
 
 
 

 

 

Ierosināta lieta par normām, kas noteic pašvaldības domes 
vēlēšanu kārtību 

 
Satversmes tiesas 1. kolēģija 2021. gada 4. jūnijā ierosināja lietu “Par Pašvaldības domes 
vēlēšanu likuma 32. panta ceturtās un astotās daļas atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 101. pantam”. 

APSTRĪDĒTĀS NORMAS 
 

Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 32. panta ceturtā daļa noteic, ka balsošana vēlētāja 
atrašanās vietā notiek tikai tad, ja vēlētājs atrodas tā vēlēšanu apgabala teritorijā, kura 
vēlētāju sarakstā viņš ir reģistrēts. 
 

Savukārt šā likuma 32. panta astotā daļa paredz, ka aizdomās turētajām, apsūdzētajām 
vai tiesājamām personām, kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, 
balsošana tiek organizēta šo personu atrašanās vietā šā panta pirmajā un ceturtajā daļā 
noteiktajā kārtībā. 
 

AUGSTĀKA JURIDISKA SPĒKA NORMAS 
 
• Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 101. pants: “Ikvienam Latvijas 

pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, 
kā arī pildīt valsts dienestu. 
Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas 
pastāvīgi uzturas Latvijā. Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim, kas pastāvīgi uzturas 
Latvijā, ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties pašvaldību darbībā. Pašvaldību 
darba valoda ir latviešu valoda.” 

 
LIETAS FAKTI 

 
Lieta ierosināta pēc Aivara Lemberga (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja) pieteikuma. Ar 
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas saīsināto spriedumu Pieteikuma 
iesniedzējam kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, un viņš atrodas Rīgas 
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Centrālcietumā. Pieteikuma iesniedzējs ir reģistrēts Ventspils pilsētas vēlētāju reģistrā, 
un viņa vēlēšanu apgabals ir Ventspils valstspilsētas pašvaldība. 
 
Pēc Pieteikuma iesniedzēja ieskata, ar apstrīdētajām normām tiek aizskartas viņam 
Satversmes 101. pantā noteiktās pamattiesības, jo šīs normas liegšot viņam iespēju 
balsot Ventspils valstspilsētas domes 2021. gada 5. jūnija vēlēšanās. Proti, apstrīdētās 
normas neparedz iespēju balsot pašvaldības domes vēlēšanās tiem Latvijas pilsoņiem, 
kuriem kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums un kuri atrodas brīvības 
atņemšanas vietā, kas nav tā apgabala teritorijā, kura vēlētāju sarakstā pilsonis ir 
reģistrēts. 

 
TIESAS PROCESS 

 
Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2021. gada 4. augustam iesniegt Satversmes 
tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. 
  
• Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 4. novembris.  
 
Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas. 
 
• Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit: https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-

content/uploads/2021/06/2021-23-01_lemums_par_ierosinasanu-2.pdf  

Relīze sagatavota, lai informētu sabiedrību par Satversmes tiesas darbu. Detalizētāka informācija par Satversmes 

tiesas aktualitātēm, ierosinātajām un izskatītajām lietām pieejama Satversmes tiesas mājaslapā www.satv.tiesa.gov.lv. 

Aicinām sekot līdzi informācijai arī tiesas Twitter kontā @Satv_tiesa un tiesas Youtube kanālā.  

 
 
 
Zanda Meinarte 
Satversmes tiesas  
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Zanda.Meinarte@satv.tiesa.gov.lv 
67830759, 26393803 
 
Video par Satversmes tiesu :  
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