
 
 
 

 

 

Ierosināta lieta par normu, kas paredz izsniegto pastāvīgās 
uzturēšanās atļauju termiņa izbeigšanos un priekšnoteikumus 
atkārtotas atļaujas iegūšanai Krievijas Federācijas pilsoņiem 

Satversmes tiesa rīcības sēdē 2023. gada 28. februārī ierosināja lietu “Par Imigrācijas likuma 

pārejas noteikumu 58. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 

91. panta pirmajam teikumam un 96. pantam”. 

 
APSTRĪDĒTĀS NORMAS 

 

Imigrācijas likumā pārejas noteikumu 58. punkts iekļauts ar 2022. gada 9. septembra 

grozījumiem, kas stājās spēkā 2022. gada 24. septembrī, un noteic: “Krievijas Federācijas 

pilsonim, kas ir saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju saskaņā ar šā likuma 24. panta 

pirmās daļas 8. punktu, pastāvīgās uzturēšanās atļauja ir derīga līdz 2023. gada 

1. septembrim. Ja persona vēlas atkārtoti saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļauju, tā līdz 

2023. gada 1. septembrim iesniedz apliecinājumu par valsts valodas apguvi atbilstoši šā 

likuma 24. panta piektajā daļā noteiktajam. Pastāvīgās uzturēšanās atļauja personai 

netiek izsniegta, ja izpildās kāds no šā likuma 34. panta pirmās daļas nosacījumiem.” 

 

Ar minētajiem grozījumiem no Imigrācijas likuma citstarp izslēgts 24. panta pirmās daļas 

8. punkts, kas paredzēja tiesības pieprasīt pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas 

Republikā dzīvojošam ārzemniekam, kurš pirms citas valsts pilsonības iegūšanas ir bijis 

Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis. 

 

AUGSTĀKA JURIDISKA SPĒKA NORMA 

 

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 1. pants: “Latvija ir neatkarīga 
demokrātiska republika.”  
Satversmes 91. panta pirmais teikums: “Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas 
priekšā.” 
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Satversmes 96. pants: “Ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un 
korespondences neaizskaramību.” 
 

LIETAS FAKTI 

 

Lieta ierosināta pēc Veras Fenčenko (Vera Fenchenko), Tatjanas Viļkeles (Tatiana Vilkel), 

Miroslavas Pavļukaņecas (Miroslava Pavlyukanets) un Annas Sokolovas (turpmāk – 

Pieteikuma iesniedzējas) pieteikuma. 

 

Pieteikuma iesniedzējas ir Krievijas Federācijas pilsones, kurām ir izsniegtas pastāvīgās 

uzturēšanās atļaujas. Saskaņā ar apstrīdēto normu no 2023. gada 1. septembra viņām 

izsniegtās pastāvīgās uzturēšanās zaudēs spēku. Savukārt, lai atkārtoti saņemtu 

pastāvīgās uzturēšanās atļauju, Pieteikuma iesniedzējām līdz 2023. gada 1. septembrim 

jāiesniedz apliecinājums par valsts valodas apguvi.  

 

Pieteikumā norādīts, ka ar apstrīdēto normu Pieteikuma iesniedzējas tiekot nostādītas 

nevienlīdzīgā situācijā salīdzinājumā ar citiem bijušajiem Latvijas pilsoņiem un 

nepilsoņiem, kuri ieguvuši pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saskaņā ar Imigrācijas likuma 

24. panta pirmās daļas 8. punktu. Turklāt, atņemot valsts piešķirto pastāvīgo statusu, 

tiekot aizskartas viņu tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un pārkāpts tiesiskās 

paļāvības aizsardzības princips. 

 

Tādējādi apstrīdētā norma neatbilstot Satversmes 1. pantam, 91. panta pirmajam 

teikumam, kā arī 96. pantam. 

 

TIESAS PROCESS 

 

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeimu – līdz 

2023. gada 28. aprīlim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko 

apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.  

• Lietas sagatavošanas termiņš ir 2023. gada 28. jūlijs. 

 

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/2023/03/2023-04-01_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. 

https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2023/03/2023-04-01_lemums_par_ierosinasanu.pdf
https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2023/03/2023-04-01_lemums_par_ierosinasanu.pdf
http://www.satv.tiesa.gov.lv/
https://twitter.com/Satv_tiesa/status/1336603837956755458
https://www.youtube.com/channel/UCn0heEQmIpfUI5vIyK2eGAg
https://youtu.be/2yausK1e_po

