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LĒMUMS 

PAR LIETAS IEROSINĀŠANU 

 

Rīgā 2021. gada 12. oktobrī 

 

Satversmes tiesas 3. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētāja 

Daiga Rezevska, tiesneši Jānis Neimanis un Artūrs Kučs, 

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto Administratīvās 

rajona tiesas (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja) pieteikumu par lietas 

ierosināšanu (pieteikums Nr. 170/2021), 

 

konstatēja: 

 

1. Pieteikuma iesniedzēja lūdz Satversmes tiesu atzīt Aizturēto personu 

turēšanas kārtības likuma 7. panta ceturtās daļas 2. punktu, ciktāl tas neparedz 

aizturēto personu nodrošināšanu ar spilvenu, un Ministru kabineta 2006. gada 

10. janvāra noteikumus Nr. 38 “Noteikumi par īslaicīgās aizturēšanas vietā 

ievietoto personu uztura, mazgāšanas un personīgās higiēnas līdzekļu 

nodrošinājuma normām” (turpmāk – Noteikumi Nr. 38), ciktāl tie neparedz 

aizturēto personu nodrošināšanu ar dvieli (turpmāk kopā – apstrīdētais 

regulējums), par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – 

Satversme) 95. panta otrajam teikumam. 
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2. Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 7. panta ceturtās daļas 

2. punkts noteic, ka katram aizturētajam nodrošina gultas piederumus (matraci 

un segu). 

Savukārt Noteikumi Nr. 38 paredz uztura, mazgāšanas un personīgās 

higiēnas līdzekļu nodrošinājuma normas personām, kuras likumos noteiktajā 

kārtībā ievietotas īslaicīgās aizturēšanas vietā. 

 

3. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par 

to, vai uz saņemtā pieteikuma pamata ir ierosināma lieta, kolēģija izvērtē, vai: 

1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai; 

2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu; 

3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18.–19.3 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. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 16. panta 1. un 3. punktu 

Satversmes tiesa izskata lietas par likuma un Ministru kabineta noteikumu 

atbilstību Satversmei. Līdz ar to pieteikumā ietvertais prasījums ir piekritīgs 

Satversmes tiesai. 

 

5. Satversmes tiesas likuma 17. panta pirmās daļas 9. punkts noteic, ka 

tiesības iesniegt pieteikumu par lietas ierosināšanu ir tiesai, izskatot 

administratīvo lietu. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 19.1 panta pirmās daļas 

2. punktam pieteikums iesniedzams, ja tiesa, izskatot administratīvo lietu 

pirmajā instancē, uzskata, ka norma, ko iestāde ir piemērojusi vai kas 

administratīvajā tiesas procesā būtu jāpiemēro šajā lietā, neatbilst Satversmei vai 

starptautisko tiesību normai (aktam). 

5.1. Pieteikuma iesniedzējas izskatīšanā ir administratīvā lieta par Valsts 

policijas faktiskās rīcības, nenodrošinot personai normatīvajos aktos paredzētos 
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sadzīves apstākļus īslaicīgās aizturēšanas vietā, atzīšanu par prettiesisku un 

nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu. Pieteicējs šajā administratīvajā lietā ir 

persona, kas 2019. gadā vairākkārt atradusies īslaicīgās aizturēšanas vietā. 

Būdams neapmierināts ar sadzīves apstākļiem īslaicīgās aizturēšanas vietā, viņš 

vērsies Valsts policijā, lūdzot atlīdzināt nemantisko kaitējumu, kas nodarīts 

neizsniedzot viņam spilvenu un dvieli. Valsts policija pieteicēja iesniegumu 

noraidīja, norādot, ka uzturēšanās apstākļi īslaicīgās aizturēšanas vietā esot 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pieteikuma iesniedzējas ieskatā no apstrīdētā 

regulējuma neizriet pienākums īslaicīgās aizturēšanas vietā nodrošināt 

aizturētajam spilvenu un dvieli. Tas neatbilstot Satversmes 95. panta otrajam 

teikumam. 

No pieteikuma izriet, ka konkrētajā administratīvajā lietā ir piemērojams 

Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 7. panta ceturtās daļas 2. punkts. 

Līdz ar to Pieteikuma iesniedzēja šajā daļā ir tiesīga iesniegt pieteikumu, 

ievērojot tam Satversmes tiesas likumā noteiktās prasības. 

5.2. Pieteikuma iesniedzēja ir lūgusi izvērtēt visu Noteikumu Nr. 38 

satversmību. Taču šie noteikumi noteic personu, kuras atrodas īslaicīgās 

aizturēšanas vietā dienas uztura, kā arī mazgāšanas un personīgās higiēnas 

līdzekļu normas. Noteikumu Nr. 38 1., 2., 2.1 un 3. pielikumā ir noteiktas dienas 

uztura normas pilngadīgām un nepilngadīgām personām, kā arī tas, ar ko ir 

aizstājami atsevišķi dienas uztura normā ietvertie pārtikas produkti. Savukārt 

Noteikumu Nr. 38 4. pielikumā ir regulēts jautājums par mazgāšanas un 

personīgās higiēnas līdzekļu normām vienai īslaicīgās aizturēšanas vietā 

ievietotajai personai. Proti, persona tiek nodrošināta ar vienu zobu suku, zobu 

pastu (20 ml diennaktī), tualetes papīru (30 metru rullis 10 diennaktīm), 

šķidrajām tualetes ziepēm (40 ml diennaktī) un, ja nepieciešams, ar 

higiēniskajām paketēm (10 gab.). 

No pieteikuma izriet, ka iespējamo Satversmes 95. panta otrā teikuma 

pārkāpumu rada īslaicīgās aizturēšanas vietā esošo personu nenodrošināšana ar 

dvieli. Tādējādi konkrētajā administratīvajā lietā viens no pamatjautājumiem ir 

par Noteikumu Nr. 38 4. pielikumu, kas noteic izsniedzamās mazgāšanas un 
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personīgās higiēnas līdzekļu normas. No pieteikuma un tam pievienotajiem 

dokumentiem neizriet, ka Pieteikuma iesniedzējas izskatīšanā esošajā 

administratīvajā lietā iestāde būtu piemērojusi vai tiesas procesā būtu jāpiemēro 

arī pārējās Noteikumu Nr. 38 normas. 

Ņemot vērā minēto, pieteikums daļā par Noteikumu Nr. 38 1.–6. punkta, 

kā arī 1.–3. pielikuma atbilstību Satversmes 95. panta otrajam teikumam 

neatbilst Satversmes tiesas likuma 19.1 panta pirmās daļas 1. punkta prasībām. 

 

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 Aizturēto personu 

turēšanas kārtības likuma 7. panta ceturtās daļas 2. punkta un Noteikumu Nr. 38 

4. pielikuma iespējamo neatbilstību Satversmes 95. panta otrajam teikumam. 

Pieteikumam ir pievienoti dokumenti, kas nepieciešami lietas apstākļu 

noskaidrošanai. 

Līdz ar to pieteikums šajā daļā atbilst Satversmes tiesas likuma 18. un 

19.1 pantā noteiktajām prasībām. 

 

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 

20. pantu, Satversmes tiesas 3. kolēģija 

 

nolēma: 

 

1. Ierosināt Satversmes tiesā lietu “Par Aizturēto personu turēšanas 

kārtības likuma 7. panta ceturtās daļas 2. punkta un Ministru kabineta 2006. gada 

10. janvāra noteikumu Nr. 38 “Noteikumi par īslaicīgās aizturēšanas vietā 

ievietoto personu uztura, mazgāšanas un personīgās higiēnas līdzekļu 

nodrošinājuma normām” 4. pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 

95. panta otrajam teikumam” pēc Administratīvās rajona tiesas pieteikuma 

(pieteikums Nr. 170/2021). 
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2. Uzaicināt institūcijas, kas izdevušas apstrīdētos aktus, – Saeimu un 

Ministru kabinetu – līdz 2021. gada 13. decembrim iesniegt Satversmes tiesai 

atbildes rakstus ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. 

3. Atteikties ierosināt lietu par Ministru kabineta 2006. gada 10. janvāra 

noteikumu Nr. 38 “Noteikumi par īslaicīgās aizturēšanas vietā ievietot personu 

uztura, mazgāšanas un personīgās higiēnas līdzekļu nodrošinājuma normām” 1.–

6. punkta un 1.–3. pielikuma atbilstību Satversmes 95. panta otrajam teikumam. 

 

Lēmums nav pārsūdzams. 

 

Kolēģijas priekšsēdētāja Daiga Rezevska 

 

Dokuments parakstīts ar 

drošu elektronisko parakstu 

un satur laika zīmogu. 

 


