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Nr. 5-7/1-2022 

Administratīvo lietu departaments 

 

Latvijas Republikas Senāts 

LĒMUMS 

Rīgā 2022.gada 10.janvārī 

 

Senāta Administratīvo lietu departaments: senatori Veronika Krūmiņa, Andris Guļāns, 

Līvija Slica 

rakstveida procesā izskatīja politiskās partijas „Latvija pirmajā vietā” lūgumu par 

nokavētā procesuālā termiņa atjaunošanu pieteikuma iesniegšanai. 

 

Aprakstošā daļa 

 

[1] Senātā saņemts pieteicējas politiskās partijas „Latvija pirmajā vietā” lūgums 

atjaunot nokavēto procesuālo termiņu pieteikuma par pienākuma uzlikšanu Centrālajai 

vēlēšanu komisijai reģistrēt likumprojektu „Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības 

pārvaldības likumā” iesniegšanai. Lūgums pamatots ar turpmāk norādītajiem apsvērumiem. 

[1.1] Pārsūdzētais Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums mutiski tika paziņots 

2021.gada 12.novembra sēdē, tomēr motivēts lēmums tika parakstīts un kļuva pieejams 

pieteicējai tikai 16.novembrī. Līdz tam nebija iespējams uzsākt darbu pie lēmuma 

pārsūdzēšanas, jo nebija zināmi lēmuma motīvi.  

Administratīvā procesa likuma 188.pants nosaka 30 dienu (tā lūgumā, norma nosaka 

mēneša pārsūdzēšanas termiņu) termiņu pieteikuma sastādīšanai un iesniegšanai. Tā kā 

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā un ir pārsūdzams 

mēneša laikā no spēkā stāšanās, komisija konkrētajā gadījumā ir mākslīgi samazinājusi 

lēmuma pārsūdzēšanas termiņu.  

[1.2] Iestāde nav izskaidrojusi, ka tās pieņemtais lēmums stājas spēkā tā paziņošanas 

brīdī, kaut arī nav zināmi lēmuma motīvi. Tā atzīstama par iestādes kļūdu, jo iestādes 

pienākums bija informēt pieteicēju par lēmuma īpašo spēkā stāšanās brīdi. Administratīvā 

procesa likuma 10.pants nosaka: privātpersona var paļauties, ka iestādes rīcība ir tiesiska un 

konsekventa. Iestādes kļūda, kuras pieļaušanā privātpersona nav vainojama, nedrīkst radīt 

privātpersonai nelabvēlīgas sekas.  

[1.3] Atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma 4.panta pirmajā daļā un 

Elektronisko dokumentu likuma 3.panta piektajā daļā noteiktajam pārsūdzētais lēmums 

ieguva juridisku spēku tikai 2021.gada 16.novembrī ar tā parakstīšanu. 

[1.4] Ņemot vērā likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 5.panta redakcijas 

izcelsmi, likumdevēja mērķis nav bijis saīsināt pārsūdzēšanas termiņu Centrālās vēlēšanu 

komisijas lēmumiem par iniciatīvas grupu iesniegtiem likumprojektiem, bet gan nodrošināt 

iespēju uzreiz pārsūdzēt ar vēlēšanu norisi saistītos lēmumus, negaidot to publicēšanu. 
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Nenorādot precīzu lēmuma pārsūdzēšanas kārtību, Centrālā vēlēšanu komisija ir 

pieļāvusi kļūdu. 

[1.5] Pieteicēja ir ievērojusi 30 dienu termiņu pieteikuma iesniegšanai tiesā, termiņu 

skaitot no brīža, kad pieteicējai kļuva pieejams motivēts lēmums. Termiņa nokavējums ir 

atzīstams par attaisnojamu, jo tas nokavēts tādu iemeslu dēļ, kas nav atkarīgi no pieteicējas, 

proti, iestādes kļūdas dēļ. 

 

Motīvu daļa 

 

[2] Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 46.panta pirmajai daļai pēc 

administratīvā procesa dalībnieka lūguma tiesa var atjaunot nokavēto procesuālo termiņu, ja 

atzīst nokavēšanas iemeslu par attaisnojošu. Šķērslim, kas traucēja procesuālās darbības 

izpildi laikā, ir jābūt objektīvam jeb, citiem vārdiem, nokavējuma iemesls nevar būt atkarīgs 

no attiecīgā procesa dalībnieka gribas un rīcības. Ja termiņš tiek nokavēts paša procesa 

dalībnieka vainas dēļ, tas nav atjaunojams (sal., piemēram, Senāta 2018.gada 7.maija rīcības 

sēdes lēmuma lietā Nr. SKA-1015/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0507.SKA101518.8.L) 6.punkts). 

 

[3] Pieteicēja lūgumā kā šķērsli pieteikuma iesniegšanai termiņā ir norādījusi apstākli, 

ka Centrālā vēlēšanu komisija ne lēmuma paziņošanas dienā, ne rakstveida lēmumā nav 

izskaidrojusi to, ka lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanu. Pieteicējas ieskatā tā bija iestādes 

kļūda, kura nevar negatīvi ietekmēt pieteicēju. 

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 67.panta otrās daļas 9.punktam viena no 

administratīvā akta sastāvdaļām ir norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var 

pārsūdzēt. Pārsūdzēšanas norādei ir noteikts mērķis – informēt administratīvā akta adresātu un 

citas personas, kuras skar izdotais administratīvais akts, par viņu tiesībām vērsties tiesā un 

pārbaudīt izdotā administratīvā akta tiesiskumu. Tādējādi norādei par administratīvā akta 

pārsūdzēšanu ir jābūt pietiekami skaidrai, lai persona to varētu saprast un izvēlēties atbilstošu 

savu turpmāko rīcību. Taču administratīvā akta pārsūdzēšanas norādes neatbilstība 

privātpersonas ieskatam pati par sevi nenozīmē, ka tā ir neskaidra. Norādes saprotamība ir 

jāvērtē katrā konkrētā gadījumā, izvērtējot, vai privātpersona, ievērojot pienācīgu rūpību, būtu 

varējusi saprast šīs norādes būtību (sal. Senāta 2007.gada 8.marta sprieduma lietā 

Nr. SKA-120/2007 (Nr. C27086404) 10.punkts). 

Jautājums par pieteicējas iesniegtā likumprojekta reģistrēšanu Centrālajā vēlēšanu 

komisijā tika izskatīts mutvārdos 2021.gada 5.novembra un 12.novembra sēdēs. 12.novembra 

sēdes noslēgumā komisija, atklāti balsojot, pieņēma lēmumu un to paziņoja pieteicējai. 

Minētās sēdes protokolā Nr. 44 norādīts, ka paziņota arī lēmuma pārsūdzēšanas kārtība: „Šo 

lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Latvijas Republikas 

Senāta Administratīvo lietu departamentā.” Analoga lēmuma pārsūdzēšanas kārtība norādīta 

arī Centrālās vēlēšanu komisijas rakstveidā sagatavotajā lēmumā.  

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, ja ārējā normatīvajā 

aktā nav noteikts citādi, administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas ir paziņots 

adresātam; veids, kādā administratīvo aktu paziņo adresātam – rakstveidā, mutvārdos vai 

citādi –, neietekmē tā stāšanos spēkā. Savukārt saskaņā ar likuma „Par Centrālo vēlēšanu 

komisiju” 5.pantu Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumi stājas spēkā to pieņemšanas dienā.  

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums, klātesot pieteicējas pārstāvēm, tika pieņemts un 

paziņots mutvārdos 12.novembra sēdē (sk. protokolu Nr. 44). Līdz ar to šajā gadījumā sakrita 
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likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 5.pantā noteiktā lēmuma spēkā stāšanās diena – 

pieņemšanas diena –, tā paziņošanas diena un Administratīvā procesa likumā 70.panta pirmajā 

daļā noteiktā administratīvā akta spēkā stāšanās kārtība (ar administratīvā akta paziņošanu). 

Tādējādi, pat ja pieteicēja paļāvās uz vispārējo administratīvā akta pārsūdzēšanas kārtību, 

ņemot vērā, ka Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums tika paziņots tā pieņemšanas dienā, 

minētās pārsūdzēšanas kārtības neatšķīrās. 

Ievērojot minēto, Senāts atzīst, ka likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 5.pants, 

kā arī 12.novembra sēdes protokolā fiksētā un 16.novembrī rakstveidā sagatavotajā lēmumā 

ietvertā lēmuma pārsūdzēšanas norāde ir pietiekami skaidra, lai pieteicēja, ievērojot pienācīgu 

rūpību, varētu to saprast un rīkoties atbilstoši norādītajai kārtībai. 

 

[4] Pieteicēja lūgumā kā šķērsli pieteikuma iesniegšanai termiņā ir norādījusi apstākli, 

ka tā nav varējusi pārsūdzēt lēmumu, iekams nebija zināmi lēmuma motīvi. 

Atbilstoši likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu 

iniciatīvu” 23.panta piektās daļas 2.punktam Centrālā vēlēšanu komisija atsaka likumprojekta 

reģistrāciju, ja likumprojekts pēc formas vai satura nav pilnībā izstrādāts. Kā redzams no 

komisijas 12.novembra sēdes protokola Nr. 44, komisijas sēdē piedalījās pieteicējas pārstāves, 

komisijas sēdē pieteicējas pārstāvēm tika dota iespēja sniegt savus paskaidrojumus, komisijas 

sēdē izteicās komisijas locekļi, gan atbalstot likumprojekta reģistrāciju, gan, atsaucoties uz 

tiesībsarga atzinumu, norādot uz likumprojekta neatbilstību Latvijas Republikas Satversmei. 

Kā fiksēts komisijas sēdes protokolā Nr. 44, komisijas sēdē netiek pausti argumenti par to, ka 

likumprojekts nebūtu izstrādāts pēc formas, taču gan atzinumos, gan komisijas locekļu un 

pieteicējas pārstāvju diskusijās tiek vērtēts, vai likumprojekts ir izstrādāts pēc satura, 

konkrēti – vai tas atbilst Latvijas Republikas Satversmei.  

Ņemot vērā komisijas lēmuma pieņemšanas kārtību (atbilstoši likuma „Par Centrālo 

vēlēšanu komisiju” 17.panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija lēmumus pieņem sēdē, 

atklāti balsojot), nav pamata apgalvot, ka lēmuma motīvi pieteicējai varēja kļūt zināmi, tikai 

saņemot rakstveidā noformētu lēmumu. Kā redzams no protokola Nr. 44, lēmuma motīvi, 

proti, tas, ka likumprojekts nav pilnībā izstrādāts, jo neatbilst Latvijas Republikas Satversmei, 

bija zināms, jau noslēdzoties komisijas balsojumam. Līdz ar to pieteicēja nekavējoties varēja 

apsvērt un plānot savu turpmāko rīcību. Turklāt komisija rakstveidā lēmumu noformēja bez 

liekas kavēšanās, proti, 16.novembrī, kas bija otrā darba diena pēc lēmuma pieņemšanas un 

paziņošanas. Ņemot vērā minēto, atzīstams, ka apstāklis, ka Centrālās vēlēšanas komisijas 

lēmums rakstveidā tika noformēts 16.novembrī, neliedza pieteicējai veikt nepieciešamās 

darbības lēmuma pārsūdzēšanai uzreiz pēc lēmuma paziņošanas 12.novembrī. Tāpat no 

minētā izriet, ka šajā konkrētajā gadījumā pieteicējas rīcībā bija viss Administratīvā procesa 

likuma 188.panta otrajā daļā noteiktais mēneša termiņš Centrālās vēlēšanu komisijas lēmuma 

pārsūdzēšanai. 

 

[5] Lūgumā norādīts, ka, ņemot vērā likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 5.panta 

pašlaik spēkā esošās redakcijas izcelsmi, pieteicējas ieskatā likumdevēja mērķis nav bijis 

saīsināt pārsūdzēšanas termiņu Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumiem par iniciatīvas grupu 

iesniegtiem likumprojektiem, bet gan nodrošināt iespēju uzreiz pārsūdzēt ar vēlēšanu norisi 

saistītos lēmumus, negaidot to publicēšanu.  

Noskaidrojot tiesību normas jēgu, interpretējama ir likumdevēja pieņemtā tiesību 

normas redakcija, turklāt tās interpretācijā vērā ņemami ir ne tikai konkrētās tiesību normas 
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rašanās apstākļi, bet arī attiecīgās tiesību normas jēga saistībā ar citām tiesību normām, kā arī 

vēlākie grozījumi, arī saistītajos likumos.  

No 2006.gadā izdarītajiem grozījumiem minētajā pantā, turpmāk nosakot, ka Centrālās 

vēlēšanu komisijas lēmumi stājas spēkā to pieņemšanas, nevis publicēšanas dienā, secināma 

likumdevēja apzināta griba komisijas lēmumu spēkā stāšanos un līdz ar to arī pārsūdzēšanas 

iespējas saistīt tieši ar lēmuma pieņemšanas dienu (sk. 2006.gada 6.aprīļa likuma „Grozījums 

likumā „Par Centrālo vēlēšanu komisiju”” anotāciju: 

https://www.saeima.lv/L_Saeima8/index.htm). Ne minētajos grozījumos, ne šo grozījumu 

anotācijā nav gūstams apstiprinājums pieteicējas viedoklim, ka regulējums par Centrālās 

vēlēšanu komisijas lēmumu nekavējošu spēkā stāšanos attiecas vienīgi uz lēmumiem par 

vēlēšanu norisi. Pat ja konkrēto grozījumu pamatā bijusi nepieciešamība sakārtot tieši 

vēlēšanu norises aspektus, tas nemaina to, ka likumdevējs šādu Centrālās vēlēšanu komisijas 

lēmumu spēkā stāšanās kārtību – no lēmumu pieņemšanas – ir attiecinājis uz visiem komisijas 

lēmumiem, nevis tikai uz tiem, kas saistīti ar vēlēšanu norisi. 

Turklāt arī 2012.gada 8.novembrī, papildinot likumu „Par tautas nobalsošanu, likumu 

ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” ar normu, kas paredzēja iniciatīvas grupas tiesības 

pārsūdzēt atteikumu reģistrēt likumprojektu tautas nobalsošanai, likuma „Par Centrālo 

vēlēšanu komisiju” 5.pantā noteiktā Centrālās vēlēšanu komisijas lēmuma spēkā stāšanās 

kārtība netika mainīta.  

Līdz ar to nav pamatots pieteicējas arguments, ka likuma „Par Centrālo vēlēšanu 

komisiju” 5.pantā noteiktā komisijas lēmumu spēkā stāšanās nav attiecināma uz komisijas 

lēmumu atteikt reģistrēt iniciatīvas grupas iesniegtu likumprojektu. 

 

[6] Lūgumā, atsaucoties uz Dokumentu juridiskā spēka likuma 4.panta pirmo daļu un 

Elektronisko dokumentu likuma 3.panta piekto daļu, norādīts, ka pārsūdzētais lēmums ieguva 

juridisku spēku tikai 2021.gada 16.novembrī ar tā parakstīšanu. 

Kā jau norādīts iepriekš šā lēmuma 3.punktā, administratīvā akta spēkā stāšanās ir 

saistīta ar tā paziņošanu, nevis parakstīšanu. Tāpēc uz šo situāciju nav attiecināmas minētās 

normas par dokumenta juridisko spēku. 

 

[7] Ņemot vērā minēto, izskatāmajā gadījumā nav konstatējami tādi objektīvi, no 

pieteicējas gribas un rīcības neatkarīgi iemesli, kuru dēļ pieteicējai bija liegts iesniegt 

pieteikumu likumā noteiktajā termiņā. Līdz ar to nokavētais procesuālais termiņš pieteikuma 

iesniegšanai nav atjaunojams. Tas savukārt ir pamats atteikt pieņemt pieteikumu. 

 

Nolēmuma daļa 

 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 48.panta otro daļu, 190.1panta otro 

daļu un 191.panta pirmās daļas 10.punktu, Senāts 

 

nolēma 

 

Noraidīt politiskās partijas „Latvija pirmajā vietā” lūgumu par nokavētā procesuālā 

termiņa atjaunošanu pieteikuma iesniegšanai tiesā. 

Atteikt pieņemt politiskās partijas „Latvija pirmajā vietā” pieteikumu par Centrālās 

vēlēšanu komisijas 2021.gada 12.novembra lēmuma Nr. 53 atcelšanu un pienākuma uzlikšanu 

https://www.saeima.lv/L_Saeima8/index.htm
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Centrālajai vēlēšanu komisijai reģistrēt likumprojektu „Grozījumi Covid-19 infekcijas 

izplatības pārvaldības likumā”. 

Lēmums nav pārsūdzams. 

 

   

 

 

V. Krūmiņa A. Guļāns L. Slica 

 

 


