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Satversmes tiesas 2. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētājs
Aldis Laviņš, tiesneši Daiga Rezevska un Jānis Neimanis,
kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto Administratīvās rajona
tiesas (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja) pieteikumu par lietas ierosināšanu
(pieteikums Nr. 11/2021),
konstatēja:
1. No pieteikuma izriet, ka Pieteikuma iesniedzēja lūdz Satversmes tiesu
atzīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
14. panta sesto daļu (turpmāk – apstrīdētā norma), ciktāl tā ierobežo amatpersonas
ar speciālo dienesta pakāpi tiesības saņemt atbilstošu atlīdzību par darbu svētku
dienās, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme)
91. un 107. pantam.
2. Apstrīdētā norma noteic, ka amatpersonas (darbinieki), izņemot
karavīrus un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes
amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, saņem piemaksu par virsstundu
darbu vai darbu svētku dienās 100 procentu apmērā no tām noteiktās stundas algas
likmes, vai arī tām kompensē virsstundu darbu, piešķirot apmaksātu atpūtas laiku
atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam citā nedēļas dienā.

3. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par
to, vai uz saņemtā tiesas pieteikuma pamata lieta ir ierosināma, kolēģija izvērtē,
vai:
1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai;
2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu;
3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18. un 19.1 panta prasībām;
4) pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu;
5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu
izklāsts pēc būtības nav mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu,
par kuru lēmusi kolēģija.
4. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 16. panta 1. punktam Satversmes
tiesa izskata lietas par likuma atbilstību Satversmei. Līdz ar to pieteikumā
ietvertais prasījums ir piekritīgs Satversmes tiesai.
5. Satversmes tiesas likuma 17. panta pirmās daļas 9. punkts noteic, ka
tiesai, izskatot administratīvo lietu, ir tiesības iesniegt pieteikumu par lietas
ierosināšanu. Atbilstoši šā likuma 19.1 panta pirmās daļas 2. punktam šāds
pieteikums iesniedzams, ja tiesa uzskata, ka norma, ko piemērojusi iestāde vai kas
konkrētajā administratīvajā procesā būtu jāpiemēro tiesai, neatbilst Satversmei.
Pieteikuma iesniedzējas izskatīšanā ir administratīvā lieta, kas ierosināta
pēc Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi
pieteikuma par nesaņemtās piemaksas par darbu svētku dienās 100 procentu
apmērā atlīdzināšanu. Iestāde personai esot atteikusi piešķirt prasīto atlīdzinājumu,
atsaucoties uz apstrīdēto normu. Arī no pieteikuma izriet, ka apstrīdētā norma būtu
jāpiemēro konkrētajā administratīvajā lietā.
Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētā norma neatbilst Satversmes
91. un 107. pantam. Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta
pakāpi atrodoties vienādos un salīdzināmos apstākļos ar citiem apstrīdētās normas
subjektiem, kā arī personām, kuras ir nodarbinātas uz darba līguma pamata.
Apstrīdētajā normā noteiktajai atšķirīgajai attieksmei pret amatpersonu ar speciālo
dienesta pakāpi neesot leģitīma mērķa. Tāpat leģitīma mērķa neesot arī ar šo
normu noteiktajam personas Satversmes 107. pantā ietverto pamattiesību
ierobežojumam.
Līdz ar to Pieteikuma iesniedzēja ir tiesīga iesniegt pieteikumu, ievērojot
tam Satversmes tiesas likumā noteiktās prasības.
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6. Tiesas pieteikumam jāatbilst Satversmes tiesas likuma 18. un 19.1 pantā
noteiktajām prasībām.
Pieteikums ir formulēts motivēta lēmuma veidā, tajā ir sniegts lietas
faktisko apstākļu izklāsts, kā arī juridiskais pamatojums par apstrīdētās normas
iespējamo neatbilstību Satversmes 91. un 107. pantam.
Līdz ar to pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18. un 19.1 pantā
noteiktajām prasībām.
Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma
20. pantu, Satversmes tiesas 2. kolēģija
nolēma:
1. Ierosināt Satversmes tiesā lietu „Par Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta sestās daļas atbilstību
Latvijas Republikas Satversmes 91. un 107. pantam” pēc Administratīvās rajona
tiesas pieteikuma (pieteikums Nr. 11/2021).
2 . Uzaicināt institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeimu – līdz
2021. gada 19. aprīlim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko
apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.
Lēmums nav pārsūdzams.

Kolēģijas priekšsēdētājs

Aldis Laviņš
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