116
par valsts pienākumiem bērnu un ģimenes tiesību
aizsardzības jomā ............................................................................ 586, 587
par valsts pienākumiem, nodrošinot personu
informētību par tiesisko regulējumu .................................................. 141, 142
par valsts pienākumiem pamattiesību nodrošināšanā ................................. 42
par valsts pienākumiem tiesību uz izglītību
nodrošināšanā ..........................................................................................468
par valsts tiesībām noteikt mācībvalodu ...................... 192, 211, 212, 231,
443, 475–479, 496
par valsts valodas lomu demokrātiskā tiesiskā valstī ................................. 234
– tās kompetence
izskatot lietu pēc tiesas pieteikuma ................................................. 26, 425
izvērtējot ar nodokļa maksāšanas pienākumu
saistītas tiesību normas ............................................................................. 18
izvērtējot pilnvarotā ministra rīkojumu, ar kuru
apturēta pašvaldības lēmuma darbība ..................................................... 70
konstitucionālās kontroles robežas, izskatot lietu
pēc tiesas pieteikumu (tiesnešu atsevišķās domas) ............................ 32, 33
konstitucionālās kontroles robežas, izvērtējot
īpašuma tiesību ierobežojumu tiesiskumu ..............................................109
konstitucionālās kontroles robežas, ja apstrīdēta
tiesību piemērotāja rīcību .......................................................................382
konstitucionālās kontroles robežu noteikšana
(izskatāmajā lietā).......................................... 18, 177, 207, 208, 278–281,
426, 427, 467, 573
konstitucionālo kontroli ietekmējoši apstākļi .........................................488
pārbaudot pamattiesības mazāk ierobežojošu
(alternatīvu) līdzekļu esību ..................................................... 405, 522, 548
rīcības brīvība noteikt brīdi, no kura tiesību
norma zaudē spēku ........................................................................... 94, 302
– tās lēmums; sk. arī Judikatūras un tiesu prakses rādītāju
par lietā apstrīdētās normas izskatīšanu citas
lietas ietvaros ..........................................................207, 237, 239, 240, 442
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par lietas ierosināšanu ............................................................................ 382
par tiesvedības izbeigšanu ........................................ 74, 116, 181, 182, 255,
331, 383, 423–425
– tās pienākumi
atzīstot apstrīdēto tiesību normu par spēkā neesošu,
līdz jauna tiesiskā regulējuma pieņemšanai novērst
pamattiesību aizskārumu ............................................................... 302, 527
atzīstot apstrīdēto tiesību normu par spēkā neesošu,
nodrošināt tiesisko stabilitāti un noteiktību ....................................... 592, 593
izskatīt lietu atbilstoši Satversmes vienotības
principam .................................................................................................467
izskatot lietu, nevērtēt likumdevēja kompetencē
esošus tiesībpolitiskus apsvērumus (tiesnešu
atsevišķās domas) ........................................................................... 415, 416
izvērtējot ar nodokļa maksāšanas pienākumu
radīto pamattiesību ierobežojumu ............................................................ 22
izvērtējot tiesību normas atbilstību vairākām
augstāka juridiska spēka tiesību normām ....................................... 43, 426
izvērtējot tiesību normas atbilstību vairākām
Satversmes normām .......................................................... 108, 463, 426, 463
nosakot brīdi, ar kuru apstrīdētā tiesību norma
zaudē spēku ....................................................................................... 552, 553
nosakot brīdi, ar kuru apstrīdētā tiesību norma
zaudē spēku, novērst pamattiesību aizskārumu
vai būtisku kaitējumu valsts vai sabiedrības
interesēm .................................................................... 54, 94, 266, 302, 433,
526, 552, 592, 593
nosakot brīdi, ar kuru zaudē spēku ultra vires
pieņemta norma ......................................................................................... 94
noskaidrojot ES tiesību normu saturu .....................................................296
noskaidrot apstrīdēta regulējuma leģitīmo mērķi..................................265
taisīt spriedumu, ja tam nav tiesisku šķēršļu
(tiesneša atsevišķās domas) ....................................................................239
veicot abstrakto tiesību normu kontroli (pēc
deputātu pieteikuma) ..............................................................................207
veicot konkrēto kontroli (pēc tiesas pieteikuma) ................................... 255
– tās spriedums; sk. arī Judikatūras un tiesu prakses rādītāju
tā secinājumu tieša piemērošana līdz tiesiskā
regulējuma pilnveidošanai ................................................ 54, 267, 302, 527
tiesneša atsevišķās domās par izmantoto
apstrīdēto normu satversmības izvērtēšanas
metodoloģiju ................................................................................... 594–599
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– tās tiesības
nevērsties EST ar lūgumu sniegt prejudiciālu
nolēmumu, ja ES tiesību normu saturs jau ir
izskaidrots ................................................................................................298
paplašināt prasījuma robežas atbilstoši "ciešās
saistības koncepcijai" ...................................................................... 205, 280
sadalīt lietu vai apvienot lietas ....................................................... 239, 240
– tās uzdevums ........................................................................................ 266, 302
noteicoša loma tiesiskuma aizsardzībā situācijā,
kad likumdevēja un izpildvaras rīcības dēļ negatīvi
ietekmēta suverēna uzticība valstij un tiesībām
(lietā par OIK) (tiesnešu atsevišķās domas) ................................... 358, 359
– tiesas process
lietderības princips ......................................................................... 207, 239
pienākums uzrādīt un pamatot apstrīdētā akta
(tiesību normas) leģitīmo mērķi ...................................... 20, 110, 118, 265,
288, 431, 520, 546
tiesas sēdes stenogramma ..................................... 192, 199, 203, 215, 224,
227, 230, 232, 233
– tiesneša atsevišķās domas
atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu
izmaksas pārtraukšanas, aizbildnim izbraucot
uz pastāvīgu dzīvi citā valstī, atbilstība Satversmei ...................... 435–438
labas likumdošanas principa neievērošana, pieņemot
ar izglītības reformu saistītu tiesisko regulējumu
(par pāreju uz mācībām valsts valodā vispārējās
izglītības procesā) ........................................................................... 495–498
likumdevēja pienākums periodiski pārskatīt nacionālās
profesūras veidošanas sistēmu un vērtēšanas kritērijus ........................308
likumdevēja pienākums, pieņemot ar izglītības reformu
saistītu tiesisko regulējumu, izvērtēt alternatīvus
līdzekļus attiecībā uz privātajām izglītības iestādēm ................... 498, 499
likumdevēja pilnvarojuma robežu pārkāpšana,
Ministru kabinetam nosakot kārtību pašpatēriņa
principa īstenošanas uzraudzībai un pārkompensācijas
aprēķināšanai par saražoto elektroenerģiju obligātā
iepirkuma ietvaros .......................................................................... 352–360
nepareizas metodoloģijas izmantošana, Satversmes
tiesai izvērtējot atšķirīgas attieksmes pret atsevišķu
personu grupu pamatotību, kas noteikta, valstij
īstenojot īpašus pasākumus vēsturiskās nevienlīdzības
novēršanai ....................................................................................... 594–599
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privāto izglītības iestāžu brīvības nesamērīga
ierobežošana, nosakot valsts valodas prasības
vispārējās un profesionālās izglītības iegūšanai
pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē ................................. 503, 504
pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto
ierobežojumu azartspēļu organizēšanai atzīšana
par pieņemtiem bez likumdevēja pilnvarojuma ............................ 410–416
Satversmē (90. un 92.p.) iekļauto pamattiesību
tvēruma sašaurināts definējums Satversmes tiesas
spriedumā ....................................................................................... 157–159
tiesiskā regulējuma nekustamā īpašuma nodokļa
papildlikmes piemērošanai par neapstrādātu
lauksaimniecības zemi tās atsavināšanas gadījumā
neatbilstība tiesiskās noteiktības principam ..................................... 29–33
Satversmes tiesas lēmuma par lietas prasījuma
izvērtēšanu citas lietas ietvaros neatbilstība likumam ................. 239, 240
Satversmes tiesas pienākumi, izvērtējot blanketa
krimināltiesību normas satversmību ............................................... 157–163
Satversmes tiesas pienākums izbeigt tiesvedību,
ja apstrīdēta tiesību norma neskar Satversmē
nostiprināto pamattiesību saturu..................................................... 240, 241
Satversmes tiesas pienākums, izskatot lietu, nevērtēt
likumdevēja kompetencē esošus jautājumus ................................. 415, 416
Satversmes tiesas pienākums izvērtēt atšķirīgas attieksmes
pret izglītojamiem, kuri iegūst izglītību mazākumtautību
izglītības programmās kādā no valodām, kas nav ES
oficiālā valoda, un izglītojamiem, kuri iegūst izglītību,
padziļināti apgūstot kādu no ES valstu valodām, atzīstot
viņus par salīdzināmos apstākļos esošām grupām ............................ 499, 500
terminētu līgumu slēgšanai ar akadēmisko personālu
alternatīvu līdzekļu izvērtēšana ..................................................... 304–308
vienādas attieksmes pret visām mazākumtautībām,
nosakot mācību valodu proporciju privātajās izglītības
iestādēs, nepamatotība ................................................................... 501, 502
– tiesvedība; sk. arī Pieteikums, Sūdzība: konstitucionālā
jēdziena "apstrīdētā norma" izpratne.....................................................424
lūguma apvienot lietas izvērtēšana ........................................................207
lūguma to izbeigt izvērtēšana, ja likumdevējs pēc
lietas ierosināšanas grozījis apstrīdēto regulējumu ...................... 423–426
lūguma to izbeigt izvērtēšana, ja nav ievērota pieteikuma
iesniegšanas kārtība (pašvaldības pieteikuma gadījumā) ................ 69–74
lūguma to izbeigt izvērtēšana, pastāvot šaubām
par pamattiesību aizskāruma esību.......................................... 167, 173, 174
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lūguma to izbeigt izvērtēšana, pastāvot šaubām
par apstrīdētās normas pareizu piemērošanu ....................... 254, 381, 382
procesuālo jautājumu izskatīšana pirms
tiesību normas satversmības izvērtēšanas ............................... 69, 255, 381
tās izbeigšana daļā ............................................................................ 216, 237
tās turpināšana, ja apstrīdēta imperatīva
rakstura norma .........................................................................................174
tās turpināšana, ja apstrīdētā norma nepieciešama
konkrētas administratīvās lietas izskatīšanai .................... 255, 382, 425, 426
tiesības to izbeigt .....................................................................................381
tiesības to izbeigt, ja apstrīdētā tiesību norma
zaudējusi spēku ........................................................................................423
Senāts (Augstākā tiesa)
– tā judikatūra
par kapavietas nomas līguma tiesisko dabu ...........................83, 85, 90, 93
– tā nolēmumi – sk. Judikatūras un tiesu prakses rādītāju
blakus lēmuma izpildes nodrošināšana ar
pašvaldības lēmumu (par atļaujas atvērt
spēļu zāli atcelšanu) ...............................................367, 371, 372, 374, 375
– tā pieteikums Satversmes tiesai
iesniegts, izskatot administratīvo lietu ......................... 10, 11, 97, 98, 418,
419, 530, 531
Sociālā drošība
– sociālās drošības (sociālās aizsardzības) sistēma ....................... 42, 427, 428
Sociālā politika – sk. Valsts: politika
Sociālais pabalsts
– pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem
(to pārstāvjiem), kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās .......................... 43, 45
kritēriji tā saņemšanai nepieciešamā
atzinuma sniegšanai ............................................. 34, 35, 44, 47–49, 52, 53
padomju tiesību sistēmas ietekme, izstrādājot
tiesisko regulējumu ........................................................................ 37, 52, 53
tā piešķiršanas kārtība .............................................................................. 51
tā piešķiršanas priekšnoteikumi ....................................... 34, 44, 45, 51, 52
tiesības to saņemt personai ar invaliditāti,
kurai ir fiziska rakstura veselības traucējumi ........................35, 37, 49, 52
tiesību to saņemt ierobežošana personām,
kurām ir garīga rakstura veselības traucējumi
(ar likumdevēja noteiktajam mērķim
neatbilstošām normām) .................................................... 34–41, 43, 47–55
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tiesību to saņemt neatkarīgi no veselības
traucējumu rakstura nodrošināšana ............................... 36, 38, 39, 41, 44,
46, 48, 50, 53, 54
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts
komisijas kompetence, lemjot par tā saņemšanai
nepieciešamā atzinuma sniegšanu ...................................................... 38, 53
– tā izmaksas pārtraukšana (regulāri izmaksājamā
pabalsta)
pabalsta saņēmējam izbraucot uz pastāvīgu
dzīvi citā valstī ............................................................... 417, 424, 435–437
– tiesības to saņemt
par aizbildņa pienākumu pildīšanu; sk. arī
Aizbildnis ................................................................417, 420, 422, 424, 428
personas ar invaliditāti tiesības ................................................................ 43
personas, kurām ir tiesības to saņemt .................................... 417, 424, 435
valsts tiesības ierobežot tā piešķiršanu personām,
kurus dzīvesvieta nav Latvijas teritorijā
(rezidences princips) (tiesneša atsevišķās domas) ........................ 436, 437
– tiesiskais regulējums ....................................................................................428
Sociālās tiesības
– tiesības uz sociālo nodrošinājumu; sk. arī Pamattiesības:
tiesības uz sociālo nodrošinājumu, Pensija, Sociālais pabalsts
sociālā nodrošinājuma izpratne ................................................................ 42
sociālā nodrošinājuma sistēmas darbība ES ietvaros ............................. 436
to nodrošināšana personām ar invaliditāti – sk. Invaliditāte
– to īpašais raksturs .........................................................................................247
kā personas subjektīvās tiesības ................................................................ 43
– to īstenošana
atbilstoši nacionālās valsts tiesiskajam regulējuma ...................... 436, 437
atbilstoši valsts ekonomiskajai situācijai un
pieejamiem resursiem ..................................................................... 247, 432
likumdevēja rīcības brīvība .....................................................................428
valsts pienākumi.......................................................................... 43, 247, 428
valsts pienākumu izpildes izvērtēšana ................................................ 44–47
valsts pienākumu izpildes izvērtēšanas kritēriji ......................... 44, 45, 427
valsts rīcības brīvība izvēlēties nepieciešamās
metodes un mehānismus ..........................................................................427
– to principi
rezidences princips .......................................................................... 436, 437
sociāli atbildīgas valsts princips ............................................... 41, 503, 563
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Sods
– administratīvais (administratīvo pārkāpumu lietā)
tā piemērošana – sk. Administratīvo pārkāpumu process
– kriminālsoda izpilde
atšķirīga brīvības atņemšanas soda izpildes
režīma noteikšana notiesātajām sievietēm un
vīriešiem, kas izdarījuši vienāda smaguma
noziegumu ...................................................................................... 558– 593
brīvības atņemšanas soda izpildes
tiesiskais regulējums ............................................................... 577, 587, 588
dzimumam atbilstoša brīvības atņemšanas
soda izpilde sievietēm (Bangkokas noteikumi) .............. 562, 568, 572, 583
likumdevēja kompetence sodu izpildes
sistēmas veidošanā.......................................................................... 591, 592
soda izpildes režīms atklātajos cietumos ................................................578
soda izpildes režīms daļēji slēgtajos cietumos ............................... 558, 566
soda izpildes režīms slēgtajos cietumos ................................. 555–558, 573
soda progresīvā izpilde ................................................... 555, 565, 577, 580
tās mērķis ........................................................................ 506, 558, 585, 588
– kriminālsods
brīvības atņemšanas sods .............................. 523, 568, 576, 577, 585, 588
nullum crimen, nulla poena sine lege princips
(personu var atzīt par vainīgu un sodīt tikai
par tādu rīcību, kas ir atzīta par noziedzīgu
saskaņā ar likumu) ......................................................................... 142, 158
tā mērķis................................................................. 512, 523, 532, 561, 559,
568, 572, 585, 599
tā piemērošana ........................................................................................586
Spriedums
– Satversmes tiesas – sk. Satversmes tiesa: tās spriedums
– sk. arī Judikatūras un tiesu prakses rādītāju
Starptautiskās tiesības
– starptautiskās saistības
cilvēktiesību jomā .........................................38, 42, 46, 467, 515, 582, 597
kultūras mantojuma aizsardzības jomā ........................ 389, 397, 399, 400
nacionālo minoritāšu aizsardzības jomā ...................... 223–229, 452, 453
starpvalstu līgumi par sadarbību izglītības
jomā ..........................................................................................................221
to nozīme Satversmes normu interpretācijā –
sk. Tiesību normu interpretācija: Satversmes normu
valsts pienākums tās ievērot ................................................. 38, 42, 46, 467
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– tiesību normas (noteikumi)
bērnu tiesību aizsardzību jomā ............. 199, 210, 228, 237, 460, 468, 470
diskriminācijas aizlieguma jomā .................................. 218, 470, 484, 574,
575, 581, 582, 585, 589
ieslodzīto tiesību uz ģimenes dzīvi
nodrošināšanas jomā ...................................................................... 587, 588
minoritāšu aizsardzības jomā ....................... 225, 229, 236, 452, 453, 469
personu ar invaliditāti tiesību aizsardzības jomā ................. 36, 39, 41–43
starptautisko cilvēktiesību normu un to
piemērošanas prakses izmantošana
pamattiesību un tiesību principu tulkošanā ..........175, 218, 515, 516, 574
tiesību uz izglītību nodrošināšanas jomā ....................................... 515, 516
virsstunda darba atlīdzināšanas jomā ...................246, 251, 253, 258, 259
Starptautiskie tiesību akti (dokumenti) – sk. Eiropas Cilvēktiesību un
pamatbrīvību aizsardzības konvencija un Tiesību aktu rādītāju
Stratēģiskas nozīmes prece ................................................................... 146, 152
– sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības
pasākumiem speciāli radīta vai pielāgota
ierīce ............................................................... 123, 127, 128, 145, 146, 149, 150
ierīces operatīvās darbības pasākumu
traucēšanai (plaša frekvenču diapazona
trokšņu ģeneratora) atzīšana par tādu ........................124, 128–131, 134,
139–141, 146–151, 153
– tādas preces identificēšana ............... 126, 127, 129, 130, 132–139, 152, 153
Stratēģiskas nozīmes preču kontroles
komitejas kompetence ........................... 127, 129, 130, 132–136, 153, 163
tiesu prakse ..................................................................................... 140, 154
– to apriti ierobežojoši noteikumi ....... 122, 130–134, 136–139, 145–148, 160
administratīvās atbildības un kriminālatbildības
nošķiršana ................................................................................................138
divējāda lietojuma precēm ............................................................. 125, 131
ES kompetence .............................. 125–127, 130, 131, 134, 145, 151, 152
kriminālatbildība par to pārkāpšanu –
sk. Noziedzīgs nodarījums: stratēģiskas
nozīmes preču aprites noteikumu pārkāpšana
militārām precēm ........................................................................... 132, 133
to mērķis ..................................................................131, 132, 134, 139, 150
– to saraksts........................................... 123, 129–132, 135–138, 145–151, 163
atsauču uz ES normatīvajiem aktiem
interpretācija .................................................................................. 151, 152
ES Kopējais militāro preču saraksts ...... 126, 127, 129, 131, 132, 136, 152
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Ministru kabineta kompetence to noteikt .....................125, 126, 128–130,
146–148, 160–162
preču definējuma skaidrība ............................................ 150, 151, 162, 163
preču kategorijas .....................................................................................149
Sūdzība
– konstitucionālā ...................................................124–127, 165–167, 269–271,
444–450, 505, 506, 558, 559

T
Taisnīga tiesa (tiesības uz taisnīgu tiesu)
– tiesību normas atbilstības tiesībām uz
taisnīgu tiesu izvērtēšana .................................................................... 117–121
kritēriji ............................................................................................ 118, 119
kriminālatbildību noteicošas tiesību normas
kopsakarā ar tiesībām zināt savas tiesības
(Satversmes 90. p.) ......................................................... 142–154, 158, 159
tās atzīšana par Satversmei atbilstošu .................................. 121, 154, 155
– tiesību uz pieeju tiesai ierobežošana
administratīvi sodītai personai, paredzot
pienākumu segt procesuālos izdevumus
(par lietā izņemtās mantas glabāšanu līdz
galīgā nolēmuma pieņemšanas brīdim) ...... 97, 98, 100, 102, 103, 117–121
pienākuma segt procesuālos izdevumus
mērķis ....................................................................... 98, 103, 104, 117–119
tiesības tās ierobežot ............................................................................... 118
– tiesību uz taisnīgu tiesu jēdziens
taisnīga tiesa kā neatkarīga tiesu varas institūcija ................................117
taisnīga tiesa kā pienācīgs, tiesiskai valstij
atbilstošs lietas izskatīšanas process .......................................................117
– tiesību uz taisnīgu tiesu saturs (elementi)
jēdziena "likums" izpratne .............................................................. 142, 159
nullum crimen, nulla poena sine lege princips
(personu var atzīt par vainīgu un sodīt tikai
par tādu rīcību, kas ir atzīta par noziedzīgu
saskaņā ar likumu) ......................................................................... 142, 158
– to nostiprinājums
Satversmē (92. p.) ........................................................................... 142, 158
Tauta (pilsoņu kopums)
– tautas (Latvijas tautas) suverenā vara
(Satversmes 2. p.) ...........................................................................................222
– tās likumdošanas tiesības ...................................................................... 49, 330
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Teritorijas attīstības plānošana
– pašvaldības kompetence ............................................................. 397, 402, 411
likumdevēja pilnvarojuma apjoms ..........................................................388
tās pienākums izvērtēt nepieciešamību
grozīt teritorijas plānojumu, mainoties
tiesiskajam regulējumam ........................................................................393
tās rīcības brīvība ....................................................................................389
tiesības noteikt ierobežojumus azartspēļu
organizēšanai konkrētā teritorijā (Rīgas
vēsturiskajā centra) – sk. Azartspēles
tiesības noteikt īpašuma tiesību
ierobežojumus ........................................ 362, 384, 389, 396–399, 407, 412
– tās principi .................................................................................... 375, 389, 411
ilgtspējības princips ........................................................ 389, 391, 401, 402
– teritorijas plānojums ........................................................................... 388, 407
būtiska pārkāpuma tā izstrādāšanā un
pieņemšanā konstatēšanas kritēriji ........................................................386
Rīgas pilsētas vēsturiskā centrā – sk. Rīgas
vēsturiskais centrs un tā aizsardzības zona
interešu saskaņošana un līdzsvarošana .................................. 402, 407, 408
tā izstrādāšana ........................................................................................389
tā tiesiskuma izvērtēšanas kritēriji .........................................................385
tā tiesiskuma kontrole .............................................................................396
– tās mērķis un uzdevumi....................................................................... 402, 407
Termiņš
– saprātīgs
jauna tiesiskā regulējuma pieņemšanai, atzīstot
tiesību normu par Satversmei neatbilstošu ............................................593
– Satversmes tiesas noteikts
tiesību normas atzīšanai par spēkā neesošu –
sk. Tiesību norma: tās atzīšana par spēkā neesošu
Tiesa
– administratīvā
tās pieteikums Satversmes tiesai ....................... 35, 36, 243–245, 362–364
tās tiesības apturēt tiesvedību, ja par piemērojamo
tiesību normu ierosināta lieta Satversmes tiesā ............................ 362, 364
tās tiesības iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā ................. 255, 381, 425
– konstitucionālā – sk. Konstitucionālā tiesa, Satversmes tiesa
– nolēmums; sk. arī Spriedums un Judikatūras un tiesu prakses rādītāju
administratīvā pārkāpuma lietā – sk. Administratīvo pārkāpumu process
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– Senāts (Augstākā tiesa) – sk. Senāts
– tās kompetence
administratīvo pārkāpumu procesā –
sk. Administratīvo pārkāpumu process
– tās tiesības
uzdot prejudiciālu jautājumu EST ...........................................................296
– tiesu prakse; sk. arī Judikatūras un tiesu prakses rādītāju
administratīvo tiesu .................................................................................396
– tiesu sistēmas efektivitātes nodrošināšana ....................................... 118–120
– sk. arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa, Eiropas Savienības Tiesa,
Taisnīga tiesa, Tiesvedība
Tiesības
– konstitucionālās; sk. arī Pamatbrīvības, Pamattiesības
konstitucionālās vērtības – sk. Konstitucionālās vērtības
– Eiropas Savienības – sk. Eiropas Savienība
– tiesību sistēma
Latvijas – sk. Latvijas valsts: tiesību sistēma
tiesību sistēmas vienotības princips ........................................................ 395
– procesuālās – sk. Administratīvais process, Administratīvo
pārkāpumu process, Civilprocess, Kriminālprocess
– publiskās
princips "atļauts tikai tas, kas noteikts ar tiesību normu" ......................... 62
subjektīvās publiskās ...............................................................................142
– sociālās – sk. Sociālās tiesības
– subjektīvās
sociālās tiesības .......................................................................................... 43
– starptautiskās – sk. Starptautiskās tiesības
Tiesības uz īpašumu
– nostiprinājums Satversmē (105. p.) ................................ 17, 18, 108, 109, 382
jēdziena "tiesības uz īpašumu" ("īpašuma tiesības")
izpratne ...................................................................................... 18, 109, 383
saturs un tvērums ........................................................................... 382, 383
tiesību veikt komercdarbību uz licences (atļaujas)
pamata atzīšana par tiesībām uz īpašumu ............................ 370, 372, 383
– tiesību normas atbilstības tām izvērtēšana .......... 18–27, 108–116, 382–409
kritēriji ........................................................................19, 20, 109–112, 385
pamattiesību ierobežojuma konstatēšana ..................................... 383–385
tiesību normas atzīšana par Satversmei atbilstošu ......... 28, 116, 121, 409
– to aizsardzība
valsts pienākumi................................................................................ 108, 382
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– to ierobežošana (aizskārums)
administratīvi sodītai personai, nosakot
pienākumu segt izdevumus par lietā izņemtās
mantas nodošanu glabāšanā un tās glabāšanu .........97, 98, 108–116, 121
ar pienācīgā kārtā pieņemtu likumu .......................... 10, 20, 110, 385, 398
ar teritorijas plānojumu ................................ 384, 389, 398, 407–409, 411
bijušajam zemes īpašniekam, paredzot
pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokļa papildlikmi par neapstrādātu
lauksaimniecībā izmantojamo zemi...................................................... 9–33
komersantiem, aizliedzot ierīkot spēļu zāles
noteiktās teritorijās (vietās); sk. arī Azartspēles .......................... 362–416
paredzot pienākumu maksāt nodokli ........................................................ 19
samērīguma izvērtēšana ....................................................21–27, 111–116
tiesības tās ierobežot sabiedrības interesēs ........................... 364, 382, 384
pašvaldības tiesības ................................................ 362, 384, 389, 396, 397
valsts tiesības .................................................................................. 108, 382
– sk. arī Īpašnieks, Īpašums
Tiesībsargs
– viņa pieteikums Satversmes tiesai ........................................................... 80, 81
– viņa viedoklis Satversmes tiesā izskatāmajā
lietā ....................................................................... 13, 39, 62, 63, 138, 139, 169,
170, 199, 251, 275, 276, 372, 373, 421,
460, 510–512, 537–539, 564, 565
Tiesību norma
– imperatīva............................................................................................. 173, 174
– krimināltiesību norma ..................................................................................144
blanketas normas satversmības izvērtēšana ......................... 144, 159, 160
tās kvalitātes prasības ................................................... 124, 126, 158–160
tās satura noskaidrošana ............................................... 150, 151, 154, 160
tās skaidrība, noteiktība un paredzamība ..................... 143, 150, 151, 154
tiesību normu kvalitātes kritērijiem neatbilstoša
(tiesnešu atsevišķās domas) ........................................................... 158–163
– nenoteiktais tiesību jēdziens
"būtisks valsts un attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārums" .................................. 367, 375
– Satversmes – sk. Satversme: tiesību normas
– starptautiskā – sk. Starptautiskās tiesības
– tās atzīšana par spēkā neesošu
būtiska procesuāla pārkāpuma gadījumā ..............................................287
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no kāda brīža nākotnē, paredzot laiku jauna
tiesiskā regulējuma pieņemšanai ............................................................593
no kāda brīža pagātnē, ja apstrīdētā norma
nepieciešama administratīvajā lietā .............................................. 425, 553
no pamattiesību aizskāruma rašanās brīža
attiecībā uz personām, kuras uzsākušas
savu tiesību aizsardzību ................................ 266, 267, 433, 434, 553, 554
no pamattiesību aizskāruma rašanās brīža
attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju ................................................526–528
no Satversmes tiesas sprieduma publicēšanas
(pasludināšanas) dienas ....................................94, 95, 188, 266, 301–303,
433, 526, 552, 554, 592
no tās pieņemšanas brīža .................................................................... 54, 55
no tās spēkā stāšanās brīža, ja tā nav pieņemta
pienācīgā kārtībā .....................................................................................188
Satversmes tiesas noteiktā termiņā ......................... 94, 301, 526, 552, 593
tās pieņemšanā pieļauta procedūras pārkāpuma
gadījumā ..................................................................................................187
ultra vires pieņemtas normas (no tās pieņemšanas brīža) ...................... 94
ultra vires pieņemtas normas, kuru likumdevējs
leģitimējis ar atpakaļvērstu spēku (tiesnešu
atsevišķās domas) ........................................................................... 160–162
– tās mērķis – sk. Leģitīms mērķis
– tās kvalitātes prasības
kritēriji ............................................................................................ 142, 157
neskaidra norma ............................................................................. 142, 157
pieņemšanas kārtības ievērošana ................................................... 157, 520
skaidrība un paredzamība .............................. 20, 142, 143, 149–151, 154,
157, 158, 160, 397, 398, 543–545
to ievērošana kā priekšnoteikums tiesību
normas spēkā esībai (atzīšanai par likumu) ..........142, 143, 157, 158, 520
– tās satura noskaidrošana
blanketa normas ............................................................. 125, 128, 140, 159
izvērtējot normas izstrādes materiālus ........ 70, 71, 106, 180, 184, 244, 265,
286, 287, 369, 375, 393, 394, 481
izvērtējot normas piemērošanas praksi un
tiesību sistēmu, kurā tā funkcionē ............................................. 26, 382, 545
tehnoloģiju jomu regulējošas normas ............................................ 149, 150
tiesību piemērošanas prakses nepamatota
izmantošana (tiesneša atsevišķās domas) .......................................... 32, 33
– tās tiesiskuma (satversmības) izvērtēšana
abstraktā kontrole .......................................................................... 207, 239
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atzīšana par Satversmei atbilstošu .....28, 47, 55, 116, 121, 154, 155, 237,
238, 343, 350, 351, 409, 483, 493
atzīšana par Satversmei neatbilstošu ........... 54, 55, 94, 95, 188, 266, 267,
301–303, 433, 434, 526–528,
552–554, 592, 593
blanketa normas ............................................................................. 144, 160
izskatāmajā lietā apstrīdēto tiesību normu
atzīšana par vienotu tiesisko regulējumu ....................... 86, 206, 281, 285,
392, 411, 573
izmantojot ECT sniegto Konvencijas interpretāciju ...............................143
spēku zaudējušas tiesību normas ................................................... 423–434
vairākām Satversmes normām apstrīdētas
normas........................................................ 41–54, 208–238, 426, 427, 463
vairāku vienas lietas ietvaros apstrīdētu
normu izvērtēšana ................................................... 44, 278–281, 285, 340
– vides tiesību norma ...................................................................................... 27
Tiesību normu iztulkošana (interpretācija)
– ES tiesību normu .................................................................................. 296–298
– ES tiesību un EST judikatūras izmantošana,
interpretējot nacionālās tiesību normas .....................................................175
– iztulkošanas metodes
gramatiskā .................................................................. 70, 99, 124, 225, 536
sistēmiskā ............................... 38, 46, 70, 71, 147, 152, 395, 415, 460, 536
teleoloģiskā ....................................................................... 70, 395, 415, 536
vēsturiskā ..............................................................37, 70, 71, 392–395, 536
– nacionālās tiesību normas atbilstoši starptautisko
tiesību normām ...................................................................... 36, 38, 39, 41–43
– pienākums ievērot vispārējos tiesību principus
un Satversmes normas ........................................................................ 359, 395
tiesību sistēmas vienotības principa ievērošanas
pienākums................................................................................................. 395
– Satversmes normu
kopsakarā ar citām Satversmes normām ..................... 219, 283, 305, 306,
364, 383, 586
kopsakarā ar EST judikatūru ......................................................... 175, 467
starptautisko cilvēktiesību normu un to
piemērošanas prakses izmantošana ............ 143, 157–159, 175, 218, 385,
467, 515, 516, 574
vārda "likums" (105. p.) izpratne ............................................................385
vārdu "tiesības uz īpašumu" (105. p.) izpratne .......................... 18, 109, 383
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– Satversmes tiesas veikta
sašaurinot pamattiesību tvērumu (tiesnešu
atsevišķās domas) ........................................................................... 156–159
– starptautisko tiesību normu .........................................................................225
starptautisko līgumu prakses ievērošana ...............................................226
tiesas un ekspertu komisijas kompetences nošķiršana ...........................226
– tiesas veiktā
tās izmantošana krimināltiesību normas satura
noskaidrošanai ................................................................................ 140, 154
Tiesību pārkāpums
– administratīvs – sk. Administratīvo pārkāpumu process
– krimināltiesisks – sk. Noziedzīgs nodarījums
– sk. arī Sods
Tiesību principi (vispārējie)
– atvasināti no demokrātiskas tiesiskas valsts
pamatnormas ..................................... 81, 86, 116, 177, 387, 428, 463, 487, 495
to izpausme atkarībā no tiesību jomas ...................................................... 488
– diskriminācijas aizlieguma princips – sk. arī Atšķirīga attieksme,
Diskriminācija
– dubultās sodīšanas nepieļaujamības
(ne bis in idem) princips ......................................................................... 23, 104
– ilgtspējības princips ............................................ 11, 20, 21, 27, 178, 350, 352,
353, 372, 389, 401, 402
– labas ticības principu ........................................................... 182, 220, 226, 486
– likumības princips........................................................................ 158, 388, 411
– pašvaldības princips ....................................................................... 74, 387, 388
– samērīguma princips .................................................................................... 116
atšķirīgas attieksmes atbilstības tam
nevērtēšana, ja tai nav leģitīma mērķa ...................................................266
tiesību ierobežojumu atbilstības izvērtēšana .......... 21–27, 101, 111–116,
119–121, 290–301, 403–409,
477, 478, 521–526, 547–552
tiesību normas atbilstības tam izvērtēšanas
kritēriji ..................................................................... 22, 111, 112, 119, 290,
404, 477, 521, 522, 547
tiesību ierobežojumu atbilstības tam nodrošināšana ................... 363, 364
tiesību normas atzīšana par tam atbilstošu..................... 27, 116, 121, 409
tiesību normas atzīšana par tam neatbilstošu ....................... 301, 526, 552
– tiesību efektivitātes princips ........................................................................157
– tiesību virsvadības princips ......................................................................... 141
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– tiesiskās drošības princips ............................................................. 16, 158, 487
– tiesiskās noteiktības princips .......................................................... 29, 31, 158
tiesību normas atzīšana par tam neatbilstošu
(tiesneša atsevišķās domas) ............................................................... 29–33
– tiesiskās paļāvības princips ..........................................................................487
personas paļaušanās uz konkrētiem sociālās
palīdzības (pabalstu izmaksas) nosacījumiem ......................................... 37
saudzējoša pāreja uz jaunu tiesisko regulējumu ........... 460, 489, 491, 492
tā ievērošana, mainot tiesisko regulējumu ............................ 371, 383, 409
tā ievērošana, ieviešot elektroenerģijas obligāta
iepirkuma uzraudzības pasākumus ............................................... 327, 328
tā ievērošana, piemērojot nekustamā īpašuma nodokli ..................... 16, 31
tā nostiprinājums Satversmē (1. p.) ........................................................487
tiesības grozīt indivīda iegūtās tiesības ..................................................487
tiesības grozīt tiesisko regulējumu .......................................................... 489
tiesību normas atbilstības tam izvērtēšana........................................487–492
tiesību normas atzīšana par tam atbilstošu............................................492
– tiesiskas valsts princips (virsprincips) ........ 86, 177, 179, 209, 229, 354, 495
tā materiālā izpratne ................................................................................. 86
tiesiskās sistēmas vienotība .....................................................................395
– tiesiskās vienlīdzības princips; sk. arī Atšķirīga attieksme ................... 218, 428
dzimumu līdztiesības izpratnes vēsturiskā
attīstība ........................................................................... 581, 582, 589, 595
sieviešu un vīriešu vienlīdzības atzīšana
Latvijas tiesību sistēmā ............................................................................590
starptautisko tiesību regulējums ..................................... 218, 484, 574, 575
tā ievērošana likumdošanā .............. 41, 255, 256, 259, 261, 484, 585, 595
tā ievērošana, nosakot atlīdzību par
virsstundu darbu ......................................................................................259
tā ievērošana, piešķirot atlīdzību aizbildnim .........419, 421, 423, 428, 435
tā ievērošana, piešķirot pabalstu transporta
izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti ........ 36, 39, 43, 46, 54
tā nostiprinājums Satversmē (91. p. 1. teikums) ....... 41, 42, 217, 255, 261,
483, 484, 573
tā pārkāpšana – sk. Atšķirīga attieksme, Diskriminācija
tā piemērošana kopā ar citām pamattiesībām ............................................ 42
tā uzdevums ........................................................................................ 41, 573
tiesību normas atbilstības tam izvērtēšana........................255–268, 575–591
tiesību normas atbilstības tam izvērtēšana
kopsakarā ar Satversmē nostiprinātajām tiesībām
uz sociālo nodrošinājumu (109. p.) .............................. 44–55, 427–433, 435
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tiesību normas atbilstības tam izvērtēšanas
kritēriji ...................................................................... 46, 256, 429, 575, 594
tiesību normas atbilstības tam izvērtēšanas
metodoloģija ................................................................................... 594, 595
tiesību normas atzīšana par tam atbilstošu........................................ 47, 55
tiesību normas atzīšana par tam neatbilstošu ...................... 266, 267, 433,
434, 591–593
valsts tiesības īstenot īpašus pasākumus, lai
novērstu nevienlīdzību attiecībā pret atsevišķu
personu grupu (tiesneša atsevišķās domas) .................................. 595–597
valsts tiesības un pienākumi vīriešu un sieviešu
faktiskas vienlīdzības nodrošināšanai............................................ 582–585
– tiesiskuma princips .............................................. 49, 81, 83, 89, 115, 358, 359
personas datu aizsardzībā .............................................................. 168, 186
tā procesuālais un materiālais aspekts ..................................................... 89
– to ievērošanas pienākums ..............................18, 45, 177, 181, 231, 282, 346,
349, 359, 428, 395, 585
– varas dalīšanas princips ..................................... 49, 60, 78, 81, 160, 182, 315,
322, 331, 388, 411, 415
likumdevēja (parlamenta) virsvadības princips un
valdības autonomā kompetence ..................................................... 331, 332
Satversmes tiesas pienākums to ievērot
(tiesnešu atsevišķās domas) ............................................................ 415, 416
starpinstitucionālās lojalitātes (konstitucionālo
orgānu savstarpējās lojalitātes) princips ....................................... 182, 183
varas atzaru savstarpējas kontroles un līdzsvara
attiecību nodrošināšana ...................................................................331, 332
Tiesību zinātne (doktrīna)
– konstitucionālo tiesību ........................................................................ 502, 589
ultra vires doktrīna .................................................................................411
– krimināltiesību ..................................................................................... 124, 144
– sk. arī Citu avotu rādītāju
Tiesiskā stabilitāte
– tās nodrošināšana ................................................................ 317, 324, 372, 487
Satversmes tiesas pienākums .......................................................... 592, 593
Tiesiska valsts
– tās pamatprincipi; sk. arī Tiesību principi .................................................... 49
sociāli atbildīgas valsts princips ............................................... 41, 503, 563
starptautisko cilvēktiesību normu un to piemērošanas
prakses izmantošana to satura un apjoma noteikšanai .........................175
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tiesību virsvadības princips .....................................................................141
tiesību sistēmas vienotības princips ........................................................ 395
– tās pamatvērtības – sk. Konstitucionālās vērtības
– tiesiskas valsts princips (virsprincips) ......................... 86, 177, 179, 354, 495
demokrātiskas tiesiskas valsts princips .................................. 177, 209, 229
materiālā izpratnē ..................................................................................... 86
– sk. arī Demokrātiska valsts
Tiesnesis
– Satversmes tiesas – sk. Satversmes tiesa: tiesneša atsevišķās domas
Tiesu prakse – sk. Tiesa: tiesu prakse
Tiesvedība
– Satversmes tiesā – sk. Satversmes tiesa: tiesvedība
– tās apturēšana, iesniedzot pieteikumu Satversmes tiesā ............................. 35
– sk. arī Administratīvo pārkāpumu process, Civilprocess, Kriminālprocess
Tikumība
tās aizsardzība ............................................... 288, 364, 398, 519, 529, 546

V

Valsts
– sociāli atbildīga
sociāli atbildīgas valsts princips ............................................... 41, 503, 563
– tās ilgtspējīga attīstība ......................................................... 289, 353, 359, 360
ilgtspējīga tiesiskā regulējuma izstrādes
nodrošināšana ................................................................. 178, 286, 350, 352
izglītības un zinātnes nozīme ......................................... 274, 289, 308, 514
nodrošinot akadēmisko brīvību ..................... 283, 289, 296, 302, 306, 308
spēcīgas profesūras esība kā tās obligāts
priekšnoteikums (tiesneša atsevišķās domas) ........................................306
uz valstsgribu balstīta tiesiskā regulējuma
izstrāde (tiesneša atsevišķās domas) ......................................................359
veicinot ilgtspējīgu un drošu elektroenerģijas
ražošanu .......................................................................... 349, 350, 352, 353
– tās pienākumi
aizsargāt cilvēka cieņu pēc viņa nāves ................................................ 86, 87
bērna un ģimenes tiesību aizsardzības jomā
(pozitīvais); sk. arī Bērns ....................................................... 427, 586, 587
cilvēka tiesību ievērošana un personības attīstības
iespēju radīšana .......................................................................................237
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mazākumtautību tiesību nodrošināšanas
jomā ............................................................... 198–200, 224, 226–229, 236,
237, 241, 452, 453, 460, 469–471
nodrošināt personu informētību par tiesisko
regulējumu ................................................................................ 141, 157, 159
nodrošināt tādu personu grupu aizsardzību,
attiecībā uz kurām pastāv nevienlīdzība ................................................... 582
pamattiesību aizsardzībā un nodrošināšanā
(Satversmes 89. p.) ...................................................................... 42, 175, 467
pašvaldības darbības tiesiskuma uzraudzības jomā ................................ 76
pieņemot tiesisko regulējumu – sk. Likumdevējs:
tā pienākumi
sociālo tiesību jomā (pozitīvais) ................................................ 43, 247, 428
sociālo tiesību nodrošināšanā personām ar
invaliditāti ......................................................................... 35–37, 40, 44, 45
starptautisko saistību ievērošanā ........................................ 38, 42, 46, 467
tiesību brīvi izvēlēties nodarbošanos
nodrošināšanas jomā ...................................................................... 281, 282
tiesību dzīvot labvēlīgā vidē nodrošināšanas jomā
(pozitīvais) ...............................................................................21, 26, 27, 353
tiesību uz īpašumu nodrošināšanas jomā ...................................... 108, 382
tiesību uz izglītību nodrošināšanas jomā –
sk. Izglītība: tiesību uz izglītību nodrošināšana
tiesību uz privātās dzīves neaizskaramību
aizsardzības jomā...................................................................................... 175
valsts pārvaldes sistēmas pilnveidošanas jomā ......................................342
valsts valodas aizsardzības jomā ............................. 195–199, 454, 455, 461
– tās politika
enerģētikas ............................................. 315, 317, 319, 321, 328, 332, 353
izglītības ................................ 191, 201, 202, 442, 458, 470, 479, 497, 501
nodokļu – sk. Nodoklis: nodokļu politika
sociālā.............................................................................................. 436, 438
sodu .........................................................................559, 563, 585, 588, 593
vides ............................................................................................................ 27
– tās tiesības; sk. arī Rīcības brīvība: valsts
īstenojot valodu politiku – sk. Valsts valoda:
valsts valodas politika
izglītības jomā – sk. Izglītība
pieņemot tiesisko regulējumu – sk. Likumdevējs:
tā rīcības brīvība
noteikt pamattiesību ierobežojumus ..... 108, 288, 382, 436, 437, 519, 546
valsts dienesta attiecībās ................................................................ 257, 258
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– sk. arī Eiropas Savienība: dalībvalsts, Demokrātija,
Demokrātiska valsts, Latvijas valsts, Tiesiska valsts
Valsts amatpersona – sk. Amatpersona
Valsts budžets .................................................................................................. 180
– tā interešu nodrošināšana
pieņemot tiesisko regulējumu ....................... 103, 106, 111–113, 118, 245,
265, 266, 326, 338
– tā līdzekļu izlietošana
atšķirīgas attieksmes pret vienādos un salīdzināmos
apstākļos esošām personām pamatošanas ar taupības
pasākumu nepieciešamību nepieļaujamība ................................... 432, 433
informācijas par to pieejamības nodrošināšana............................ 168, 169
pašvaldību speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas
(ēdināšana) izdevumu finansēšanai ........................... 57–59, 61–66, 77, 78
pienākums nodrošināt to pamatotu izlietošanu
valsts izvirzīto mērķu sasniegšanai ................................................ 359, 360
– tā mērķis ........................................................................................................180
– tā pieņemšana
budžeta likumprojektu paketes izskatīšanas
kārtība ............................................................................................. 179, 180
likumprojekta iekļaušanas valsts budžeta
likumprojektu paketē pamatotības izvērtēšana ................179–181, 264, 265
Valsts pārvalde
– labas pārvaldības princips ...........................................153, 202, 318, 324, 341
pašvaldības pienākums to ievērot .................................................... 63, 371
– subsidiaritātes princips; sk. arī Pašvaldība:
pašvaldības princips ..................................................................................... 388
– tās organizēšana
padotība Ministru kabinetam ...................................................................... 74
– tās pienākumi
ievērot samērīguma principu .................................................................... 116
funkciju efektīvas īstenošanas nodrošināšana............................................ 338
padotība tiesībām...................................................................................... 115
Valsts prezidents
– viņa pienākumi .............................................................................................. 181
iesaistoties cita valsts konstitucionālā orgāna
lēmuma pieņemšanas procesa stadijā .......................................................182
– viņa tiesības
nodot Saeimas pieņemtu likumu otrreizējai
caurlūkošanai ................................................................................. 181–183
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Valsts valoda
– kā konstitucionāla vērtība un konstitucionālas
identitātes sastāvdaļa ................................. 197, 203, 219, 232, 233, 475, 476
– pienākums to zināt ....................................................................... 233, 468, 476
– tās aizsardzība ...............................................................................................219
īstenojot izglītības reformu – sk. Izglītība: izglītības
reformas mērķis
nostiprinājums Satversmē (4. p.) .................................................... 219, 458
krievu valodas runātāju lingvistiskā
pašpietiekamības novēršana .......................................... 461, 482, 483, 501
pie mazākumtautībām piederošo personu
valsts valodas zināšanu līmenis ...................................... 196, 201, 214, 483
spējas brīvi lietot valsts valodu nodrošināšana ............. 194, 195, 234, 461,
462, 468, 476, 477, 486
valsts pienākumi ...................................................... 195–199, 454, 455, 461
valstsnācijas tiesību brīvi lietot valsts valodu
aizsardzība ....................................................................................... 219, 476
– tās funkcijas .......................................................................... 233, 454, 476, 485
– valsts valodas politika ................................. 194, 200, 203, 452, 455, 459, 461
līdzsvara starp valsts valodas lietojuma veicināšanu
un mazākumtautību tiesību aizsardzību
nodrošināšana izglītības procesā .................... 456, 472, 477, 479–483, 495
valsts tiesības izvēlēties tās apguves modeli
atbilstoši valodas situācijai.......................................................200, 214, 462
valsts tiesības noteikt mācībvalodu ..... 192, 211, 212, 216, 219, 231, 241,
452–457, 462, 468, 473–483, 485, 495, 496
Valsts vara
– izpildvara; sk. arī Ministru kabinets
tās pienākumi, izdodot normatīvos tiesību aktus .......................... 353, 354
tās pienākums rīkoties tiesību sistēmas ietvaros ............................. 51, 336
– likumdevēja vara – sk. Likumdevējs, Likumdošana, Saeima
– tās efektīvas īstenošanas nodrošināšana
likumdošanas jomā ..................................................................................330
– tiesu vara – sk. Satversmes tiesa, Senāts, Taisnīga tiesa, Tiesa
– varas dalīšanas princips – sk. Tiesību principi: varas dalīšanas princips
Vārda brīvība
– tās aizsardzība (Satversmes 100. p.)
nodrošinot informācijas par valsts un pašvaldību
institūcijās strādājošo atlīdzību pieejamību;
sk. arī Informācija....................................................................................164
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Vecāki
– viņu pienākumi
līdzfinansēt bērnu ēdināšanu speciālajās pirmsskolas
izglītības iestādēs noteikšana ar pašvaldības
lēmumu (prettiesisku) ........................................................................ 56–79
– viņu tiesības
aizgādības tiesības .......................................................................... 418, 429
bērna izglītības procesā – sk. Izglītība
mātes un tēva līdztiesība ........................................................ 563, 589, 590
– sk. arī Bērns
Vide
– vides aizsardzība
lauksaimniecībā izmantojamās zemes
uzturēšana labā vides stāvoklī ................................... 11, 13, 16, 21, 26, 27
Satversmē nostiprināts indivīda pienākums ............................................. 27
– vides politika ................................................................................................... 27
– vides tiesību norma......................................................................................... 27
– sk. arī Pamattiesības: tiesības dzīvot labvēlīgā vidē,
Teritorijas attīstības plānošana
Viedoklis (atzinums par izskatāmo lietu)
– Aizsardzības ministrijas ...................................................................... 132, 133
– Ārlietu ministrijas ............................................................... 198, 199, 456–458
– arodbiedrības
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības .......................................... 252, 253
– augstskolu
Rīgas Stradiņa universitātes ....................................................................173
Rīgas Tehniskās universitātes ........................................................ 172, 173
– biedrību
Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijas ................................. 326, 327
Latvijas Cilvēktiesību centra ........................................................... 568, 569
Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas ........................................... 14, 15
Latvijas Pašvaldību savienības .................................................................. 15
Latvijas Privātskolu asociācijas...............................................................459
Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības
speciālistu asociācijas ..............................................................................171
Latvijas Spēļu biznesa asociācijas .................................................. 374–377
Latvijas Universitāšu asociācijas .............................................................170
Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA" ............... 40
– Datu valsts inspekcijas ..................................................................................170
– Ekonomikas ministrijas ....................................................................... 321–325
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– Finanšu ministrijas ...................................................... 13, 14, 83, 84, 169, 250
– Ģenerālprokuratūras ........................................................................... 509, 510
– Iekšlietu ministrijas ..................................................................... 133, 248–250
– Ieslodzījumu vietu pārvaldes ..................................... 251, 252, 510, 565–567
– Izglītības un zinātnes ministrijas .... 61, 62, 195–197, 274, 275, 509, 458, 459
– Kultūras ministrijas ............................................................................. 197, 198
– Labklājības ministrijas ................................................................... 38, 275, 422
– Latvijas Pašvaldību savienības ........................................................... 61, 62, 85
– Lauku atbalsta dienesta .................................................................................. 14
– Ministru kabineta – sk. Ministru kabinets
– pašvaldības
Jūrmalas pilsētas domes ...................................................................... 81, 82
Rīgas domes..................................................................................... 364–368
– Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas .............................. 325, 326
– Saeimas – sk. Saeima
– speciālistu (lietpratēju) ..................... 15–17, 39–41, 67–69, 85, 86, 102–104,
140, 141, 171, 172, 199–204, 253, 254, 276–278,
327–330, 377–381, 461, 462, 512, 513, 569–572
– Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas .............................. 134–136
– tiesībsarga – sk. Tiesībsargs
– Tieslietu ministrijas ..................... 12, 13, 38, 61, 83, 133, 134, 168, 197, 247,
248, 370, 371, 422, 508, 534–537, 562, 563
– UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas .............................................. 373, 374
– Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas .................................... 422, 423
– Valsts drošības dienesta ...................................................................... 136, 137
– Valsts kancelejas ........................................................................................... 250
– Valsts kontroles .............................................................................................102
– Valsts policijas ...................................................................................... 137, 138
– Valsts probācijas dienesta ................................................................... 567, 568
– Valsts valodas centra ........................................................................... 459, 460
– Veselības ministrijas ....................................................................................... 39
– Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas .............. 84, 85, 371, 372
Vienlīdzīga attieksme
– pret personām, kas atrodas atšķirīgos apstākļos
pret visiem izglītojamiem, neatkarīgi no viņu
dzimtās valodas ...................................................................... 219, 220, 458
– vienlīdzīgas attieksmes princips ................................................... 40, 429, 261
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Z
Zaudējumi
– to atlīdzināšana
administratīvo pārkāpumu lietvedībā un
kriminālprocesā nodarīto ........................................................................139
ar administratīvā pārkāpumu valstij
nodarītu...................................................................101, 103, 104, 110, 111
labvēlīga administratīvā akta atcelšanas
gadījumā ................................................................................. 370, 371, 409
Zeme
– lauksaimniecībā izmantojamā
īpašnieka atbildība par tās apstrādāšanu ....................... 11, 13–16, 25–27
Lauku atbalsta dienesta kompetence, veicot tās
apsekošanu un klasificēšanu ...................................... 11, 14, 22, 23, 26, 32
kārtība tās atzīšanai par neapstrādātu ............... 11–13, 14, 19, 26, 29, 32
"nekoptas" vai "aizaugušas" zemes statusa
piešķiršana ........................................................................................... 14, 26
nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes
piemērošana par tās neapstrādāšanu; sk. arī
Nekustamā īpašuma nodoklis ..............................................................9–33
pienākums uzturēt zemi labā vides stāvoklī .................... 11, 13, 16, 21, 27
tās ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšana
(ilgtspējas princips) .......................................................... 11, 15, 20–22, 27
Zinātne
– tās būtība .......................................................................................................307
– zinātniskā brīvība; sk. arī Pamatbrīvības: zinātniskā,
mākslinieciskā un citādas jaunrades brīvība ..................... 283, 284, 515, 516
– zinātniskā darbība; sk. arī Augstskola .........................................................306
kvalitatīva zinātniskā darbība ................................................................307
tās nozīme valsts attīstībā .............................................................. 289, 308
– zinātnieks
statusa iegūšana ............................................................................. 515, 516
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TIESĪBU AKTU RĀDĪTĀJS
lpp.

I. Latvijas tiesību akti
1. Konstitucionālas nozīmes tiesību akts
Latvijas Republikas Satversme
(pieņemta 15.02.1922.)
Ievads ..................................... 27, 86, 87, 178, 219, 220, 222–224, 233, 350,
359, 469, 475, 486, 586
1. pants ........................... 80, 81, 83–86, 89, 94, 95, 157, 207, 383, 439, 443,
444, 450, 458–461, 463, 487, 488, 492–494, 503
2. pants ............................................................................................... 222, 223
4. pants ............................................................................................... 219, 458
58. pants........................................................................................................ 74
64. pants............................................. 49, 309, 312, 314, 321, 330, 340, 341,
343, 350–353, 357, 360, 520
65. pants......................................................................................................124
68. pants............................................................................................. 175, 186
71. pants......................................................................................................181
81. pants..................................................................................... 286, 542, 580
85. pants................................. 9, 32, 34, 56, 80, 96, 122, 164, 189, 239, 242,
268, 309, 361, 417, 439, 505, 529, 555
8. nodaļa (89.–116. pants) ................................................................. 224, 469
89. pants........................................................................42, 157, 175, 467, 519
90. pants.................................................... 122, 127, 139, 141, 142, 154–159
91. pants..................... 34–37, 39, 41–45, 47, 54, 55, 189, 192, 193, 195, 197,
199, 204, 205, 207, 208, 217–220, 222, 237, 239, 240,
242, 243, 245, 247, 248, 250–256, 259 , 261, 266,
267, 417, 418, 421–424, 426–429, 431–435, 439,
441–444, 446–448, 450, 456, 458, 463, 483–485,
487, 493–495, 499, 502, 503, 555, 558, 559,
562–565, 572–575, 585, 592–595, 597–599
92. pants........................................... 96, 98, 99, 101, 102, 108, 117, 119, 121,
122, 126–128, 139–143, 149, 154–159, 161
96. pants.................................... 139, 164, 165, 167–170, 172, 174–176, 183,
185, 188, 377, 529–531, 533, 534, 536, 537, 539,
540, 542, 546, 549, 552, 554, 578, 586, 598
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100. pants ................................................................................... 164, 167, 170
101. pants ................................................................................................... 387
105. pants ...................... 9–13, 15–19, 28, 29, 31, 96, 98, 99, 102, 108, 109,
116, 121, 361, 362, 364, 370, 372, 373, 375, 382,
383, 385, 389, 398, 409, 410
106. pants ....................... 268–272, 274–276, 278–285, 288, 293, 301–305
107. pants .................................................................................. 246, 251, 253
109. pants .............................................. 34–37, 40–45, 47, 54, 55, 417–419,
421–424, 426–428, 431, 433–435
110. pants ...................................................................................................586
112. pants ....................... 189, 191, 193, 195, 197, 199, 204, 205, 207–212,
216, 237, 239, 240, 274, 289, 439, 441, 442, 444,
445, 447, 448, 450, 454–456, 458–461, 463,
466, 467, 470–473, 475, 480, 482, 483, 485, 489,
493–495, 497, 502, 503, 505–517, 519, 526–528
113. pants ..................................................................283, 284, 305, 306, 516
114. pants ............... 189, 193, 195, 197, 199, 204, 205, 207, 208, 222–224,
226, 228, 233, 236–241, 439, 441–445, 447,
448, 450, 452, 455, 458–461, 463, 469–473,
475, 480–483, 489, 493–495, 502, 503
115. pants .......................................................................................... 362, 370
116. pants ........................ 101, 111, 119, 254, 288, 432, 433, 506, 519, 546

2. Likumi
Administratīvā procesa likums
(pieņemts 25.10.2001.) .......................................57, 99, 132, 133, 266, 267, 370,
375, 409, 433, 534, 537, 551
1. pants .......................................................................................................... 75
2. pants ........................................................................................................116
5. pants .......................................................................................................... 99
11. pants........................................................................................................ 63
85. pants......................................................................................................370
86. pants......................................................................................................370
104. pants ...................................................................................................425
Apcietinājumā turēšanas kārtības likums
(pieņemts 22.06.2006.) ............................................................................ 529–554
Augstskolu likums
(pieņemts 02.11.1995.) ........................................... 268–305, 514, 515, 518, 519
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Azartspēļu un izložu likums
(pieņemts 17.11.2005.) ..........................363, 365–369, 371, 372, 375, 376, 384,
392–395, 397, 399, 402, 406, 408, 412, 413, 415
Bāriņtiesu likums
(pieņemts 22.06.2006.) .....................................................................................430
Civillikums
(pieņemts 28.01.1937.) .....................................................................................590
223. pants ...................................................................................................429
224. pants ...................................................................................................429
245. pants .......................................................................................... 428, 437
252. pants ...................................................................................................418
255. pants ...................................................................................................420
331. pants ...................................................................................................430
339. pants .......................................................................................... 420, 422
341. pants ...................................................................................................430
2112. pants ................................................................................................... 90
2113. pants ................................................................................................... 90
Civilprocesa likums
(pieņemts 14.10.1998.) .....................................................................................110
Darba likums
(pieņemts 20.06.2001.) .......................... 243, 248–251, 271, 275, 295, 296, 305
44. pants............................................................................................. 276, 287
45. pants............................................................ 268, 276, 278, 279, 287, 299
101. pants .......................................................................................... 273, 295
102. pants ...................................................................................................295
112. pants ...................................................................................................270
Elektroenerģijas tirgus likums
(pieņemts 05.05.2005.) .......................................... 310, 313–327, 332–338, 341,
343–350, 354, 356–360
Enerģētikas likums
(pieņemts 03.09.1998.) .......................................... 314, 319, 320, 325, 328, 329,
332, 344, 345, 347, 349, 356–358
Fizisko personu datu aizsardzības likums
(pieņemts 23.03.2000.; zaudējis spēku 05.07.2018.) .......................................166
Fizisko personu datu apstrādes likums
(pieņemts 21.06.2018.) .....................................................................................167
Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā
(pieņemts 07.12.2017.) ............................................................ 529, 532, 536, 537
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Grozījumi Augstskolu likumā
(pieņemts 23.11.2000.) ............................................................................ 268, 286
Grozījumi Augstskolu likumā
(pieņemts 02.03.2006.) ............................................................................ 268, 286
Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā
(pieņemts 08.06.2006.) ............................................................................ 365, 394
Grozījumi Izglītības likumā
(pieņemts 05.02.2004.) ............................................................................ 213, 214
Grozījumi Izglītības likumā
(pieņemts 23.11.2016.) ....................................................................................... 64
Grozījumi Izglītības likumā
(pieņemts 22.11.2017.) ........................................................................... 64, 65, 77
Grozījumi Izglītības likumā
(pieņemts 22.03.2018.) ........................................................... 189–241, 439–504
Grozījumi Krimināllikumā
(pieņemts 10.09.2009.) .................................................................... 123, 128, 143
Grozījumi Krimināllikumā
(pieņemts 13.12.2012.) ............................................................ 123, 128, 143, 144
Grozījumi Krimināllikumā
(pieņemts 12.11.2015.) ............................................................ 125, 129, 130, 162
Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā (pieņemts 21.06.2018.) ....................................................................... 96
Grozījumi Latvijas Labošanas darbu kodeksā
(pieņemts 15.12.1994.) ............................................................................ 555, 580
Grozījumi Latvijas Republikas Izglītības likumā
(pieņemts 10.08.1995.; zaudējis spēku 01.06.1999.) .......................................213
Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā
(pieņemts 08.06.2000.) .....................................................................................580
Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"
(pieņemts 01.12.2009.) ................................................................................... 9, 20
Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"
(pieņemts 15.11.2012.) ......................................................................................... 9
Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"
(pieņemts 30.10.1997.) ....................................................................................... 70
Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"
(pieņemts 17.06.2010.) ....................................................................................... 71
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Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā
(pieņemts 12.03.2009.) ............................................................................ 122, 145
Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā
(pieņemts 31.03.2016.) .....................................................................................162
Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā
(pieņemts 16.11.2017.) ............................................................................ 181, 183
Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā
(pieņemts 28.02.2019.) ................................................... 417, 418, 420–422, 424
Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā
(pieņemts 23.11.2016.) ............................................................................ 242, 264
Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā
(pieņemts 23.11.2017.) ....................................................164, 177, 179, 181, 184
Grozījumi Vispārējās izglītības likumā
(pieņemts 22.03.2018.) .................. 189–241, 439, 441, 442, 463, 465, 474, 491
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma
vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta
pakāpēm dienesta gaitas likums
(pieņemts 15.06.2006.) ................................... 244, 246, 248, 251, 260–262, 264
Iesniegumu likums
(pieņemts 27.09.2007.) ............................................................................ 133, 166
Informācijas atklātības likums
(pieņemts 29.10.1998.) .....................................................................................166
Invaliditātes likums
(pieņemts 20.05.2010.) ................................................................................. 45, 50
Izglītības likums
(pieņemts 29.10.1998.) ..............................57–59, 61–67, 77–79, 189–193, 200,
204–208, 210, 212–216, 218, 220, 221, 230,
234, 236–241, 289, 290, 439–465, 467, 468, 474,
479, 486, 488–491, 493, 494, 499, 502–504, 514
Krimināllikums
(pieņemts 17.06.1998.)
7. pants ........................................................................................................586
35. pants............................................................................................. 523, 585
46. pants......................................................................................................586
49. pants......................................................................................................586
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139. pants ..................................................................................................... 87
228. pants ..................................................................................................... 87
237.1 pants ..........................................................................................122–163
Kriminālprocesa likums
(pieņemts 21.04.2005.) ..................................................................................... 110
194. pants ................................................................................................... 153
241. pants ................................................................................................... 549
244. pants ................................................................................................... 549
271. pants ................................................................................................... 541
272. pants ................................................................................................... 541
273. pants ................................................................................................... 541
277. pants ................................................................................................... 541
278. pants ................................................................................................... 541
279. pants ................................................................................................... 541
368. pants ............................................................................................. 98, 113
Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu
lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums
(pieņemts 30.11.2017.) .....................................................................................139
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
(pieņemts 07.12.1984.)
149.4 pants ................................................................................................... 101
149.5 pants ................................................................................................... 101
149.15 pants.................................................................................................. 101
201.12 pants.................................................................................................. 101
252. pants ............................................................................................ 105, 115
257. pants .............................................................................................. 96–121
274.1 pants ................................................................................................... 107
276. pants .............................................................................................. 99, 100
281. pants .................................................................................................... 100
285. pants .................................................................................................... 100
291. pants ............................................................................................ 100, 107
312. pants .................................................................................................... 107
Latvijas Republikas Izglītības likums
(pieņemts 19.06.1991.; zaudējis spēku 01.06.1999.) .............................. 212, 213
Latvijas Sodu izpildes kodekss
(pieņemts 23.12.1970.) ............................................. 511, 512, 518, 561, 563, 565,
566, 572, 580, 584, 585, 590
11. pants ...................................................................................................... 507
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13. pants .............................................................................................. 523, 577
Septītā nodaļa (41.–50.8 pants).................................................................... 512
41. pants ....................................................... 506, 512, 513, 518, 520, 523, 525
45. pants ...................................................................................................... 578
47. pants .............................................................................................. 507, 520
47.1 pants ..................................................................................... 512, 525, 527
49. pants ...................................................................................................... 578
49.2 pants ..................................................................................................... 579
50.1 pants ..................................................................................................... 577
50.3 pants ..................................................................................................... 556
50.4 pants ............................................................................................ 555–599
50.5 pants .............................................................................558, 577–580, 586
Likums par budžetu un finanšu vadību
(pieņemts 24.03.1994.) .............................................................................. 68, 180
Ministru kabineta iekārtas likums
(pieņemts 15.05.2008.) .....................................................................................331
Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums
(pieņemts 31.05.2012.) .....................................................................................148
Operatīvās darbības likums
(pieņemts 16.12.1993.) ........................................... 124, 140, 141, 146, 160, 161
Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā (pieņemts 25.04.2002.) ............................................................. 168, 260
Par izlozēm un azartspēlēm
(pieņemts 16.06.1994.; zaudējis spēku no 01.01.2006.) ......... 365, 392, 393, 412
Par nekustamā īpašuma nodokli
(pieņemts 04.06.1997.) ...................................................................................9–33
Par nodokļiem un nodevām
(pieņemts 02.02.1995.) .............................................................. 81–84, 89, 93, 94
Par Pārskatīto Eiropas Sociālo hartu
(pieņemts 14.02.2013.) .....................................................................................258
Par pašvaldībām
(pieņemts 19.05.1994.) .......................................... 56–67, 69–74, 76–86, 88–93,
385, 388, 392, 411, 416
Par pašvaldību budžetiem
(pieņemts 29.03.1995.) ................................................................................. 68, 88
Par Rīgas Stradiņa universitātes Satversmi
(pieņemts 13.06.2002.) .....................................................................................174
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Par Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi
(pieņemts 23.10.2014.) .....................................................................................174
Par sociālo drošību
(pieņemts 07.09.1995.) ........................................................................................ 43
Par valsts budžetu 2017. gadam
(pieņemts 23.11.2016.) ......................................................................................264
Par valsts budžetu 2018. gadam
(pieņemts 23.11.2017.) ............................................................................. 179, 181
Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu
aizsardzību (pieņemts 26.05.2005.) ............................................... 223, 224, 480
Par zemes privatizāciju lauku apvidos
(pieņemts 09.07.1992.) ........................................................................................ 27
Par zinātnisko darbību
(pieņemts 10.11.1992.; zaudējis spēku no 19.05.2005.)......................................293
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums (pieņemts 19.07.1995.;
līdz 31.12.2012. likuma nosaukums: Par valsts un pašvaldību
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu) ............................ 82, 83, 85
Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības
likums (pieņemts 29.05.2003.) ....................................... 362, 369, 370, 376, 377,
390–392, 397–399, 401, 411, 415
Saeimas kārtības rullis
(pieņemts 28.07.1994.) ....................20, 124, 128, 144, 145, 165, 167, 176–181,
184, 195, 230, 265, 286, 431, 475, 543, 580
Satversmes tiesas likums
(pieņemts 05.06.1996.) ...................................................................... 59, 239, 240
1. pants ........................................................................................................239
16. pants...................................... 9, 32, 34, 56, 58, 70, 80, 96, 122, 164, 189,
242, 268, 309, 361, 417, 439, 505, 529, 555
17. pants.................................... 9, 34, 56, 58, 69, 80, 96, 122, 164, 189, 242,
268, 309, 361, 417, 439, 505, 529, 555
3
18.–19. pants .............................................................................................239
18. pants........................................................................................................ 73
19. pants.................................................................................................. 58, 69
19.1 pants .......................... 9, 34, 96, 242, 255, 361, 381, 382, 417, 425, 529
19.2 pants ........................................................................... 164, 439, 505, 555
22. pants......................................................................................................239
28. pants......................................................................................................122
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28.1 pants .............................................. 9, 34, 56, 80, 96, 164, 242, 268, 309,
361, 417, 439, 505, 529, 555
29. pants........................................... 173, 216, 367, 381, 420, 422–424, 426
30.–32.pants .................................... 28, 54, 79, 95, 121, 154, 188, 237, 267,
303, 351, 409, 434, 493, 528, 554, 593
30. pants......................................................................................................239
31. pants............................................................................................. 526, 552
32. pants............................. 94, 188, 266, 301, 302, 433, 526, 527, 552, 592
Stratēģiskas nozīmes preču aprites likums
(pieņemts 21.06.2007.) .......................................... 122, 125–133, 135, 144–149,
151–153, 160–163
Teritorijas attīstības plānošanas likums
(pieņemts 13.10.2011.) .....................................................................................393
Teritorijas plānošanas likums
(pieņemts 22.05.2002. zaudējis spēku no 01.12.2011.) .................. 375, 386–389
Valsts pārvaldes iekārtas likums
(pieņemts 06.06.2002.) ................................. 58, 74, 89, 165, 181, 183, 184, 554
Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu
atlīdzināšanas likums (pieņemts 02.06.2005.) ............................................370
Valsts sociālo pabalstu likums
(pieņemts 31.10.2002.) ................................................................34–55, 417–438
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likums
(pieņemts 01.12.2009..) .......................................................... 164–188, 242–267
Vispārējās izglītības likums
(pieņemts 10.06.1999.) ................... 58, 189, 190, 200, 205–280, 230, 237–241,
439, 441, 442, 461, 463, 465, 474, 491
Zinātniskās darbības likums
(pieņemts 14.04.2005.) ............................................................................ 515, 519

3. Augstākās padomes lēmums
Par Latvijas PSR likumdošanas aktu piemērošanu Latvijā
(pieņemts 29.08.1991.) ..................................................................................... 555

4. Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti Latvijas Republikas
Satversmes 81. panta kārtībā
Apcietinājumā turēšanas kārtības likums
(11.04.2006. noteikumi Nr. 288; zaudējis spēku no 18.07.2006.) ....................... 542
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Grozījumi Augstskolu likumā
(23.08.2005. noteikumi Nr. 635; zaudējis spēku no 06.04.2006.) ............... 286, 287
Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā
(07.01.2000. noteikumi Nr. 5; zaudējis spēku no 11.07.2000.) ........................... 590

5. Ministru kabineta noteikumi
Apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpes
īstenošanas kārtība (02.06.2015. noteikumi Nr. 276) ...................................577
Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības
noteikumi (30.05.2006. noteikumi Nr. 423) ................................... 505–528, 577
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta
noteikumos Nr. 221 "Noteikumi par elektroenerģijas
ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju
koģenerācijā" (05.07.2016. noteikumi Nr. 443) ........................... 323, 344, 350
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta
noteikumos Nr. 221 "Noteikumi par elektroenerģijas
ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju
koģenerācijā" (10.04.2018. noteikumi Nr. 214) .................. 317, 318, 324, 338,
339, 341, 342, 354, 356
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. marta
noteikumos Nr. 262 "Noteikumi par elektroenerģijas
ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus,
un cenu noteikšanas kārtību" (05.07.2016.
noteikumi Nr. 444) ........................................................................... 323, 344, 350
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. marta
noteikumos Nr. 262 "Noteikumi par elektroenerģijas
ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus,
un cenu noteikšanas kārtību" (10.04.2018.
noteikumi Nr. 215) .................................................................. 317, 318, 324, 338,
339–342, 354, 356
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra
noteikumos Nr. 1098 "Noteikumi par rīcību ar
administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un
dokumentiem" (20.09.2016. noteikumi Nr. 615) .............................................. 96
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 25. septembra
noteikumos Nr. 645 "Noteikumi par Nacionālo
stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu"
(24.11.2009. noteikumi Nr. 1334) ......................................................................148
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Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 25. septembra
noteikumos Nr. 645 "Noteikumi par Nacionālo
stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu"
(04.10.2016. noteikumi Nr. 648) ............................................................... 126, 151
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 21. maija
noteikumos Nr. 281 "Noteikumi par valsts vispārējās
vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu
standartiem un izglītības programmu paraugiem"
(13.08.2019. noteikumi Nr. 364) ........................................................................465
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta
noteikumos Nr. 468 "Noteikumi par valsts pamatizglītības
standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem
un pamatizglītības programmu paraugiem"
(20.08.2019. noteikumi Nr. 379) ........................................................................464
Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības
likumā noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās
izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu
vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība
(20.12.2016. noteikumi Nr. 831) ........................................................................488
Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums
(23.04.2013. noteikumi Nr. 225) ........................................................................479
Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts
budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām
pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai
(28.12.2010. noteikumi Nr. 1206) ............................................... 56, 57, 60, 61, 77
Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās
lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un
sniedz informāciju par to (13.07.2010. noteikumi Nr. 635) .... 12, 13, 19, 29, 32
Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi
no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu
sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas
pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un
izcenojumu apstiprināšanas kārtība
(03.05.2011. noteikumi Nr. 333) .......................................................................... 92
Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim
par bērna uzturēšanu (22.12.2009. noteikumi Nr. 1600)...............................428
Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas
uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas,
iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana
valsts budžetā (26.11.2013. noteikumi Nr. 1354) ............................................107
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Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas
finansēšanā vidējās izglītības pakāpē
(11.09.2018. noteikumi Nr. 583) ........................................................................221
Ministru kabineta kārtības rullis
(07.04.2009. noteikumi Nr. 300) ........................................................................148
Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums
parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku
(06.08.2002. noteikumi Nr. 353) ........................................................................276
Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot
atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas
kārtību (16.03.2010. noteikumi Nr. 262) ................................................. 309–360
Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu
noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā
(10.03.2009. noteikumi Nr. 221) ............................................................... 309–360
Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves
vajadzību materiālā nodrošinājuma normām
(19.12.2006. noteikumi Nr. 1022) ......................................................................577
Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas (28.06.2005. noteikumi Nr. 480) ...................................... 94
Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju
(13.06.2017. noteikumi Nr. 322) ........................................................................515
Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču
un pakalpojumu sarakstu (25.09.2007. noteikumi Nr. 645)................. 122–163
Noteikumi par pabalsta apmēru transporta izdevumu
kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta
pārvietošanās, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta
piešķiršanas un izmaksas kārtību
(26.07.2005. noteikumi Nr. 563; zaudējuši spēku 01.01.2010.) ............................ 51
Noteikumi par pabalsta apmēru transporta izdevumu
kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta
pārvietošanās, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta
piešķiršanas un izmaksas kārtību
(22.12.2009. noteikumi Nr. 1606) ........................................................................ 51
Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes
un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem,
termiņiem un kārtību (23.12.2014. noteikumi Nr. 805)............................ 34–55
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Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu
lietās izņemto mantu un dokumentiem
(07.12.2010. noteikumi Nr. 1098) ............................................................... 96–121
Noteikumi par sevišķā veidā veicamiem operatīvās
darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu
iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu apriti
(18.08.2009. noteikumi Nr. 926) ........................................................................160
Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas
kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai
(01.02.2011. noteikumi Nr. 93) ..........................................................................140
Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu,
pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un
pamatizglītības programmu paraugiem (06.08.2013.
noteikumi Nr. 530; zaudējis spēku no 01.06.2014.) ............................................214
Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu,
pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un
pamatizglītības programmu paraugiem
(12.08.2014. noteikumi Nr. 468) ....................................................... 451, 464, 490
Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un
pamatizglītības programmu paraugiem
(27.11.2018. noteikumi Nr. 747; spēkā no 01.09.2020.) ........... 234–236, 464, 465
Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības
standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību
priekšmetu standartiem (02.09.2008. noteikumi Nr. 715;
zaudējis spēku no 06.06.2013.) ..........................................................................214
Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu,
mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu
paraugiem (21.05.2013. noteikumi Nr. 281) ................................... 234, 465, 490
Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu
un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem
(03.09.2019. noteikumi Nr. 416; spēkā no 01.09.2020.) ............................ 465, 466
Notiesātā resocializācijas īstenošanas kārtība
(09.04.2013. noteikumi Nr. 191) ............................................... 512, 566, 577, 591
Par ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnēm
2015–2020. gadam (24.09.2015. noteikumi Nr. 580)............................. 525, 588
Profesora un asociētā profesora amata pretendenta
zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas
novērtēšanas kārtība (04.09.2001. noteikumi Nr. 391) ........ 269, 272, 274, 285,
288, 291–293, 295
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Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības
noteikumi (08.03.2004. noteikumi Nr. 127) .....................................................390
Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un
vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības
klašu (grupu) finansēšanas kārtība
(15.07.2016. noteikumi Nr. 477) ....................................................... 57–67, 78, 79
Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu
speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu
finansēšanas kārtība (20.11.2001. noteikumi Nr. 493;
zaudējis spēku no 01.01.2008.) ...................................................................... 58, 59
Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu
speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu
finansēšanas kārtība (25.09.2007. noteikumi Nr. 652;
zaudējis spēku no 09.09.2010.) ................................................................ 58, 59, 65
Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu
speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu
finansēšanas kārtība (31.08.2010. noteikumi Nr. 825;
zaudējis spēku no 01.09.2016.) ...................................................................... 59, 65
Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi
(19.10.2004. noteikumi Nr. 883; zaudējis spēku no 10.10.2009.) .............. 386, 387
Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas)
kārtība un kritēriji (27.12.2005. noteikumi Nr. 1001) ....................................518

6. Pašvaldību saistošie noteikumi
Grozījumi Rīgas domes 10.03.2005. saistošajos
noteikumos Nr.97 "Par azartspēļu organizēšanas
aizliegumu Rīgā" (Rīgas domes 13.09.2005. saistošie
noteikumi Nr. 13; zaudējuši spēku no 01.01.2006.) ............................................408
Grozījumi Rīgas domes 07.02.2006. saistošajos noteikumos
Nr.38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"
(Rīgas domes 18.06.2013. saistošie noteikumi Nr. 220) .....................................361
Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un
uzturēšanas noteikumi (Jūrmalas pilsētas domes
04.09.2014. saistošie noteikumi Nr. 27) ...................................................... 80–95
Par azartspēļu organizēšanas aizliegumu Rīgā
(Rīgas domes 10.03.2005. saistošie noteikumi Nr. 97;
zaudējuši spēku no 01.01.2006.) ......................................................................408
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Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
(Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) .......................................390
Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi (Rīgas domes
07.02.2006. saistošie noteikumi Nr. 38) .................................................... 361–416

7. Citi tiesību akti
Ministru kabineta rīkojumi
Par Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnēm
2015.–2020. gadam (24.09.2015. rīkojums Nr. 580) ....................................588
Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas
pamatnostādnes 2014.–2020. gadam (apstiprināts ar
28.12.2013. rīkojumu Nr. 685) ........................................................................... 289
Ministriju un to iestāžu dokumenti
Apcietināto personu korespondences kontroles un
notiesāto personu korespondences pārbaudes kārtība
ieslodzījuma vietās (Ieslodzījuma vietu pārvaldes
16.10.2012. iekšējie noteikumi Nr. 1/10.-n.-12 )............................ 539, 541, 542,
544, 545, 554
Neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemju
apsekošanas un noteikšanas kārtība (Lauku atbalsta
dienesta Kontroles departamenta 01.09.2014. kārtība Nr. 10) ............ 11, 14, 26
Par ēdināšanas izmaksu noteikšanu Rēzeknes pilsētas
izglītības iestādēs un uzcenojuma apstiprināšanu"
(Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. lēmums Nr. 1872) ....... 56, 57, 59–61, 63,
64, 66–69, 73, 74, 76, 77, 79
Par Rēzeknes pilsētas domes 2016. gada 22. decembra
lēmuma Nr. 1872 "Par ēdināšanas izmaksu noteikšanu
Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs un uzcenojuma
apstiprināšanu" (protokols Nr. 103, 13. punkts)
1.3. apakšpunkta daļā par ēdināšanas izmaksu (vecāku
maksas) noteikšanu speciālajās pirmsskolas izglītības
iestādēs un 7. punkta darbības apturēšanu (vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministra 26.09.2017.
rīkojums Nr. 1-2/7346) ............................................................................... 56–79
Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu
(Kultūras ministrijas 29.10.1998. rīkojums Nr. 128) .......................................... 390
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Pašvaldības lēmumi
Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas kapi"
nolikums (Jūrmalas pilsētas domes 12.11.2015. lēmums Nr. 48) ...................... 90
Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās
azartspēles Brīvības ielā 48/50, Rīgā, atcelšanu
(Rīgas domes 18.10.2017. lēmums Nr. 269) ............................................... 362, 381
Par Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34
"Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" un
Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 "Rīgas
vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi" grozījumu
apstiprināšanu un pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu
(Rīgas domes 18.06.2013. lēmums Nr. 6331) ..................................................... 361
Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības
plāna izstrādi (Rīgas domes 26.09.2000. lēmums Nr. 8883) ............................ 386
Par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas
teritorijas plānojuma apstiprināšanu (Rīgas domes
07.02.2006. lēmums Nr. 832) ............................................................................. 361
Rīgas vēsturiskā centra plānojums (pieejams:
http://www.rdpad.lv/rtp/rvc/) ............... 361, 364–368, 375, 383, 385–391,
393, 397–399, 401, 407, 408, 415
Par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas
teritorijas plānojuma galīgās redakcijas noteikšanu
(Rīgas domes 15.11.2005. lēmums Nr. 583) ............................................... 386, 393

II. Starptautiskie tiesību akti
1. Starptautiskie līgumi
Bērnu tiesību konvencija (pieņemta 20.11.1989.;
Latvijā spēkā no 14.05.1992.)................. 199, 209, 210, 228, 237, 460, 468, 470
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības
konvencija (EP; pieņemta 04.11.1950.;
Latvijā spēkā no 27.06.1997.).................................................. 565, 575, 576, 581
7. pants .............................................................................. 143, 154, 157–159
8. pants ....................................................................................... 175, 456, 551
14. pants..................................................................................... 575, 576, 596
1. protokola 2. pants ................................ 209–212, 456, 467, 515, 516, 524
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Eiropas Padomes Vispārējā konvencija par kultūras
mantojuma vērtību sabiedrībai (pieņemta 27.10.2005.;
Latvijā spēkā no 01.06.2011.)...........................................................................400
Eiropas Sociālās harta (EP; pieņemta 18.10.1961.;
Latvijā spēkā no 02.03.2002.).................................................................. 246, 258
4. pants .......................................................................246, 251, 253, 258, 259
Konvencija pret diskrimināciju izglītībā (ANO; pieņemta
14.12.1960. ; Latvijā spēkā no 16.09.2009.) ............................................ 209, 470
Konvencija par jebkuras sieviešu diskriminācijas
izskaušanu (ANO; pieņemta 18.12.1979.;
Latvijā spēkā no 14.05.1992.).................................................. 581, 582, 585, 589
Konvencija par pasaules kultūras un dabas
mantojuma aizsardzību (UNESCO; pieņemta;
16.11.1972.; Latvijā spēkā no 10.04.1995.) ...................... 373–375, 389, 397, 399
Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām
(ANO; pieņemta 13.12.2006.; Latvijā spēkā no 31.03.2010.) ... 36, 38, 39, 41–43
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
un Baltkrievijas Republikas Izglītības ministrijas līgums
par sadarbību izglītībā un zinātnē (parakstīts 13.05.2004.) ....................221
Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts valdības
nolīgums par sadarbību izglītības, kultūras un zinātnes
jomā (parakstīts 27.02.1994.; spēkā no 07.11.1995.) .....................................221
Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas
valdības līgums par sadarbību kultūrā un izglītībā
(parakstīts 29.03.2006.; spēkā no 19.07.2007.) ...............................................221
Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības
līgums par sadarbību izglītības, zinātnes, jaunatnes
un sporta jomā (parakstīts 29.09.2017.; spēkā no 30.01.2019.) ...................221
Līgums starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas
Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas
Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku,
Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti,
Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Somijas
Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un
Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības
dalībvalstīm) un Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku,
Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku,
Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku,
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Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku par Čehijas
Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas,
Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas
Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas,
Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas
pievienošanos Eiropas Savienībai (parakstīts 16.04.2003.;
spēkā no 01.05.2004.) .......................................................................................282
Līgums starp Latvijas Republikas valdību, Igaunijas
Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību
par kopējās izglītības telpas izveidi starp Baltijas valstīm
vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā līdz augstākās
izglītības pakāpei (parakstīts 10.07.1998.; spēkā no 16.07.2000.) .............221
Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām
un kultūras tiesībām (ANO; pieņemts 16.12.1966.;
Latvijā spēkā no 14.07.1992.)...........................................................................210
13. pants............................................................................. 209, 237, 460, 470
Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un
politiskajām tiesībām (ANO; pieņemts 16.12.1966.;
Latvijā spēkā no 14.07.1992.) ..........................................................................595
preambula...................................................................................................236
3. pants ........................................................................................................595
26. pants............................................................................. 218, 443, 484, 574
27. pants..................................................................................... 224, 443, 457
Vīnes konvencija par starptautisko līgumu tiesībām
(ANO; pieņemta 23.05.1969.; Latvijā spēkā no 03.06.1993.) ................. 225, 226
Vispārējā cilvēktiesību deklarācija (ANO; pieņemta
10.12.1948.; Latvijā spēkā no 24.03.1992.) ........................................................581
Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu
aizsardzību (EP; pieņemta 01.02.1995.; Latvijā spēkā
no 01.10.2005.) .............................................. 193, 194, 198, 199, 223–229, 236,
241, 444, 445, 447, 448, 452, 453,
457, 459, 469, 480, 498

2. Eiropas Padomes dokumenti
Ieteikums dalībvalstīm par ieslodzītu vecāku bērniem
(Ministru komitejas 04.04.2018. ieteikums CM/Rec(2018)) ............................. 588
Par Eiropas cietumu noteikumiem (Ministru komitejas
11.01.2006. rekomendācija Rec(2006)2) ....................................513, 523, 525, 550,
564, 582, 587
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Par izglītību ieslodzījuma vietās (Ministru komitejas
13.10.1989. ieteikumi Nr. R (89)12) .................................................................. 525

3. Eiropas Savienības dokumenti
Pamatdokumenti
Līgums par Eiropas Savienību [parakstīts 07.02.1992.
(Māstrihtas līgums)]
3. pants ........................................................................................................186
4. pants ........................................................................................................185
Līgums par Eiropas Savienības darbību
[parakstīts 25.03.1957.; līdz 01.12.2009. – Eiropas Kopienas
dibināšanas līgums (Romas līgums)] ...................................... 246, 277, 347, 357
3. pants ............................................................................................... 127, 145
16. pants......................................................................................................176
107. pants ...................................................................................................347
108. pants .................................................................................. 316, 320, 322
133. pants ...................................................................................................127
267. pants ...................................................................................................296
Eiropas Savienības Pamattiesību harta
(pieņemta 07.12.2000.) ........................................................... 176, 283, 284, 305
Līgums
Šengenas līgums starp Beniluksa Ekonomikas savienības
valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un
Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles
atcelšanu pie kopīgām robežām (parakstīts 14.06.1985.)...........................163
Regulas
Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 883/2004
par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu
(pieņemta 29.04.2004.) ..................................................................................... 436
Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu
95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
(pieņemta 27.04.2016.) ................................... 166–169, 171–173, 176, 185–187
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Padomes regula (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma
sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm,
kas pārvietojas Kopienā (pieņemta 14.06.1971.) .......................................... 436
Padomes regula Nr. 1334/2000, ar ko nosaka
Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču un
tehnoloģiju eksporta kontrolei (pieņemta 22.06.2000.) ..................... 127, 152
Padomes regula Nr. 428/2009, ar ko izveido
Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta,
pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei
(pieņemta 05.05.2009.) ........................... 125, 126, 129–131, 136, 139, 145, 152
Direktīvas
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 95/46/EK p
ar personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi
un šādu datu brīvu apriti (pieņemta 24.10.1995.) .................................. 176, 185
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2001/77/EK
par tādas elektroenerģijas izmantošanas veicināšanu
iekšējā tirgū, kas saražota, izmantojot atjaunojamos
enerģijas avotus (pieņemta 27.09.2001.)......................................................... 333
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2003/88/EK
par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem
(Darba laika direktīva) (pieņemta 04.11.2003.) ............................... 246, 249, 252,
257, 258, 262, 264
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2004/8/EK
par koģenerācijas, kas balstīta uz lietderīgā siltuma
pieprasījumu, veicināšanu iekšējā enerģijas tirgū, un
ar kuru groza direktīvu 92/42/EEK (pieņemta 11.02.2004.)........................ 333
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2009/28/EK
par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu
un ar ko groza un sekojoši atceļ direktīvas 2001/77/EK
un 2003/30/EK (pieņemta 23.04.2009.) ......................................................... 333
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2012/27/ES par
energoefektivitāti, ar ko groza direktīvas 2009/125/EK un
2010/30/ES un atceļ direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK
(pieņemta 25.10.2012.) ...................................................................................... 333
Padomes direktīva 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK
noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku
(pieņemta 28.06.1999.) ........................................................................... 271, 282
EAK – UNICE – CEEP pamatnolīgums .................... 271, 273, 275–278, 282,
283, 287, 296–300
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Citi dokumenti
Eiropas Komisijas lēmums par valsts atbalstu lietā
Nr. SA.43140 (2015/NN) (pieņemts 24.04.2017.) Pieejams:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?
proc_code=3_SA_43140................................ 312–314, 316, 322, 323., 347, 348
Eiropas Parlamenta rezolūcija par cietumā ieslodzīto
sieviešu īpašo situāciju un vecāku atrašanās ieslodzījumā
ietekmi uz sociālo un ģimenes dzīvi (2007/2116(INI))
(pieņemta 13.03.2008.) ......................................................................................583

3. Citi starptautisko tiesību dokumenti
ANO dokumenti
Ieslodzīto režīma minimālie standartnoteikumi (apstiprināti
ar ANO Ģenerālās asamblejas 17.12.2015. rezolūciju Nr. 70/175) .................... 582
Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO)
rekomendācija par augstākās izglītības iestāžu mācībspēku
statusu (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organisation, Recommendation concerning the Status of
Higher-Education Teaching Personnel (pieņemta 1997. gadā) ................. 284, 289
Noteikumi par izturēšanos pret ieslodzītajām sievietēm un ar
ieslodzījumu nesaistītu soda veidu piemērošanu sievietēm
(Bangkokas noteikumi) (apstiprināti ar ANO Ģenerālās
asamblejas 21.12.2010. rezolūciju Nr. 65/229).................................. 562, 568, 583
UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR),
General Comment No. 13: The Right to Education (Art. 13 of the
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), 8 December
1999, E/C.12/1999/10 ..................................................................... 209, 288, 289
UN Committee on the Elimination of Discrimination Against
Women, "General Recommendation No. 25: Article 4, para. 1 of
the Convention (temporary special measures)", UN Doc. A/59/38
(supp), 18 March 2004...................................................................................... 596
UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination,
"General Recommendation No. 32: The Meaning and Scope of
Special Measures in the International Convention on the Elimination
of All Forms of Racial Discrimination", UN Doc. CERD/C/GC/32,
24 September 2009........................................................................................... 596
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UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment
No. 23: Article 27 (Rights of Minorities), 8 April 1994,
CCPR/C/21/Rev.1/Add.5................................................................................. 224
ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas
(UNESCO) dokumenti
Ģenerālās konferences Ieteikums par vēsturisko pilsētas ainavu.
(pieņemts 10.11.2011.) Pieejams: http://www.unesco.lv/lv/
dokumenti/ieteikumi-2/ieteikumi-1/ ............................................................... 400
Pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzības
starpvaldību komitejas Operatīvās vadlīnijas Pasaules
mantojuma konvencijas īstenošanai. Pieejamas:
https://whc.unesco.org/en/guidlines/ ...................................................... 400, 401
Pasaules mantojuma komitejas lēmums par Rīgas vēsturiskā
centra iekļaušanu Pasaules mantojuma sarakstā
(pieņemts 04.12.1997.) ...................................................................................... 390
Eiropas Padomes komisijas "Demokrātija caur tiesībām"
(Venēcijas komisija) dokumenti
2012. gada 17. decembra viedoklis Nr. 685/2012 (CDL-AD(2012)026)
par Rumānijas valdības un parlamenta rīcības atbilstību
konstitucionālajiem principiem un tiesiskumam saistībā ar
citām valsts institūcijām un par valdības ārkārtas lēmumu par
likuma Nr. 47/1992 "Par konstitucionālās tiesas izveidi un darbību"
grozīšanu, un par valdības ārkārtas lēmumu par likuma Nr. 3/2000
"Par referenduma organizēšanu" (Opinion on the compatibility with
Constitutional principles and the Rule of Law of actions taken by
the Government and the Parliament of Romania in respect of other
State institutions and on the Government emergency ordinance on
amendment to the Law N° 47/1992 regarding the organisation and
functioning of the Constitutional Court and on the Government
emergency ordinance on amending and completing the Law
N° 3/2000 regarding the organisation of a referendum of Romania)
Pieejams: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/
?opinion=685&year=all...................................................................................... 182
2016. gada 18. marta pētījums Nr. 711/2013 (CDL(2016)006)
"Tiesiskuma kontrolsaraksts" (Draft checklist on the Rule of Law).
Pieejams: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/
?pdf=CDL(2016)006-e........................................................................................ 178
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2017. gada 9. decembra viedoklis Nr. 902/2017 (CDL-AD(2017)030)
par Ukrainas Izglītības likumu un izglītības sistēmu (Opinion on
the Provisions of the Law on Education of 5 September 2017 which
concern the use of the State language and Minority and other
languages in Education). Pieejams: https://www.venice.coe.int/
webforms/documents/?opinion=902&year=all ......................... 192, 195, 443, 481
Advisory Committee on the Framework Convention for
the Protection of National Minorities, Commentary on
Education under the Framework Convention for
the Protection of National Minorities, 2 March 1996 ....................................227
Eiropas (Padomes) komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas
vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai dokuments
Ziņojums Latvijas valdībai par Eiropas komitejas spīdzināšanas
un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai
(CPT) vizīti Latvijā no 2016. gada 12. līdz 22. aprīlim,
Nr. CPT/Inf(2017)16 (pieņemts 29.06.2017.) ..................................................... 592
Eiropas (Padomes) Sociālo tiesību komitejas lēmumi
2010. gada 23. jūnija lēmums lietā "Confédération française de
l'Encadrement CFE-CGC v. France", pieteikums Nr. 56/2009.
Pieejams: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/ .......... 258, 259
2011. gada 17. oktobra lēmums lietā "European Council of Police
Trade Unions (CESP) v. Portugal", pieteikums Nr. 60/2010.
Pieejams: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/ .................. 258
2013. gada 2. decembra lēmums lietā "Union syndicale des
magistrats administratifs (USMA) v. France", pieteikums
Nr. 84/2012. Pieejams: https://www.coe.int/en/web/
european-social-charter/................................................................................... 259
Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo
minoritāšu aizsardzību konsultatīvās komitejas dokumenti
Otrais viedoklis par Latviju, No. ACFC/OP/II(2013)001
(pieņemts 18.06.2013.) Pieejams: https://rm.coe.int/168008c1a1 ................... 501
Trešais tematiskais komentārs – to personu tiesības
uz valodu, kuras pieder pie nacionālajām minoritātēm.
Pieejams: www.rm.coe.int/ ................................................................................... 498
Trešais viedoklis par Bulgāriju, No. ACFC/OP/III(2014)001
(pieņemts 11.02.2014.). Pieejams: https://www.refworld.org/
docid/53e1f88e4.html............................................................................................ 501
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Trešais viedoklis par Latviju, No. ACFC/OP/III(2018)001
(pieņemts 23.02.2018.). Pieejams: https://rm.coe.int/
3rd-op-latvia-latvian/16808d91ab ..................................... 193, 226, 227, 231, 449
Trešais viedoklis par Lietuvu, No. ACFC/OP/III(2013)005
(pieņemts 28.11.2013.). Pieejams: https://rm.coe.int/CoERMPublic
CommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=
0900001680099360....................................................................................... 501, 502
Ceturtais viedoklis par Horvātiju, No. ACFC/OP/IV(2015)005rev
(pieņemts 18.11.2015.). Pieejams: https://rm.coe.int/16806c268b .......... 501, 502
Ceturtais viedoklis par Somiju, No. ACFC/OP/IV(2016)002
(pieņemts 24.02.2016.). Pieejams: https://rm.coe.int/16806ae11a........... 227, 228
Ceturtais viedoklis par Vāciju, No. ACFC/OP/IV(2015)003
(pieņemts 19.03.2015.). Pieejams: https://www.refworld.org/
docid/566ab7c54.html .................................................................................. 227, 228
Ceturtais viedoklis par Zviedriju, No. ACFC/OP/IV(2017)004
(pieņemts 22.06.2017.). Pieejams: https://rm.coe.int/
fourth-opinion-on-sweden-adopted-on-22-june-2017/168075fbab........... 227, 228
Starptautiskās pieminekļu un ievērojamu vietu
padomes dokuments
Naras dokuments par autentiskumu. Pieejams:
https://www.icomos.org/charters/nara-e.pdf .................................................. 401

III. Ārvalsts tiesību akts
Francijas 1798. gada Cilvēka un pilsoņa deklarācija
(Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789)
Pieejama: https://www.legifrance.gouv.fr/ Droit-francais/
Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-duCitoyen- de-1789 .................................................................................................... 158
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JUDIKATŪRAS UN TIESU PRAKSES RĀDĪTĀJS
lpp.

I. Latvijas tiesu nolēmumi
1. Latvijas Republikas Satversmes tiesas nolēmumi
Spriedumi
1998. gada 10. jūnija spriedums lietā Nr. 04-03(98)....................................... 49
1998. gada 13. jūlija spriedums lietā Nr. 03-04(98)............................. 187, 287
1999. gada 9. jūlija spriedums lietā Nr. 04-03(99) .......................................... 75
1999. gada 1. oktobra spriedums lietā Nr. 03-05 (99) ..................................331
2000. gada 30. augusta spriedums lietā Nr. 2000-03-01 ..............................498
2001. gada 3. aprīļa spriedums lietā Nr. 2000-07-0409 ...............................331
2001. gada 21. decembra spriedums lietā Nr. 2001-04-0103 ............. 219, 233
2002. gada 5. marta spriedums lietā Nr. 2001-10-01 ...................................117
2002. gada 19. marta spriedums lietā Nr. 2001-12-01 ................................... 43
2002. gada 20. maija spriedums lietā Nr. 2002-01-03 ......................... 382, 385
2002. gada 4. jūnija spriedums lietā Nr. 2001-16-01 ....................................281
2003. gada 23. aprīļa spriedums lietā Nr. 2002-20-0103 .................... 281, 282
2003. gada 20. maija spriedums lietā Nr. 2002-21-01 ......... 285, 289, 293, 294
2003. gada 27. jūnija spriedums lietā Nr. 2003-04-01 ..................................118
2003. gada 4. decembra spriedums lietā Nr. 2003-14-01 .............................575
2004. gada 30. janvāra spriedums lietā Nr. 2003-20-01...................... 397, 399
2004. gada 9. marta spriedums lietā Nr. 2003-16-05 .......................... 389, 407
2004. gada 26. marta spriedums lietā Nr. 2003-22-01 ................................... 42
2004. gada 11. oktobra spriedums lietā Nr. 2004-02-0106..........................432
2005. gada 4. janvāra spriedums lietā Nr. 2004-16-01 ........................ 117, 382
2005. gada 26. janvāra spriedums lietā Nr. 2004-17-01...............................408
2005. gada 13. maija spriedums lietā Nr. 2004-18-0106....112, 192, 211–213,
223, 229, 231, 398, 405, 443,
473, 475–480, 496, 573, 574
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2005. gada 14. septembra spriedums lietā Nr. 2005-02-0106 ........... 217, 255,
428, 573
2005. gada 4. novembra spriedums lietā Nr. 2005-09-01 ............................405
2005. gada 11. novembra spriedums lietā Nr. 2005-08-01 ............................ 42
2005. gada 21. novembra spriedums lietā Nr. 2005-03-0306...... 50, 330, 411,
414, 520
2005. gada 14. decembra spriedums lietā Nr. 2005-10-03 ............................. 384
2005. gada 16. decembra spriedums lietā Nr. 2005-12-0103 ...... 94, 108, 302,
382, 433, 526, 527,
552, 586, 592
2005. gada 22. decembra spriedums lietā Nr. 2005-19-01... 20, 110, 288, 432,
436, 520, 546, 587
2006. gada 6. februāra spriedums lietā Nr. 2005-17-01 ...............................577
2006. gada 14. marta spriedums lietā Nr. 2005-18-01 .................................117
2006. gada 15. jūnija spriedums lietā Nr. 2005-13-0106 ................................207
2006. gada 16. oktobra spriedums lietā Nr. 2006-05-01 ..............................342
2006. gada 8. novembra spriedums lietā Nr. 2006-04-01 ............. 42, 383, 488
2006. gada 11. decembra spriedums lietā Nr. 2006-10-03...........................265
2006. gada 20. decembra spriedums lietā Nr. 2006-12-01.................. 142, 157
2007. gada 4. janvāra spriedums lietā Nr. 2006-13-0103 ................... 260, 575
2007. gada 11. aprīļa spriedums lietā Nr. 2006-28-01 ................................... 18
2007. gada 26. aprīļa spriedums lietā Nr. 2006-38-03 ........................ 384, 398
2007. gada 2. maija spriedums lietā Nr. 2006-30-03 ........................... 111, 497
2007. gada 16. maija spriedums lietā Nr. 2006-42-01 ................. 112, 290, 547
2007. gada 8. jūnija spriedums lietā Nr. 2007-01-01 ..................... 21, 265, 431
2007. gada 9. oktobra spriedums lietā Nr. 2007-04-03 .............50, 51, 94, 332,
336, 353
2007. gada 19. decembra spriedums lietā Nr. 2007-13-03.................. 205, 427
2008. gada 17. janvāra spriedums lietā Nr. 2007-11-03....... 21, 282, 338, 353,
385, 386, 402, 407
2008. gada 3. aprīļa spriedums lietā Nr. 2007-23-01 ............. 18, 205, 280, 516
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2008. gada 29. aprīļa spriedums lietā Nr. 2007-25-01 .................................574
2008. gada 24. septembra spriedums lietā Nr. 2008-03-03 ..................... 77, 88
2008. gada 21. oktobra spriedums lietā Nr. 2008-02-01 ..............................516
2008. gada 12. novembra spriedums lietā Nr. 2008-05-03 ................. 397, 411
2008. gada 20. novembra spriedums lietā Nr. 2008-07-01 ..........................118
2008. gada 16. decembra spriedums lietā Nr. 2008-09-0106 ..... 142–144, 158
2008. gada 29. decembra spriedums lietā Nr. 2008-37-03.................. 217, 429
2009. gada 7. aprīļa spriedums lietā Nr. 2008-35-01 ....................................415
2009. gada 23. aprīļa spriedums lietā Nr. 2008-42-01 .................540, 586, 587
2009. gada 28. maija spriedums lietā Nr. 2008-47-01 ..................................279
2009. gada 6. jūlija spriedums lietā Nr. 2008-38-03 ....................................... 26
2009. gada 19. novembra spriedums lietā Nr. 2009-09-03 ..........................402
2009. gada 26. novembra spriedums lietā Nr. 2009-08-01 ......... 178, 342, 495
2009. gada 2. decembra spriedums lietā Nr. 2009-07-0103 ........................587
2009. gada 18. decembra spriedums lietā Nr. 2009-10-01 ..... 540, 542, 547, 586
2009. gada 21. decembra spriedums lietā Nr. 2009-43-01.......... 178, 516, 553
2010. gada 7. janvāra spriedums lietā Nr. 2009-12-03 .................................... 255
2010. gada 2. februāra spriedums lietā Nr. 2009-46-01 ........................ 41, 573
2010. gada 18. februāra spriedums lietā Nr. 2009-74-01 .............................282
2010. gada 30. marta spriedums lietā Nr. 2009-85-01 .................................405
2010. gada 31. marta spriedums lietā Nr. 2009-76-01 .................................427
2010. gada 21. aprīļa spriedums lietā Nr. 2009-86-01 ........................ 265, 432
2010. gada 22. jūnija spriedums lietā Nr. 2009-111-01................................178
2010. gada 7. oktobra spriedums lietā Nr. 2010-01-01 ...... 283, 290, 293, 296,
404, 405, 407, 521,
522, 547, 548
2010. gada 27. oktobra spriedums lietā Nr. 2010-12-03 ..............................109
2010. gada 29. oktobra spriedums lietā Nr. 2010-17-01 ..............................427
2010. gada 6. decembra spriedums lietā Nr. 2010-25-01 ......................... 19, 21
2010. gada 20. decembra spriedums lietā Nr. 2010-44-01 ..... 331, 582, 587, 591
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2011. gada 11. janvāra spriedums lietā Nr. 2010-40-03............... 54, 331, 336,
388, 423
2011. gada 18. februāra spriedums lietā Nr. 2010-29-01 .............................427
2011. gada 24. februāra spriedums lietā Nr. 2010-48-03 .............. 27, 353, 402
2011. gada 14. marta spriedums lietā Nr. 2010-51-01 .................................346
2011. gada 18. marta spriedums lietā Nr. 2010-50-03 ........................ 520, 527
2011. gada 30. marta spriedums lietā Nr. 2010-60-01 .... 18, 20, 142, 157, 488
2011. gada 6. maija spriedums lietā Nr. 2010-57-03 ....................................467
2011. gada 20. maija spriedums lietā Nr. 2010-70-01 .................................... 18
2011. gada 9. jūnija spriedums lietā Nr. 2010-67-01 ........................... 578, 585
2011. gada 3. novembra spriedums lietā Nr. 2011-05-01 ............................109
2011. gada 19. oktobra spriedums lietā Nr. 2010-71-01 .......................... 54, 69
2011. gada 20. oktobra spriedums lietā Nr. 2010-72-01 ..............................205
2011. gada 25. oktobra spriedums lietā Nr. 2011-01-01 ..............................265
2011. gada 19. decembra spriedums lietā Nr. 2011-03-01..... 42, 44, 179, 180,
230, 264, 279, 302, 427, 592
2012. gada 25. janvāra spriedums lietā Nr. 2011-08-01...............................151
2012. gada 3. februāra spriedums lietā Nr. 2011-11-01 ...... 177, 178, 416, 495
2012. gada 2. maija spriedums lietā Nr. 2011-17-03 ........................... 302, 592
2012. gada 7. jūnija spriedums lietā Nr. 2011-19-01 ...................................... 18
2012. gada 21. jūnija spriedums lietā Nr. 2011-20-01 ..................................427
2012. gada 1. novembra spriedums lietā Nr. 2012-06-01 ... 110, 142, 288, 520
2013. gada 31. janvāra spriedums lietā Nr. 2012-09-01...................... 302, 527
2013. gada 13. februāra spriedums lietā Nr. 2012-12-01 .............................219
2013. gada 28. marta spriedums lietā Nr. 2012-15-01 .................................142
2013. gada 5. aprīļa spriedums lietā Nr. 2012-20-03 ........................... 384, 389
2013. gada 9. aprīļa spriedums lietā Nr. 2012-14-03 ........................... 259, 575
2013. gada 28. jūnija spriedums lietā Nr. 2012-26-03 ..................................545
2013. gada 19. novembra spriedums lietā Nr. 2013-09-01 ........... 32, 354, 416
2014. gada 19. marta spriedums lietā Nr. 2013-13-01 ........................ 265, 432
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2014. gada 13. jūnija spriedums lietā Nr. 2014-02-01 ..................................431
2014. gada 7. jūlija spriedums lietā Nr. 2013-17-01 .............. 69, 112, 229, 405
2014. gada 10. oktobra spriedums lietā Nr. 2014-04-03 ............. 391, 402, 408
2014. gada 28. novembra spriedums lietā Nr. 2014-09-01 ........... 26, 177, 382
2014. gada 11. decembra spriedums lietā Nr. 2014-05-01........... 20, 110, 288,
520, 546
2014. gada 12. decembra spriedums lietā Nr. 2013-21-03...........................383
2014. gada 29. decembra spriedums lietā Nr. 2014-06-03............ 89, 205, 280
2015. gada 25. marta spriedums lietā Nr. 2014-11-0103 ................... 18, 22, 25
2015. gada 8. aprīļa spriedums lietā Nr. 2014-34-01 ........................... 109, 285
2015. gada 16. aprīļa spriedums lietā Nr. 2014-13-01 .......................... 94, 433
2015. gada 29. aprīļa spriedums lietā Nr. 2014-31-01 .................................119
2015. gada 2. jūlija spriedums lietā Nr. 2015-01-01 ........................ 20, 43, 110
2015. gada 13. oktobra spriedums lietā Nr. 2014-36-01 ............... 18, 109, 296
2015. gada 14. oktobra spriedums lietā Nr. 2015-05-03 ....... 51, 332, 336, 346
2015. gada 23. novembra spriedums lietā Nr. 2015-10-01 .......41, 45, 47, 429,
574, 594
2015. gada 21. decembra spriedums lietā Nr. 2015-03-01......... 281, 282, 285,
290, 520
2016. gada 12. februāra spriedums lietā Nr. 2015-13-03 ............ 18, 79, 93, 94,
384, 388, 411, 414
2016. gada 2. marta spriedums lietā Nr. 2015-11-03 ...................... 49, 94, 430
2016. gada 12. maija spriedums lietā Nr. 2015-14-0103..................... 174, 175
2016. gada 16. jūnija spriedums lietā Nr. 2015-18-01 ......... 175, 296, 404, 587
2016. gada 27. jūnija spriedums lietā Nr. 2015-22-01 ................. 423, 586, 587
2016. gada 15. novembra spriedums lietā Nr. 2015-25-01 ....... 22, 23, 25, 109
2017. gada 10. februāra spriedums lietā Nr. 2016-06-01 .... 255, 285, 381, 593
2017. gada 8. marta spriedums lietā Nr. 2016-07-01 ............. 23, 43, 112, 178,
395, 487
2017. gada 18. maija spriedums lietā Nr. 2016-12-01 ......................... 578, 586
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2017. gada 15. jūnija spriedums lietā Nr. 2016-11-01 ........ 26, 32, 42, 53, 142,
266, 427, 428, 430
2017. gada 29. jūnija spriedums lietā Nr. 2016-23-03 ........................... 86, 331
2017. gada 6. oktobra spriedums lietā Nr. 2016-24-03 ................... 21, 27, 401
2017. gada 11. oktobra spriedums lietā Nr. 2017-10-01 ..................... 256, 429
2017. gada 19. oktobra spriedums lietā Nr. 2016-14-01 ......................... 41, 54,
177–179, 496
2017. gada 24. novembra spriedums lietā Nr. 2017-07-01 ........ 142, 282, 290,
405, 522, 548
2017. gada 19. decembra spriedums lietā Nr. 2017-02-03.................. 467, 498
2017. gada 21. decembra spriedums lietā Nr. 2017-03-01.................. 210, 234
2017. gada 22. decembra spriedums lietā Nr. 2017-08-01...........................395
2018. gada 21. februāra spriedums lietā Nr. 2017-11-03 ............................... 94
2018. gada 15. marta spriedums lietā Nr. 2017-16-01 .................................545
2018. gada 11. aprīļa spriedums lietā Nr. 2017-12-01 .......... 18, 175, 266, 282
2018. gada 12. aprīļa spriedums lietā Nr. 2017-17-01 ....... 177, 178, 188, 229,
475, 495, 496, 592
2018. gada 26. aprīļa spriedums lietā Nr. 2017-18-01 ............... 108, 266, 431,
463, 478, 548
2018. gada 15. maija spriedums lietā Nr. 2017-15-01 ............. 46, 47, 259, 593
2018. gada 6. jūnija spriedums lietā Nr. 2017-21-01 ........................... 173, 346
2018. gada 29. jūnija spriedums lietā Nr. 2017-25-01 ................ 179, 256, 283,
353, 429
2018. gada 29. jūnija spriedums lietā Nr. 2017-28-0306 ..... 22, 217, 256, 263,
264, 429, 484, 574, 575, 594
2018. gada 29. jūnija spriedums lietā Nr. 2017-32-05 ......... 74–76, 88, 89, 388
2018. gada 11. oktobra spriedums lietā Nr. 2017-30-01 .... 175–177, 255, 385
2018. gada 18. oktobra spriedums lietā Nr. 2017-33-03 ..............................411
2018. gada 18. oktobra spriedums lietā Nr. 2017-35-03 ............. 256, 264, 429
2018. gada 18. oktobra spriedums lietā Nr. 2018-04-01 ..............................353
2018. gada 15. novembra spriedums lietā Nr. 2018-07-05 ................. 388, 411
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2018. gada 12. decembra spriedums lietā Nr. 2018-06-0103 ..... 353, 426, 427
2018. gada 14. decembra spriedums lietā Nr. 2018-09-0103 ............. 546, 547
2018. gada 18. decembra spriedums lietā Nr. 2016-04-03.................. 467, 520
2019. gada 6. marta spriedums lietā Nr. 2018-11-01 ......... 230, 264, 286, 287,
350, 353, 359, 474, 495–497
2019. gada 23. aprīļa spriedums lietā Nr. 2018-12-01 .......439, 441–444, 447,
450–452, 467–469, 471, 473, 474–477,
479, 480, 482–487, 498, 499, 501, 502,
514, 515, 525, 574
2019. gada 16. maija spriedums lietā Nr. 2018-21-01 ......................... 497, 580
2019. gada 7. jūnija spriedums lietā Nr. 2018-15-01 ....................................473
2019. gada 13. novembra spriedums lietā Nr. 2018-22-01 ................... 207, 237,
239, 240
Lēmumi
2007. gada 28. februāra lēmums par tiesvedības izbeigšanu
lietā Nr. 2006-41-01 ........................................................................................116
2008. gada 16. aprīļa lēmums par tiesvedības izbeigšanu
lietā Nr. 2007-21-01 .......................................................................................... 74
2008. gada 9. septembra lēmums par tiesvedības izbeigšanu
lietā Nr. 2008-10-01 ........................................................................................255
2009. gada 20. janvāra lēmums par tiesvedības izbeigšanu
lietā Nr. 2008-08-0306 ......................................................................................331
2010. gada 20. aprīļa lēmums par tiesvedības izbeigšanu
lietā Nr. 2009-100-03 ........................................................................................ 383
2012. gada 8. jūnija lēmums par tiesvedības izbeigšanu l
ietā Nr. 2011-18-01 ........................................................................................... 182
2011. gada 29. marta lēmums par tiesvedības izbeigšanu
lietā Nr. 2010-68-01 .......................................................................................... 423
2012. gada 19. decembra lēmums par tiesvedības izbeigšanu
lietā Nr. 2012-03-01 .......................................................................................... 181
2015. gada 11. marta lēmums par tiesvedības izbeigšanu
lietā Nr. 2014-33-01 .......................................................................................... 424
2015. gada 6. oktobra lēmums par tiesvedības izbeigšanu
lietā Nr. 2014-35-03 .......................................................................................... 383
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2016. gada 18. aprīļa lēmums par tiesvedības izbeigšanu
lietā Nr. 2015-15-01 .......................................................................................... 423
2016. gada 12. septembra lēmums par tiesvedības
izbeigšanu lietā Nr. 2015-23-01 ........................................................................ 425
2017. gada 3. maija lēmums par tiesvedības izbeigšanu
lietā Nr. 2016-20-01 ........................................................................................ 424
2018. gada 20. jūnija lēmums par tiesvedības izbeigšanu
lietā Nr. 2017-19-01 ........................................................................................ 425
2018. gada 9. augusta lēmums par lietas Nr. 2018-17-03
ierosināšanu...................................................................................................... 382
2019. gada 13. februāra lēmums lietā Nr. 2018-22-01 ........................... 207, 240

2. Latvijas Republikas Senāta (Augstākās tiesas) nolēmumi
Administratīvo lietu departamenta nolēmumi
2010. gada 22. februāra lēmums lietā Nr. SKA-101/2010 ................................ 92
2014. gada 19. maija spriedums lietā Nr. SKA-502/2014 ............................... 23
2015. gada 20. novembra lēmums lietā Nr. SKA-1427/2015 ............ 85, 90–93
2016. gada 16. jūnija spriedumu lietā Nr. SKA-347/2016 ............. 244, 245, 249,
253, 264
2017. gada 24. februāra blakus lēmums lietā Nr. SKA-34/2017 ........ 367, 371,
372, 374, 375
2018. gada 27. aprīļa rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-428/2018 ..........396
Krimināllietu departamenta lēmums
2017. gada 31. janvāra lēmums lietā Nr. SKK-41/2017 ....................... 140, 154

3. Administratīvā rajona tiesas nolēmums
2018. gada 25. aprīļa spriedums lietā Nr. A420186817 ................................. 57

II. Starptautisko tiesu nolēmumi
1. Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumi
1968. gada 23. jūlija spriedums lietā "Relating to Certain Aspects
of the Laws on the Use of Languages in Education in Belgium" v.
Belgium (pieteikumi Nr. 1474/62, 1677/62, 1691/62,
1769/63, 1994/63 un 2126/64) ........................................... 210, 211, 467, 472

713

Judikatūras un tiesu prakses rādītājs

1982. gada 25. februāra spriedums lietā Campbell and Cosans v.
the United Kingdom (pieteikumi Nr. 7511/76 un 7743/76) .........................467
1983. gada 25. marta spriedums lietā Silver and others v.
United Kingdom (pieteikums Nr. 5947/72, 6205/73, 7052/75,
7061/75, 7107/75, 7113/75, 7136/75) ........................................................543
1996. gada 11. novembra spriedums lietā Cantoni v. France
(pieteikums Nr. 17862/91) .................................................... 143, 149, 150, 158
2001. gada 10. maija spriedumu lietā Cyprus v. Turkey
(Lielā palāta; pieteikums Nr. 25781/94) .......................................................212
2005. gada 24. februāra spriedums lietā Jankauskas v.
Lithuania(pieteikums Nr. 59304/00) .................................................... 540, 551
2005. gada 10. novembra spriedums lietā Leyla Şahin v.
Turkey (pieteikums Nr. 44774/98) ................................................................515
2006. gada 12. aprīļa spriedums lietā Stec and Others v. the United
Kingdom (Lielā palāta; pieteikumi Nr. 65731/01 un 65900/01) ........ 582, 585
2006. gada 15. jūnija spriedums lietā Kornakovs pret Latviju
(pieteikums Nr. 61005/00) .................................................................... 540, 542
2007. gada 18. janvāra spriedums lietā Estrikhs pret Latviju
(pieteikums Nr. 73819/01) .............................................................................543
2007. gada 29. jūnija spriedums lietā Ingebjørg Folgerø and
Others v. Norway (pieteikums Nr. 15472/02)................................................211
2007. gada 12. jūlija spriedums lietā Jorgic v. Germany
(pieteikums Nr. 74613/01) .................................................................... 150, 154
2008. gada 12. februāra spriedums lietā Kafkaris v. Cyprus
(pieteikums Nr. 21906/04) .................................................................... 149, 158
2008. gada 22. maija spriedums lietā Petrov v. Bulgaria
(pieteikums Nr. 15197/02) .............................................................................551
2009. gada 16. jūnija spriedums lietā Ruotsalainen v. Finland
(pieteikums Nr. 13079/03) ............................................................................... 23
2010. gada 7. janvāra spriedums lietā Onoufriou v. Cyprus
(pieteikums Nr. 24407/04) .............................................................................551
2010. gada 16. marta spriedums lietā Oršuš and Others v. Croatia
(Lielā palāta; pieteikums Nr. 15766/03) .............................................. 211, 212
2010. gada 17. maija spriedums lietā Kononov v. Latvia
(pieteikums Nr. 36376/04) .............................................................................143
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2013. gada 22. janvāra spriedums lietā Camilleri v. Malta
(pieteikums Nr. 42931/10) .............................................................................. 159
2013. gada 25. jūlija spriedums lietā Khodorkovskiy and Lebedev
v. Russia (pieteikumi Nr. 11082/06 un Nr. 13772/05) ................................... 154
2013. gada 21. oktobra spriedums lietā Del Río Prada v. Spain
(pieteikums Nr. 42750/09) ..............................................................150, 158, 159
2014. gada 27. maija spriedums lietā Velyo Velev v. Bulgaria
(pieteikums Nr. 16032/07) .............................................................................. 516
2015. gada 13. janvāra spriedums lietā Elberte pret Latviju
(pieteikums Nr. 61243/08) ................................................................................ 87
2015. gada 15. oktobra spriedums lietā Perinçek v. Switzerland
(pieteikums Nr. 27510/08) .............................................................................. 158
2017. gada 24. janvāra spriedums lietā Khamtokhu and Aksenchik
v. Russia (Lielā palāta; pieteikumi Nr. 60367/08 un 961/11) ................ 576, 589
2018. gada 28. augusta spriedums lietā Seychell v. Malta
(pieteikums Nr. 43328/14) ......................................................................149, 154
2019. gada 10. janvāra spriedums lietā Ēcis pret Latviju
(pieteikums Nr. 12879/09) .................................................... 561, 576, 588, 596
2019. gada 18. jūnija spriedums apvienotajās lietās Mehmet
Resit Arslan and Orhan Bingöl v. Turkey (pieteikumi
Nr. 47121/06, 13988/07 un Nr. 34750/07) ...................................516, 521, 524

2. Eiropas Savienības Tiesas nolēmumi
1997. gada 18. decembra spriedums lietā C-129/96
Inter-Environnement Wallonie ASBL pret Région wallonne,
ECLI:EU:C:1997:628 ........................................................................................186
2000. gada 3. oktobra spriedums lietā Nr. C-303/98 Sindicato
de Médicos de Asistencia Pública (Simap) pret Conselleria de
Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana,
ECLI:EU:C:2000:528 ............................................................................... 262, 263
2003. gada 9. septembra spriedums lietā Nr. C-151/02
Landeshauptstadt Kiel pret Norbert Jaeger, ECLI:EU:C:2003:437 ....... 262, 263
2005. gada 10. novembra spriedums lietā C-316/04 Stichting
Zuid-Hollandse Milieufederatie pret College voor de toelating van
bestrijdingsmiddelen, ECLI:EU:C:2005:678 ....................................................186
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2005. gada 1. decembra spriedums lietā Nr. C-14/04 Abdelkader
Dellas un citi pret Premier ministre un Ministre des Affaires
sociales, du Travail et de la Solidarité, ECLI:EU:C:2005:728 ................ 262, 263
2006. gada 4. jūlija spriedums lietā C-212/04 Konstantinos
Adeneler u.c., ECLI:EU:C:2006:443 ......................................................... 297, 301
2012. gada 26. janvāra spriedums lietā C-586/10 Bianca
Kücük, ECLI:EU:C:2012:39...............................................................................300
2013. gada 26. februāra Tiesas virspalātas spriedums lietā
Nr. C-617/10 Åklagaren pret Hans Åkerberg Fransson,
ECLI:EU:C:2013:105 .......................................................................................... 23
2014. gada 13. marta spriedums lietā C-190/13 Antonio
Márquez Samohano, ECLI:EU:C:2014:146 ............................................. 298, 299
2014. gada 26. novembra spriedums apvienotajās lietās
C-22/13, no C-61/13 līdz C-63/13 un C-418/13 Raffaella
Mascolo u.c., ECLI:EU:C:2014:2401 ................................................ 298, 299, 301
2015. gada 10. septembra spriedums lietā Nr. C-266/14
Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones
obreras (CC.OO.) pret Tyco Integrated Security SL un Tyco
Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA,
ECLI:EU:C:2015:578 ........................................................................................262
2016. gada 14. septembra spriedums lietā C-16/15
María Elena Pérez López, ECLI:EU:C:2016:679 ..............................................297
2018. gada 21. februāra spriedums lietā Nr. C-518/15
Ville de Nivelles pret Rudy Matzak, ECLI:EU:C:2018:82 .................................263
2018. gada 7. marta spriedums lietā C-494/16 Giuseppa Santoro,
ECLI:EU:C:2018:166 ......................................................................................... 297
2018. gada 20. novembra spriedums lietā Nr. C-147/17
Sindicatul Familia Constanţa u.c. pret Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa,
ECLI:EU:C:2018:926 ......................................................................................... 258

3. Ārvalsts tiesas spriedumi
Vācijas Federālās konstitucionālās tiesas 1971. gada 24. februāra
lēmums lietā 1 BvR 435/68 ................................................................................ 87
Vācijas Federālās konstitucionālās tiesas 1973. gada 29. maija
spriedums lietā 1 BvR 424/71 un 325/72 ....................................................... 284
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CITU AVOTU RĀDĪTĀJS,
UZ KURIEM SPRIEDUMOS DOTAS ATSAUCES
lpp.

Normu radīšanas un politikas dokumenti
Normatīvo tiesību aktu projekti
Likumprojekts "Apcietinājumā turēšanas kārtības likums"
(MK 11.04.2006. noteikumi Nr. 288). Pieejams:
https://www.saeima.lv/L_Saeima8/lasa-dd=LP1669_0.htm ..................... 542, 543
Likumprojekts "Azartspēļu un izložu likums" (Nr. 1419).
Pieejams: https://www.saeima.lv/L_Saeima8/lasa-dd=LP1419_0.htm ..... 394, 413
Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības
likumā" (Nr. 1004/Lp12). Pieejams: http://titania.saeima.lv/
LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/webSasaiste?OpenView&
restricttocategory=1004/Lp12 .......................................................................... 536
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā" (Nr. 1324).
Pieejams: https://www.saeima.lv/L_Saeima8/lasa-dd=LP1324_0.htm ............. 287
Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā" (2006. g.).
Pieejams: https://www.saeima.lv/L_Saeima8/lasa-dd=LP1457_0.htm ..... 393, 394
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā" (Nr. 1128/Lp12).
Pieejams: http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/
webSasaiste?OpenView&restricttocategory=1128/Lp12................... 215, 230, 474
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā" (Nr. 9/Lp11 ).
Pieejams: http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/
webSasaiste?OpenView&restricttocategory=9/Lp11......................................... 144
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Labošanas darbu kodeksā"
(2000. g.) ...........................................................................................................580
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām""(1997. g.) ...................... 70
Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā"
(Nr. 577/Lp12). Pieejams: http://titania.saeima.lv/LIVS12/
SaeimaLIVS12.nsf/webSasaiste?OpenView&
restricttocategory=577/Lp12 .................................................................... 181, 183
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (Nr. 1056/Lp12).
Pieejams: http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/
webSasaiste?OpenView&restricttocategory=1056/Lp12 ... 165, 169, 179–181, 184
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Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (Nr. 712/Lp12).
Pieejams: http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/
webSasaiste?OpenView&restricttocategory=712/Lp12 ......................... 264, 265
Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā"
(Nr. 1127/Lp12). Pieejams: http://titania.saeima.lv/LIVS12/
SaeimaLIVS12.nsf/webSasaiste?OpenView&
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