Ierosināta lieta par vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministra rīkojumu, ar kuru apturēta Ķekavas novada domes saistošo
noteikumu par azartspēļu organizēšanu darbība

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2022. gada 28. martā ierosināja lietu “Par vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministra 2021. gada 21. decembra rīkojuma Nr. 1-2/11040 „Par
Ķekavas novada domes 2021. gada 8. septembra saistošo noteikumu Nr. 22/2021 „Par
azartspēļu organizēšanu Ķekavas novadā” darbības apturēšanu” atbilstību Azartspēļu un
izložu likuma 41. panta otrās daļas 11. punktam un 42. panta desmitajai daļai, kā arī likuma
„Par pašvaldībām” 49. panta pirmajai daļai”.
APSTRĪDĒTAIS AKTS
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra (turpmāk – ministrs) 2021. gada
21. decembra rīkojums Nr. 1-2/11040 „Par Ķekavas novada domes 2021. gada 8. septembra
saistošo noteikumu Nr. 22/2021 „Par azartspēļu organizēšanu Ķekavas novadā” darbības
apturēšanu” (turpmāk – apstrīdētais akts).
AUGSTĀKA JURIDISKA SPĒKA NORMA
Azartspēļu un izložu likuma 41. panta otrās daļas 11. punkts noteic, ka azartspēles nav
atļauts organizēt attiecīgās pašvaldības vietās vai teritorijās, kuras noteiktas pašvaldības
saistošajos noteikumos.
Azartspēļu un izložu likuma 42. panta desmitā daļa: “Pašvaldībai ir tiesības izdot saistošos
noteikumus, ar kuriem tiek noteiktas vietas un teritorijas, kurās azartspēles nav atļauts
organizēt.”
Likuma „Par pašvaldībām” 49. panta pirmā daļa: “Nelikumīgu domes izdoto saistošo
noteikumu vai citu normatīvo aktu vai to atsevišķu punktu darbību, izņemot šā likuma
47. panta kārtībā pieņemto lēmumu darbību, ar motivētu rīkojumu aptur vides

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Rīkojumā jānorāda konkrēto saistošo
noteikumu vai cita normatīvā akta punkti, kuri atceļami kā nelikumīgi, vai jānorāda, ka
atceļami saistošie noteikumi vai cits normatīvais akts kopumā. Rīkojums triju dienu laikā
pēc tā izdošanas publicējams oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un nosūtāms
attiecīgās domes priekšsēdētājam, kas ir atbildīgs par tā izpildi.”
LIETAS FAKTI
Lieta ierosināta pēc Ķekavas novada domes pieteikuma. Ar apstrīdēto aktu ir apturēta 2021.
gada 8. septembra saistošo noteikumu Nr. 22/2021 „Par azartspēļu organizēšanu Ķekavas
novadā” (turpmāk – Noteikumi), kas nosaka azartspēļu organizēšanas kārtību Ķekavas
novada administratīvajā teritorijā, darbība.
Saskaņā ar Noteikumu 2. punktu Ķekavas novada administratīvajā teritorijā ir aizliegts
organizēt azartspēles. Atbilstoši Noteikumu 3. punktam šis aizliegums neattiecas uz
gadījumiem, kur līdz Noteikumu spēkā stāšanās brīdim ir izsniegta azartspēļu
organizēšanas vietas licence vai citos normatīvajos tiesību aktos ir atļauts organizēt
azartspēles.
Ministrs apstrīdētajā aktā norāda, ka Noteikumi neatbilst normatīvajiem aktiem ar augstāku
juridisko spēku, jo pašvaldībai nav piešķirtas tiesības noteikt aizliegumu azartspēļu
organizēšanai visā tās teritorijā. Savukārt Ķekavas novada dome šādam ministra viedoklim
nepiekrīt un lūdz izvērtēt apstrīdētā akta atbilstību Azartspēļu un izložu likuma 41. panta
otrās daļas 11. punktam un 42. panta desmitajai daļai, kā arī likuma „Par pašvaldībām”
49. panta pirmajai daļai.
TIESAS PROCESS
Satversmes tiesa ir uzaicinājusi amatpersonu, kas izdevusi apstrīdēto aktu – vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministru – līdz 2022. gada 30. maijam iesniegt
Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko
pamatojumu.
•

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2022. gada 29. augusts.

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/wpcontent/uploads/2022/03/2022-13-05_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.
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