
 
 
 

 

Ierosināta lieta par normām, kas noteic priekšmetus, kurus 
apcietinātajam ir tiesības glabāt 

 
Satversmes tiesas 2. kolēģija 2021. gada 9. jūlijā ierosināja lietu “Par Apcietinājumā 
turēšanas kārtības likuma 13. panta pirmās daļas 10. punkta un Ministru kabineta 
2007. gada 27. novembra noteikumu Nr. 800 “Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības 
noteikumi” 4. pielikuma 10. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. panta 
pirmajam teikumam un 106. panta pirmajam teikumam”. 
 

APSTRĪDĒTĀS NORMAS 
 
• Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13. panta pirmās daļas 10. punkts: 

“Apcietinātajam ir tiesības izmantot personisko mazgabarīta sadzīves tehniku – 
televizoru (ekrāna izmērs līdz 50 cm pa diagonāli) un tam pievienojamās videospēles, 
kā arī ledusskapi, ūdens sildāmās ierīces, radiouztvērēju (bez balss ieraksta 
iespējām). Kopējais individuālajā lietošanā izmantojamās sadzīves tehnikas svars 
nedrīkst pārsniegt 30 kilogramus.” 

 
• Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr. 800 “Izmeklēšanas 

cietuma iekšējās kārtības noteikumi” 4. pielikums nosaka priekšmetus un pārtikas 
produktus, kurus apcietinātajam ir tiesības glabāt. Šā pielikuma 10. punkts ietver 
mazgabarīta televizoru (ekrāna izmērs līdz 50 cm pa diagonāli), televizoram 
pievienojamās videospēles, mazgabarīta ledusskapi un radiouztvērēju. 

 
AUGSTĀKA JURIDISKA SPĒKA NORMAS 

 
• Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 101. panta pirmais teikums: 

“Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un 
pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu.” 
 

• Satversmes 106. panta pirmais teikums: “Ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties 
nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai.” 

 
LIETAS FAKTI 
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Lieta ierosināta pēc Aivara Lemberga pieteikuma. Pieteikuma iesniedzējs ar pirmās 
instances tiesas spriedumu, kas nav stājies likumīgā spēkā, notiesāts citstarp ar brīvības 
atņemšanas sodu un viņam noteikts drošības līdzeklis – apcietinājums. Apcietinājumā 
viņš lūdzis izmeklēšanas cietuma priekšnieka atļauju izmantot datoru ar interneta 
pieslēgumu. Pieteikuma iesniedzēja lūgums noraidīts, jo apstrīdētās normas neparedz 
apcietinātā tiesības izmantot šādu priekšmetu. Tādējādi pieteikuma iesniedzējam esot 
liegtas tiesības attālināti pildīt pašvaldības domes deputāta pienākumus. 

  
Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka apstrīdētajās normās ietvertā pamattiesību 
ierobežojuma pieņemšanas process neatbilst labas likumdošanas principam. Turklāt 
pastāvot saudzējošāki līdzekļi, kas mazāk ierobežotu personai Satversmes 101. panta 
pirmajā teikumā un 106. panta pirmajā teikumā ietvertās pamattiesības, bet ļautu 
pamattiesību ierobežojuma leģitīmo mērķi sasniegt līdzvērtīgā kvalitātē. Proti, 
likumdevējs esot varējis pieņemt tādu regulējumu, kas ļautu katrā gadījumā individuāli 
izvērtēt, vai apcietinātajam var dot atļauju izmantot datoru ar interneta pieslēgumu, un 
noteikt kritērijus šādas atļaujas došanai. Labums, ko no apstrīdētajās normās ietvertā 
ierobežojuma gūst sabiedrība, esot mazāks par pieteikuma iesniedzējam nodarīto 
kaitējumu.  

 
TIESAS PROCESS 

 
Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu un Ministru kabinetu līdz 2021. gada 
9. septembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstus ar lietas faktisko apstākļu 
izklāstu un juridisko pamatojumu.  
  
• Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 9. decembris.  

 
Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas. 
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• Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit: https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-
content/uploads/2021/07/2021-32-0103_lemums_par_ierosinasanu.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 šeit. 
 
 
 
 

https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2021/07/2021-32-0103_lemums_par_ierosinasanu.pdf
https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2021/07/2021-32-0103_lemums_par_ierosinasanu.pdf
http://www.satv.tiesa.gov.lv/
https://twitter.com/Satv_tiesa/status/1336603837956755458
https://www.youtube.com/channel/UCn0heEQmIpfUI5vIyK2eGAg
https://www.youtube.com/watch?v=2yausK1e_po&feature=emb_title&ab_channel=LatvijasRepublikasSatversmestiesa

