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Lietas faktisko apst kļu izkl sts 

 

Latvijas Republikas Saeima 1997.gada 12.jūnij  pieņēma rstniecības likumu, kura 4.panta pirm  daļa ar 

2004.gada 27.maija Grozījumiem rstniecības likum  izteikta š d  redakcij : 

Vesel bas apr pes organizēšanas un finansēšanas k rt bu, pl nveida vesel bas apr pes pakalpojumu 
saņemšanas pretendentu rindu veidošanas k rt bu, to rstniec bas pakalpojumu veidus un apjomu, kuri 
tiek apmaks ti no valsts pamatbudžeta un pakalpojumu saņēmēju l dzekļiem, k  ar  š s samaksas k rt bu 
nosaka Ministru kabinets (turpm k – Apstr dam  norma). 

T dēj di tiesības noteikt t du būtisku cilvēka pamattiesību k  tiesību uz veselības aizsardzību un medicīnisk s 
palīdzības minimumu saturu un īstenošanas k rtību Latvij  likumdevējs ir dele ējis izpildvarai – Ministru 

kabinetam.  

Savuk rt demokr tisk  tiesisk  valstī darbojas princips, ka cilvēka pamattiesību satura un apjoma, k  arī 
ierobežojumu noteikšana ir tikai pašas tautas un t s tieši ievēlēto priekšst vju, Latvij  – parlamenta kompetencē. 
Tikai tauta un parlaments, kas ievēlēts visp rēj s un vienlīdzīg s vēlēšan s un p rst v visu vēlēt ju intereses, 
var lemt par cilvēka pamattiesību jaut jumiem. Minēto apliecina arī Latvijas Republikas Satversmes 116.pants, 
kur  noteikts: Personas tiesības, kas noteiktas Satversmes deviņdesmit sestaj , deviņdesmit septītaj , 
deviņdesmit astotaj , simtaj , simt otraj , simt trešaj , simt sestaj  un simt astotaj  pant , var ierobežot likum  
paredzētajos gadījumos, lai aizsarg tu citu cilvēku tiesības, demokr tisko valsts iek rtu, sabiedrības drošību, 
labkl jību un tikumību. Uz šaj  pant  minēto nosacījumu pamata var ierobežot arī reli isk s p rliecības 
paušanu.  

Līdz ar to uzskatu, ka Apstrīdam  norma ir pretrun  Latvijas Republikas Satversmes 64.pantam, kas 
likumdošanas funkciju Latvij  piešķir tautai un Saeimai. 

Starptautiskie tiesību akti nosaka, ka ikvienam neatkarīgi no materi l  st vokļa j būt pieejamiem 
nepieciešamajiem veselības pakalpojumiem, nepakļaujot savu imeni soci lam un finansi lam 
riskam. Arī Eiropas Soci l s hartas (ESH) 1.sadaļas 11.punkt  ir atzīts, ka ikvienai personai ir 
tiesības izmantot jebkurus pas kumus, kas ļauj uzturēt iespējami augst ko veselības līmeni. 
Latvijas Republikas Satversmes 111.pants nosaka, ka “valsts aizsarg  cilvēku veselību un 
garantē ikvienam medicīnisk s palīdzības minimumu.” 

Vai ir pieļaujams, ka cilvēka dzīvība ir atkarīga tikai no sabiedrības līdzcietības un solidarit tes, bet valstij nav 
nek das atbildības, jo likums neparedz pietiekami precīzu regulējumu t m garantij m, kas izriet no Satversmes 
un starptautiskaj m saistīb m, ko valsts uzņēmusies? 

Vēsturiski tiesības uz veselību jau kopš ANO Visp rēj s cilvēktiesību deklar cijas pieņemšanas 1948.gad  ir 
atzītas par mūsdienu cilvēktiesību standartu neatņemamu sast vdaļu. Deklar cijas 25.panta pirmaj  daļ  ir 
noteikts, ka katram cilvēkam ir tiesības uz medicīnisko aprūpi un soci lajiem pakalpojumiem, kas nepieciešami 
viņa un viņa imenes veselībai un labkl jībai. Laba veselība bieži ir priekšnoteikums spējai dzīvot pilnvērtīgu, 
cieņpilnu dzīvi un baudīt citas cilvēktiesības, t das k  tiesības uz vienlīdzību, nediskriminēšanu, priv tumu, 
uzturu, darbu, izglītību un daudzas citas.  

ANO Ekonomisko, soci lo un kultūras tiesību komiteja t s Visp rēj  koment r  Nr.14 (2000) ir skaidrojusi, ka 
“veselība ir fundament la cilvēktiesība, kas nepieciešama citu cilvēktiesību realizēšanai. Katram cilvēkam ir 
tiesības baudīt visaugst ko sasniedzamo veselības standartu, kas nodrošina cilvēka cienīgu dzīvi.” 

Latvija ir ratificējusi vairumu no starptautiskajiem dokumentiem, kas regulē tiesības uz veselības aizsardzību. 
Š ds regulējums ir ietverts Visp rēj s cilvēktiesību deklar cij  (25.panta 1.daļa), ANO Starptautiskaj  pakt  par 
ekonomiskaj m, soci laj m un kultūras tiesīb m (12.pants) un Eiropas Soci laj  hart  (3., 11, un 13.pants). 
Papildus minētajiem tiesību avotiem tiesības uz veselību ir atzītas arī ANO Starptautiskaj  konvencij  par 
jebkuras rasu diskrimin cijas izskaušanu (5.panta (e) daļa), ANO Konvencij  par jebkuras sieviešu 



 3 

diskrimin cijas izskaušanu (11.panta pirm s daļas (f) un 12.pants), ANO Konvencij  par bērna tiesīb m 
(24.pants), ANO Konvencij  par personu ar invalidit ti tiesīb m (25.pants) un ANO Konvencij  par 
cilvēktiesīb m un biomedicīnu (3.pants). 

Vienlaikus Latvija ir arī Pasaules Veselības organiz cijas (PVO) dalībvalsts, kuras konstitūcija nosaka, ka 

“visaugst kais sasniedzamais veselības līmenis ir katra cilvēka viena no pamattiesīb m”. 

ES Pamattiesību hart  arī ir normas attiecīb  uz veselības aprūpi. Hartas 35.panta otraj  teikum  ir noteikts, ka, 

“nosakot un īstenojot visu Savienības politiku un darbības, ir j nodrošina augsts cilvēku veselības aizsardzības 
līmenis.” Kopš 2009.gada decembra, st joties spēk  Lisabonas līgumam, Harta ir kļuvusi juridiski saistoša arī 
Latvij . K  izriet no Paskaidrojumiem Hartas sakar , 35.pant  noteiktie principi ir balstīti uz Vienošan s par 
Eiropas Savienības darbību 168.pantu (ex 152.pantu) un uz Eiropas soci l s hartas 11.un 13.pantiem. 

T dēj di veselības tiesību garantēšan  nav pietiekami ar faktu, ka veselības aprūpe ir de facto pieejama. Ir 
j past v arī re lai iespējai visiem valsts iedzīvot jiem bez diskrimin cijas izmantot valstī esošos pakalpojumus, 
preces un izmantot veselības aprūpes infrastruktūru. Sevišķi j lūkojas, lai šī iespēja būtu nodrošin ta 
visneaizsarg t kajiem sabiedrības locekļiem – person m ar īpaš m vajadzīb m, etnisk m minorit tēm, 
sievietēm, bērniem, veciem ļaudīm, ieslodzītajiem. T pat attiecīb  uz ekonomisko/finansi lo pieejamību, 
maks jumiem par veselības aprūpes pakalpojumiem būtu j būt samērīgiem jeb t diem, ko var atļauties jebkurš, 
ieskaitot trūcīgos iedzīvot jus, neatkarīgi no t , vai tie tiek nodrošin ti caur priv to vai publisko sektoru. 

K  nor dīts mag.iur. Ievas Liepiņas 2016.gada 31.janv ra pētījum  „Latvijas valsts garantēt  “medicīnisk s 
palīdzības minimuma” atbilstība cilvēktiesību standartam”, 2013.gad  Eiropas Soci lo tiesību komiteja izskatīja 
38 dalībvalstu iesniegtos ziņojumus par Hartas pantiem attiecīb  uz veselību, soci lo drošību un soci lo 
aizsardzību. Ziņojumi aptvēra laika posmu no 2008.-2011.gadam. Visp rējos secin jumos Komiteja atzīmēja, 
“ka ekonomisk  krīze Eirop  un tai sekojošie taupības pas kumi ir atst juši negatīvu ietekmi uz cilvēktiesību 
ievērošanu, it īpaši soci lo un ekonomisko tiesību jom .” 

Komitejas secin jumu visp rējais p rskats par da, ka vair kas valstis (ieskaitot Latviju) ir p rk pušas Hartas 
11.panta 1.punktu, jo joproj m turpina past vēt augsti jaundzimušo un m tes mirstības r dīt ji, k  arī nav veikti 
pietiekami pas kumi šīs situ cijas uzlabošanai. Komiteja nor dīja, ka taj s valstīs, kur šie r dīt ji nemainīgi 
paliek zem ki k  Eirop  vidēji, ir saskat mi trūkumi veselības sistēm  kopum  un neadekv ta reakcija, lai 
mirstība tiktu samazin ta. 

Komiteja nor dīja, ka, lai gan Latvijas valsts veselības sistēma paredz nodrošin jumu visiem iedzīvot jiem un 

apmaks  noteiktu pamatpakalpojumu kl stu, tomēr faktiski pacienti ir pakļauti būtiskiem līdzmaks jumiem un 
tiešajiem maks jumiem, it īpaši attiecīb  uz medikamentiem, k  arī neform lajiem maks jumiem. T  sauktie 
“out-of-pocket” maks jumi jeb pakalpojuma saņēmēju tiešie maks jumi ir uzr dīti 37.8% apmēr  no kopējiem 
izdevumiem par veselību, kas ir viens no augst kajiem r dīt jiem ES. T pat nor dīts, ka pakalpojuma sniedzēja 
izvēles iespējas valsts uzturēt s sistēmas ietvaros bieži ir ierobežotas, sevišķi lauku rajonos, jo ir garas rindas un 

nav pieejami alternatīvi pakalpojuma sniedzēji. 

Papildus jau nor dītajam Komiteja secin ja, ka situ cija Latvij  nav saskaņ  ar Hartas 13.panta 
1.punktu, jo soci l s palīdzības pabalstu apmērs ir acīmredzami nepietiekams, k  arī uzturēšan s 
ilguma prasība rvalstniekiem, lai pretendētu uz soci l s palīdzības pabalstiem, ir p rmērīgi 
augsta. Pēdējais atzinums bija par pamatu, lai Komiteja konstatētu, ka situ cija Latvij  neatbilst 
arī Hartas 13.panta 3.punkta norm m. 

Latvijas konstitūcijas - Satversmes 111.pant  ir ietvertas gan visp rīg s veselības aizsardzības tiesības, gan 
garantēts medicīnisk s palīdzības minimums. Satversmes norm  nav dotas nek das nor des par to, kas ir 
medicīnisk s palīdzības minimums. T pēc, lai noskaidrotu jēdziena "medicīnisk s palīdzības minimums" saturu 
kontekst  ar pien kumu aizsarg t veselību, šī norma j analizē sistēmiski, vēsturiski un teleolo iski. Sistēmiskai 
normas interpret cijai j izmanto tie normatīvie akti, kuros detalizēti nor dīts, k dus rstniecības pakalpojumus 
valsts nodrošina par budžeta līdzekļiem. Svarīgi ir ievērot un piemērot starptautiski atzītos tiesību principus 
veselības aprūpes tiesību jom . 
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Apskat m s normas daļ  ietvert  “medicīnisk  palīdzība” t s visplaš kaj  izpratnē biež k tiek apzīmēta ar 
terminu “veselības aprūpe”, t  par dot šīs palīdzības mērķi – iedarboties uz cilvēka veselību, un ar medicīnas 
zin tnē atzītiem līdzekļiem veikt cilvēku veselības nostiprin šanai un uzlabošanai nepieciešamos pas kumus. 

J atzīmē, ka termins “medicīnisk  palīdzība” LR tiesību aktos nav definēts, tas ir ļoti plašs, un t  izskaidrošanai 
j izmanto terminu “veselības aizsardzība” un “veselības aprūpe” definīcijas. 

rstniecības likuma 3.pant  ir definēts, ka “veselības aprūpe ir veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju 
īstenots pas kumu komplekss, taj  skait  telemedicīna un darbības ar z lēm un medicīniskaj m ierīcēm, 
pacienta veselības nodrošin šanai, uzturēšanai un atjaunošanai.” 

Saskaņ  ar Eiropas Padomes sniegto definīciju “veselības aprūpe” nozīmē pakalpojumus, kas pied v  
diagnosticēšanu, profilaksi, terapiju un rehabilit ciju, kas sniegti, lai saglab tu vai uzlabotu personas veselības 
st vokli vai atvieglotu personas ciešanas. Šai aprūpei j atbilst uz zin tnisko progresu pamatotiem standartiem un 

j tiek pakļautai past vīgam kvalit tes izvērtējumam. 

Satversmes 111.pant  tiek lietots jēdziens “palīdzības minimums”. Šī pant  lietotais jēdziens 
nebūtu j saprot k  maz k  apjoma medicīnisk  palīdzība, piemēram, tikai neatliekam  palīdzība. 

Analizējamaj  jēdzien  ir atspoguļota ideja par valsts ierobežot m iespēj m nodrošin t 
medicīnisko palīdzību ierobežoto finanšu resursu dēļ. Jēdziens “palīdzības minimums” ir 

j interpretē plaš  kontekst , p rbaudot, vai likumdevēja un izpildvaras lēmumi, kas ierobežo 
iedzīvot ju tiesības saņemt veselības aprūpi, ir pamatoti, taisnīgi un samērīgi. 

Lai gan Latvij  veselības aprūpes jomu kopum  regulē vair k k  15 speci lie likumi, k  centr lie apskat m s 
tēmas ietvaros j min rstniec bas likums un taj  ietvert  deleģējuma ietvaros izdotie Ministru kabineta 
noteikumi, kuri šobrīd Latvij  regulē veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas tiesības.  

Saskaņ  ar Latvijas rstniecības likuma 4.panta pirmo daļu Ministru kabinets ir pilnvarots noteikt veselības 
aprūpes organizēšanas un finansēšanas k rtību, pl nveida veselība aprūpes pakalpojumu saņemšanas 
pretendentu rindu veidošanas k rtību, to rstniecības pakalpojumu veidus un apjomu, kuri tiek apmaks ti no 
valsts pamatbudžeta un pakalpojumu saņēmēju līdzekļiem, k  arī šīs samaksas k rtību. T dēj di Latvijas 
likumdevējs praktiski visu svar g ko jaut jumu izlemšanu, ieskaitot ar  jaut jumu par valst  pieejamo un 
no valsts budžeta l dzekļiem nodrošin mo vesel bas apr pes apjoma noteikšanu piln b  ir deleģējis 
Ministru kabinetam. 

Pamatojoties uz Latvijas rstniecības likuma 4.panta pirmo daļu, Latvijas Ministru kabinets ir izdevis 
2013.gada 17.decembra noteikumus Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas k rtība”. Šaj  
normatīvaj  akt  ietvertais rstniecības pakalpojumu apjoms katram indivīdam vai konkrēt m personu grup m 
veido jēdziena "medicīnisk s palīdzības minimums" saturu. 

T dēj di Latvijas konstit cij  noteikt s manas k  cilvēka pamatties bas uz medic nisk s pal dz bas 
minimumu ir konkretizētas izpildvaras pieņemt  normat vaj  akt , atbilstoši Apstr damajai normai 
izslēdzot iespēju likumdevējas varas p rst vjiem – Latvijas Saeimas deput tiem apspriest un izlemt 
minēto jaut jumu. 

Šobrīd Latvijas Ministru kabinets ir noteicis gan tos veselības aprūpes pakalpojumus, par kuriem maks  valsts, 
gan arī tos, par kuriem valsts nemaks , proti, t  saukto pozitīvo un negatīvo pakalpojumu grozu. 

T tad saskaņ  ar Ministru kabineta noteikumos "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas k rtība” 

noteikto j secina, ka valsts garantētaj  medicīnisk s palīdzības minimum , ko personai no valsts budžeta 
līdzekļiem un viņa paša maks jumiem (pacienta iemaksa, līdzmaks jums) normatīvajos aktos noteiktaj  k rtīb  
un apjom  nodrošina, ietilpst: 

1. Neatliekam s medicīnisk s brig des sniegt  palīdzība; 
2. Ambulator  veselības aprūpe: 
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2.1. Prim r s veselības aprūpes pakalpojumi: 
2.1.1. imenes rsta un viņa praksē nodarbin to rstniecības personu sniegt  veselības aprūpe; 
2.1.2. Zob rsta un higiēnista sniegt  veselības aprūpe person m vecum  līdz 18 gadiem (turpm k 
- bērni) un atsevišķ m iedzīvot ju kategorij m; 
2.1.3. Veselības aprūpe m j s; 
 

2.2. Sekund r s un terci r s ambulator s veselības aprūpes pakalpojumi: 
2.2.1. rsta, kurš specializējies noteikt  specialit tē un nav minēts šo noteikumu apakšpunkt  
(turpm k - speci lists), un citu rstniecības personu sniegt  veselības aprūpe; 
2.2.2. Laboratoriskie un vizu l s diagnostikas izmeklējumi; 
2.2.3. Dienas stacion r  sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi; 
2.2.4. Neatliekam s medicīnisk s palīdzības sniegšana stacion ro rstniecības iest žu 
uzņemšanas nodaļ s, ja persona netiek stacionēta, un steidzam s medicīnisk s palīdzības 
punktos; 

 

3. Stacion r  veselības aprūpe; 
 

4. Z les un medicīnisk s ierīces, kuras dienests iepērk centralizēti. 
Savuk rt saskaņ  ar minēto Ministru kabineta noteikumu 11.punkt  noteikto no šī “minimuma” tiek 

izslēgts garš saraksts ar veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus no valsts budžeta neapmaks , 
aptverot gan t dus pakalpojumus k  audu un org nu transplant ciju, gan rstēšanos sanatorij s un 
kūrortos. Vienlaikus šaj  sarakst  tiek minēti izņēmuma gadījumi, kuros šos pakalpojumus valsts 
tomēr apmaks , piemēram, ja tie tiek sniegti bērniem vai cit m īpaši atrun t m personu grup m, kam, 
saņemot valsts apmaks tos pakalpojumus, nav j maks  arī pacienta iemaksa. T pat tie paredz, ka 
valsts pilnīb  apmaks  medicīnisko aprūpi m j s (k  sekas ievērojamam gultasvietu samazin jumam 
slimnīc s krīzes laik ). Lai pacients saņemtu veselības aprūpes pakalpojumus m j s, imenes rstam 
vai speci listam ir j pamato š da nepieciešamība. 
 

K  jau iepriekš minēts, valsts pilnīb  apmaks  neatliekam s medicīnisk s brig des sniegto palīdzību, 
k  arī neatliekam s medicīnisk s palīdzības sniegšanu slimnīc s un traumpunktos. Tomēr j uzsver, ka 
bez maksas ir t  palīdzība, kura vajadzīga dzīvības gl bšanai. Piemēram, ja uz neatliekam s palīdzības 
punktu persona atn k ar lauztu roku – pieaugušajam j maks  pacienta iemaksa. Vienlaikus tiek atzīts, 
ka neatliekam  palīdzība nevar ilgt mūžīgi. Kad dzīvības apdraudējums ir novērsts, s kas rstēšana, un 
par to jau j maks  pacienta iemaksa. T dēļ arī tad, ja uz slimnīcu pacients atvests ar neatliekam s 
palīdzības transportu, bieži jau no otr s dienas viņam j maks  pacienta iemaksa. 
 

Satversmē noteiktais medicīnisk s palīdzības minimums ir jēdziens, kas main s līdz ar zin tnes un 
medicīnas tehnolo iju attīstību. Kas pirms dažiem gadiem tika uzskatīts par neiespējamu, tas šobrīd 
jau ir viegli izdar ms un plaši pieejams un t dej di kļūst par to "minimumu", uz ko cilvēki paļaujas 
savas veselības atjaunošan . Minimums attīst s līdz ar laiku un nevar būt sastindzis. Tas noteikti 
šobrīd vairs nav t ds pats, k ds bija 1998.gad , kad Satversmē tika iekļauts 111.pants. Tam atbilstīgi 
mainījies veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu reglamentējošo normatīvo aktu saturs un 
apmaks jamo pakalpojumu loks. 
Tiesības uz veselību pieder pie soci laj m tiesīb m. Satversmes tiesa ir atzinusi, ka šo tiesību 
nodrošin šan  valsts pien kumu apjoms var būt atkarīgs no t s rīcīb  esošajiem resursiem. T pat 
soci lo tiesību jom  valstij parasti ir plaša rīcības brīvība izvēlēties, k d  veid  t  ierobežoto resursu 
ietvaros savas saistības izpildīs. Tomēr šī rīcības brīvība nav neierobežota 

Nepšaubot soci lo ties bu realiz cijas ciešo saist bu ar katras valsts iespēj m, tomēr vēr  
ņemama ir š da cilvēkties bu atziņa - ja k das soci l s ties bas ir iekļautas pamatlikum , tad 
valsts no t m nevar atteikties. Š m ties b m vairs nav tikai deklarat vs raksturs. Latvijas 
likumdevējs un izpildvara nevar atteikties nodrošin t vesel bas apr pes pakalpojumus, jo 
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ties bas tos saņemt ir ietvertas konstit cij . T pēc paši noz m gi ir noskaidrot, k ds ir 
Satversmes 111.pant  ietvert  jēdziena "medic nisk s pal dz bas minimums" kvantitat vais un 
kvalitat vais saturs attiec b  uz katra Latvijas iedz vot ja ties b m pras t un saņemt valsts 
apmaks tus vesel bas apr pes pakalpojumus. 
Vispirms j nor da, ka konstitucion lo tiesību īstenošanai, taj  skait  veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanai, ir j būt kopējai valsts un valstī valdošo politiķu priorit tei, lai t  varētu realizēt Satversmes 
89. pant  ietverto pien kumu. Valsts varai jeb politiķiem, kas pieņem lēmumus par veselības aprūpei 
piešķiramo līdzekļu apjomu, ir j respektē un j īsteno Satversmes preambul  noteiktais, ka Latvija ir 
soci li atbildīga valsts, un 1.pant  noteiktais - "Latvija ir neatkarīga demokr tiska republika". Proti, 
valsts varai ir pien kums taisnīgi sadalīt publiskos, no iedzīvot jiem iekasētos līdzekļus. Pamattiesību 

īstenošanai ir j nodrošina t ds budžeta līdzekļu apjoms, kas nodrošina konkrēt s tiesības īstenošananu. 
 

Soci li atbildīgs risin jums ir t ds risin jums, kura rezult t  atsevišķu personu tiesisk s intereses tiek 
saskaņotas ar visas sabiedrības interesēm. Soci las valsts principa nepieciešamība parasti tiek saistīta 
ar cilvēka cieņu, taisnīgumu, vienlīdzību un solidarit ti. Cilvēks nedrīkstētu dzīvot t dos ekonomiskos 
apst kļos, kas viņu padarītu par objektu. Ir j nodrošina vismaz minim li apst kļi, lai cilvēks varētu 
baudīt savas cilvēktiesības. 
Valstij ir pien kums nodrošin t efektīvu resursu izmantošanu un pan kt taisnīgu līdzsvaru veselības 
aprūpei atvēlēto finanšu resursu sadalē, ievērojot atsevišķu pacientu nepieciešamību saņemt d rgus 
veselības aprūpes pakalpojumus un visp rējo nepieciešamību nodrošin t veselības aprūpes pieejamību 
pēc iespējas liel kai sabiedrības daļai. 
Turkl t Latvij  Ministru kabinetam, kas ir izpildvara, bet nav likumdevējs, ir dotas nepamatoti 
plašas ties bas noteikt iedz vot jiem pieejamo vesel bas apr pes apjomu. Līdz šim likumdevējs 
nav pien cīg  mēr  rūpējies, lai ar likumu tiktu noteikts tas veselības aprūpes pakalpojumu apjoms, 
kuru valsts nodrošina iedzīvot jiem saskaņ  ar Latvijas Satversmes 111.pant  noteikto. 
Latvij  veselības aprūpe šogad procentos no iekšzemes kopprodukta (IKP) saņem maz ko finansējumu 
kopš 2001.gada, un tas ir vair k nek  divas reizes maz ks, salīdzinot ar vidējo veselības aprūpes 
finansējumu Eiropas Savienīb : 2,9% pret 7,3% no IKP. Š da Latvijas politiķu rīcība ir klaj  pretrun  
ar Pasaules Veselības organiz cijas (PVO) un EK ieteikumiem Latvijai. Diemžēl sekas ir smagas: 
saskaņ  ar OECD datiem, veselības aprūpes pieejamība Latvij  ir visslikt k  ES (Health at a Glance: 
Europe 2014. OECD 2014); pieaug gan rindas rstniecības iest dēs, gan arī invalidit te un mirstība. 
Neraugoties uz to, valsts pirm s personas neuzskata, ka situ cija būtu rk rtēja, tomēr gatavojas 
padarīt veselības aprūpi pieejam ku, bet – tikai politiskajai elitei... T  viet , lai neatliekami piešķirtu 
nozarei papildu līdzekļus, valdības rīcības pl na projekta attiecīg  sadaļa, kas ir detalizēti izstr d ta un 
saskaņota ar nozares p rst vjiem, tiek nosaukta par “aprakstītiem lapu palagiem”. Tiek ignorēti gan 
starptautiski atzītu auditoru, gan Valsts kontroles ziņojumi par nepamatoti zemiem pakalpojumu 
apmaksas tarifiem veselības aprūpē; tiek ignorēts Pasaules Veselības organiz cijas pētījums, kas 
apliecina Latvijas veselības aprūpes sistēm  ieguldīto līdzekļu izlietojuma efektivit ti [J.P. 
Mackenbach, M. McKee (Eds). Success and Failures of Health Policy in Europe. 2013]: k  sēnes pēc 
lietus tiek audzētas daž das kvalit tes pašm ju darba grupas to pašu jaut jumu pētīšanai, t dēj di 
nepieļaujami novilcinot re lu rīcību situ cijas uzlabošanai. 
Situ cija medicīnas nozarē ir “ieprogrammēti slikta” – rezult ts līdzšinējai valsts attieksmei pret šo 
nozari. Finansējuma apjoms medicīnas nozarei t  arī nav sasniedzis pirmskrīzes līmeni, kamēr 
ieņēmumi valsts budžet  un kopējie budžeta izdevumi salīdzin jum  ar 2008.gadu ir pieauguši. 
L dz ar to situ cija, kur  izpildvara ir ties ga izdot normat vos aktus, kas nosaka pamatties bu 
stenošanas apjomu un to ierobežošanu, ir pretrun  Latvijas Satversmes 64.pant  noteiktajam 

par likumdevēja varu Latvij . 

likumdevējam ir j veic īpaša tiesisk  analīze gadījumos, ja valstij sarūk pieejamie resursi. Lai tiesiski 
pamatotu pieejamo veselības aprūpes pakalpojumu apjoma samazin šanu, būtu j izdara likuma 
grozījumi, rūpīgi apsverot taisnīguma un sabiedrības interešu aizsardzības prasības. J ievēro, ka 
reformas nedrīkst būt t das, kas atņem vai ievērojami apgrūtina iedzīvot ju tiesības saņemt 
nepieciešamos rstniecības pakalpojumus. Veicot struktur las reformas, j nodrošina, lai saglab tos 
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veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, lai iedzīvot ji būtu pietiekami informēti par reformas 
būtību un paredzēto pakalpojumu sniegšanas k rtību. 
 

Latvijas Satversmes 111. pant  noteikto tiesību īstenošan  ir nozīmīgi ievērot 91.panta pirmaj  
teikum  nostiprin to vienlīdzības principu un otraj  teikum  ietverto diskrimin cijas aizlieguma 
principu. Būtiski ir nodrošin t taisnīgu un pieejamu veselības aprūpi ikvienam. 
Latvijas Satversmes 111.panta saturs noskaidrojams cieš  sasaistē ar Satversmes 89.pantu, kas 
noteic, ka valsts atzīst un aizsarg  cilvēka pamattiesības saskaņ  ar Satversmi, likumiem un 
Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem.   
No Latvijas Satversmes 89.panta redzams, ka likumdevēja mērķis nav bijis pretstatīt Satversmē 
ietvert s cilvēktiesību normas starptautiskaj m cilvēktiesību norm m, bet gluži pretējs – pan kt 
šo normu savstarpēju harmoniju. Gadījumos, kad ir šaubas par Satversmē ietverto cilvēktiesību 
normu saturu, t s tulkojumas pēc iespējas atbilstoši interpret cijai, k da tiek lietota starptautisko 
cilvēktiesību normu piemērošanas praksē. 

Run jot par veselības aprūpes nodrošin šanu praksē, svarīgi ir izprast veselības aprūpes sistēmas 
organizatorisko struktūru. Latvij  veselības aprūpe ir iedalīta četr s pamatgrup s jeb līmeņos: 
neatliekam  medicīnisk  palīdzība, prim r  veselības aprūpe, sekund r  un terci r  veselības aprūpe. 
Sekund r  un terci r  veselības aprūpe detalizēt k iedal ma div s grup s - ambulator  un stacion r  
veselības aprūpe. 
 

Prim r  veselības aprūpe ir valsts veselības aprūpes sistēmas galvenais posms veselības aprūpes 
nodrošin šan , tas ir pirmais veselības aprūpes sistēmas līmenis daudzpak pju sistēm . Tai 
j nodrošina slimību profilakse, rstēšana un sarež īt kos gadījumos, izvērtējot nepieciešamību, 
j nodrošina pacienta savlaicīga nokļūšana n kamaj  līmenī - sekund raj  vai ļoti sarež ītos un retos 
gadījumos arī terci r . Prim r  veselības aprūpe ir ambulator s veselības aprūpes pakalpojumu 
kopums, ko personai rstniecības iest dē vai t s dzīvesviet  sniedz š di prim r s veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēji: imenes rsts, rsta palīgs (feldšeris), m sa, vecm te, kura nodarbin ta 
imenes rsta praksē, zob rsts, zob rsta asistents, zob rsta m sa un higiēnists; rstniecības personas, 

kuras nodrošina veselības aprūpi m j s. 
 

Sekund r  veselības aprūpe ir veselības aprūpes pakalpojumu kopums, ko personai ambulatoraj  
rstniecības iest dē vai stacion raj  rstniecības iest dē sniedz k d  slimību profil  specializējusies 
rstniecības persona vai rstniecības atbalsta persona. T  ir orientēta uz neatliekamu, akūtu un 

pl nveida medicīnisku palīdzību - tru un kvalitatīvu diagnostiku, intensīvu rstēšanu un rehabilit ciju 
ar mērķi maksim li tri un kvalitatīvi pan kt pacienta izveseļošanos vai samazin t slimības izpausmes 
līdz t dai pak pei, kad ir iespējama t l ka rstēšana prim r s veselības aprūpes sistēm .  
 

Terci r  veselības aprūpe atšķiras no sekund r s ar to, ka t  ir augsti specializētu pakalpojumu 

nodrošin šana vien  vai ierobežota skaita rstniecības iest dēs. T s pazīmes ir: īpaši d rgas 
tehnolo ijas, retas vai bīstamas slimības, augsta riska rstēšana, kas prasa īpašas prasmes. 
 

Paradoks li ir tas, ka šis sistēmas regulējums, kas uzskat ms par vesel bas apr pes 
nodrošin šanas pamatu, izriet nevis no rstniec bas likuma, bet no Ministru kabineta 
noteikumiem. T dēj di, lai atteiktos no k da š  vesel bas apr pes posma, likumdevēja piekrišana 
nav nepieciešama! Vien gais izņēmums b tu neatliekam  medic nisk  pal dz ba, kura ir minēta 
ar  rstniec bas likuma 16.pant . Bet - ja vald ba k d  dien  izlemtu, ka terci r  stacion r  
vesel bas apr pe ir p rlieku liels slogs vesel bas apr pes budžetam, no š  l meņa varētu atteikties 
bez liek m diskusij m Saeim , kur, k  zin ms, ir p rst vētas ne tikai vald b  p rst vēt s 
partijas. 

 

Attiecīb  uz naudas resursu iegūšanu atkal jau Ministru kabineta noteikumi paredz, ka daļu veselības 
aprūpes finansē no valsts budžeta līdzekļiem un pacienta paša maks jumiem (pacienta iemaksas, kas ir 
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maks jums, kuru pacients veic, saņemot valsts apmaks tus veselības aprūpes pakalpojumus, un 
līdzmaks jums - pacienta maks jums par veiktaj m ķirur iskaj m oper cij m).  Šim maks jumam 
j būt simboliskam, lai tas, no vienas puses, dotu paša pacienta ieguldījumu un novērstu nevajadzīgu 
pakalpojumu izmantošanu, bet, no otras puses, nebūtu šķērslis pakalpojuma saņemšanai. 
Budžeta sagatavošanas gait  ne vienmēr tiek ņemtas vēr  vajadzības, bet priorit ri ir pieejamie naudas 
resursi, kas ir ierobežoti. Šie finanšu ierobežojumi netiek sabalansēti ar valsts garantēt  minimuma 
p rskatīšanu, bet gan tiek mē in ts ierobežot pied v jumu, maks jot rstniecības iest dei par 
ierobežotu pakalpojumu apjomu, nosakot finanšu griestus, vai atlikt pakalpojama sniegšanu uz vēl ku 
laiku, veidojot rindas. 

Ja pieprasījums būtiski p rsniedz valsts noteiktos finanšu ierobežojumus, tad rodas situ cijas, kad 
pacientam nav iespēju risin t savas veselības problēmas par publiskajiem līdzekļiem un problēmas 
risin jums tiek atlikts, vai tiek meklētas iespējas to darīt par priv tajiem līdzekļiem.  
J ņem vēr  arī tas, ka rstniecības iest žu interese ne vienmēr ir atlikt jaut jumu, bet gan izmantot 
iespēju piesaistīt pacienta priv tos līdzekļus. Š da situ cija bieži izraisa neapmierin tību pacientu vidū.  
Publiskais finansējums ir beidzies, bet ir iespēja izvēlēties maks t pašam par pakalpojumu un saņemt 
to tr k vai gaidīt, līdz valstij par dīsies līdzekļi. Sevišķi izteikti tas ir vizītēs pie ambulatorajiem 
speci listiem un medikamentu cenu kompens cij . Turīg kajiem iedzīvot jiem ir viegl k izdarīt izvēli, 
jo viņiem ir līdzekļi, lai samaks tu.  
Tr c giem pacientiem š  izvēle var novest, vai nu pie rstēšan s atlikšanas un vesel bas 
pasliktin šan s, vai non kšanas galēj  nabadz b , kad, lai ieg tu l dzekļus rstniec bai, tiek 
iztērēti pēdējie pieejamie l dzekļi.” Šķiet, ka šaj  kontekst  “pacienta izvēli” dr z k var 
sal dzin t ar ķ lnieka izvēli pakļauties sag st t ju pras b m, vai nē. 
 

Veselības aprūpes sistēmas ietvaros pacienta tiesības uz rstniecību nosaka Pacientu tiesību likuma 
5.pants, kas ietver savlaicīgu un veselības st voklim atbilstošu, pēctecīgu rstniecību, k  arī laipnu 
attieksmi, kvalitatīvu un kvalificētu rstniecību, neatkarīgi no pacienta slimības rakstura un smaguma. 

 

Latvij  veselības aprūpes jom  juristi visvair k sūdzību no pacientiem saņem saistīb  ar valsts 
kompensējamo medikamentu un d rgu medicīnisko tehnolo iju pieejamību. T pat s dz bu avots 
nereti ir ar  valsts definētie apmaks tie pakalpojumi, uz kuru saņemšanu noteiktas nesamēr gi 
garas rindas. No valsts p rvaldes puses netiek sekots l dzi, vai š s rindas ir sapr t gas.  

 

Valstij ir tiesības un rīcības brīvība, veidojot veselības pakalpojumu grozu, bet, past vot nevienlīdzīgai 
attieksmei, reto slimību pacientiem tiek liegtas tiesības uz veselības aizsardzību, noteiktu dzīves 
kvalit ti un dzīvību. Likumsakarīgi rodas jaut jums, vai tas ir taisnīgi un pieņemami soci li atbildīg  
valstī? 

Līdzīgi k  cit s ES valstīs Latvij  nacion la līmeņa rīcības pl ns reto slimību jom  tika izstr d ts un 
apstiprin ts tikai Veselības ministrij , taču valdības līmenī tas nav akceptēts. Visus pl n  paredzētos 
pas kumus bija paredzēts veikt esoš  budžeta ietvaros, papildus līdzekļus nepieprasot. 
 

Kritiska situ cija jau daudzus gadus past v arī reto slimību pacientu nodrošin jum  ar valsts 
kompensējamiem medikamentiem. 
Ar minēto tiesisko regulējumu past v risks, ka jebkura medicīnisk  palīdzība, tai skait  arī 
neatliekam , var tikt „kvotēta”, noteikts pacienta līdzmaks jums, k  rezult t  var tikt apdraudēts 
Satversmes 111.pant  noteiktais valsts pien kums garantēt ikvienam medicīnisk s palīdzības 
minimumu. Nav pieļaujams neatliekam s medic nisk s pal dz bas apjoma noteikšanu deleģēt 
Ministru kabinetam.  
 

Vesel bas apr pes pamatpakalpojumiem principu l men , ko ikvienam garantē valsts, ir j b t 
skaidri noteiktiem likum , un likumdevējs nedr kst konstitucion la ranga vērt bu piln b  deleģēt 
Ministru kabinetam, skaidri neiez mējot pakalpojumu apjomu un pieejam bu. Nav pieļaujams, 
ka valsts garantē tikai neatliekam s medic nisk s pal dz bas brig des pakalpojumus un 
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ambulatori sniegt  neatliekam  medic nisk  pal dz ba jau ierobežota ar noteiktu pacienta 
l dzmaks jumu.  
 

Jau šobr d Latvijas Ministru kabinets ir p rk pis deleģējuma robežas, nosakot, ka par 
ambulatori sniegtiem neatliekam s medic nisk s pal dz bas pakalpojumiem ir maks jama 
pacienta iemaksa. 

 

Latvijas rstniec bas likum  ir atrodamas atsevišķas visp rēja rakstura normas un savstarpēji 
nesaist ti panti, daudzos no kuriem k  vien gais regulējums noteikts deleģējums vald bai regulēt 
atsevišķo jomu, pat neprecizējot deleģējuma apmēru.  
Iepriekš jau vair kk rt ticis minēts piemērs, kad š das likumdevēja pieejas rezult t , viss veselības 
aprūpes organizēšanas un arī finansēšanas regulējums ir p rceļojis uz zem ka spēka normatīvo aktu – 

Ministru kabineta noteikumiem. T dēj di likumdevēja kompetences jaut jums šobrīd faktiski tiek 
regulēts valdības līmenī, līdz ar ko ir zudis konstitūcij  nostiprin tais institucion lais līdzsvars starp 

likumdevēju varu un izpildvaru. 
 

Gadījumos, kad vien soci lo tiesību normas ir pietiekami skaidras ar iespēju ties m t s piemērot 
konkrētai situ cijai, t m ir visas tiesības to darīt. Arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir paudusi līdzīgu 
nost ju, prasot, lai valstis paredz iespēju tiesības uz veselības aizsardzību nodrošin t caur atbilstošu 
tiesību aizsardzības meh nismu. 
L dz ar to uzskatu, ka Apstr dēt  norma neatbilst Latvijas Satversmes preambul  
nostiprin tajam un no Latvijas Satversmes 1.panta izrietošajam soci li atbild gas valsts 
principam, k  ar  Satversmes 64., 89. un 111.pantam. 
Pamatojoties uz iepriekš minētajiem argumentiem un secin jumiem, es, Valdis Krisbergs, 2016.gada 
08.febru rī vērsos ar Konstitucion lo sūdzību Latvijas Republikas Satversmes (konstitucion laj ) 
ties , lūdzot atzīt Saeimas 1997.gada 12.jūnij  pieņemt  rstniecības likuma 4.panta pirmo daļu par 
neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1., 64., 89. un 111. pantam un spēk  neesošu. 
Latvijas Republikas Satversmes tiesas 1.kolē ija 2016.gada 04.mart  pieņēma Lēmumu par 
atteikšanos ierosin t lietu pēc mana pieteikuma (konstitucion l s sūdzības). 

Minētaj  Lēmum  nor dīti sekojoši motīvi: 
1. Saskaņ  ar Latvijas Satversmes tiesas likuma 16.panta 1.punktu Latvijas Satversmes tiesa 

izskata lietas par likuma atbilstību Satversmei. T dēj di pieteikuma iesniedzēja prasījums 
izvērtēt likuma normas atbilstību Satversmei ir piekritīgs Satversmes tiesai; 

2. Latvijas Satversmes tiesas likuma 19.2 panta pirm  daļa noteic, ka konstitucion lo 
sūdzību (pieteikumu) Satversmes tiesai var iesniegt ikviena persona, kura uzskata, ka tai 

Satversmē noteikt s pamattiesības aizskar tiesību norma, kas neatbilst augst ka juridiska 
spēka tiesību normai. Savuk rt š  panta sest s daļas 1.punkts prasa pamatot apgalvojumu, 

ka ir aizskartas tieši pieteikuma iesniedzējam Satversmē noteikt s pamattiesības. Minēt  
tiesību norma ir skat ma kopsakar  ar Satversmes tiesas likuma 18.panta pirm s daļas 
4.punktu, atbilstoši kuram pieteikum  j nor da juridiskais pamatojums; 

3. Valda Krisberga Pieteikum  nor dīts, ka apstrīdēt  norma aizskar Pieteikuma 
iesniedzējam Satversmes ievad , 1., 64., 89. un 111.pant  noteikt s pamattiesības uz 
veselību un medicīnisk s palīdzības minimumu. Pieteikum  citētas tiesību normas, 
Satversmes tiesas nolēmumos izteikt s atziņas, k  arī sniegts daž dos pētījumos un 
ziņojumos izteikto secin jumu atst sts. No pieteikuma nav secin ms, vai un k d  veid  
apstrīdēt  norma ir aizsk rusi Pieteikuma iesniedzēja Valda Krisberga pamattiesības vai 
k  cit di izraisījusi viņam nelabvēlīgas tiesiskas sekas. T dēj di konkrētaj  gadījum  
persona ir vērsusies Satversmes ties  nevis savu pamattiesību aizsk ruma gadījum , bet 
gan ar actio popularis (sūdzību visp rības lab ). 
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Ievērojot minētos motīvus, Latvijas Republikas Satversmes tiesas kolē ija secin ja, ka 
pieteikums neatbilstot Satversmes tiesas likuma 18.panta pirm s daļas 3. un 4.punkta, 19.2 
panta pirm s daļas un sest s daļas 1.punkta prasīb m. 
 

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 1.kolē ijas 2016.gada 04.marta Lēmums par 

atteikšanos ierosin t lietu nav p rsūdzams un ir st jies spēk  t  pieņemšanas brīdī. 
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Pamatojums tam, k dēļ, pēc iesniedzēja dom m, p rk pta Konvencija vai t s protokoli 
 

P rk ptais pants: Konvencijas 6.pants „Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu”, 14.pants 

„Diskrimin cijas aizliegums”. 

 

Pamatojums: 

Latvijas Republikas Satversmes tiesa, atsakoties ierosin t lietu par Latvijas rstniecības 
likuma 4.panta pirm s daļas atzīšanu par neatbilstošu Latvijas Satversmes 1., 64., 89. un 
111.pantam, ir atteikusies konstatēt un izvērtēt manu cilvēka pamattiesību uz veselības 
aizsardzību p rk pumu, ko veicis Latvijas parlaments. Manas cilvēka pamattiesības uz 
veselību un medicīnisk s palīdzības minimumu ir noteiktas Latvijas Republikas konstitūcij  - 
Satversmes 111.pant , t s izriet no Satversmes preambul  nostiprin t  soci li atbildīgas 
valsts principa; to atzīšanu un aizsardzību saskaņ  ar Latvij  saistošiem starptautiskajiem 
līgumiem paredz Satversmes 89.pants.  
Latvijai saistoš s Eiropas Soci l s hartas 11.princips nosaka: Ikvienai personai ir tiesības 
izmantot jebkurus pas kumus, kas ļauj tai uzturēt iespējami augst ko veselības līmeni. 
Savuk rt hartas 13.princips paredz: Ikvienai personai, kam trūkst attiecīgu līdzekļu, ir 
tiesības uz soci lo un medicīnisko palīdzību. 

Eiropas Soci l s hartas 11.pant  noteikts: Lai nodrošin tu efektīvu tiesību uz veselības 
aizsardzību īstenošanu, Līgumslēdzējas puses apņemas vai nu tieši, vai sadarbīb  ar 
sabiedriskaj m vai priv taj m organiz cij m veikt attiecīgus pas kumus, cita starp : 

1. cik vien iespējams samazin t veselības pasliktin šan s iemeslus; 

2. nodrošin t padomdevējus un izglītošanas pakalpojumus, kas propagandētu veselību un 
veicin tu individu lo atbildību jaut jumos, kas saistīti ar veselību; 

3. cik vien iespējams nepieļaut iespējamo epidēmisko, endēmisko un citu slimību 
izraisīšanos. 

 

Mani regul rie ien kumi ir vienīgi Latvijas valsts piešķirt  vecuma pensija un piemaksa pie 
t s, kas nedod man iespēju pilnvērtīgi apmaks t nepieciešamos veselības aprūpes 
pakalpojumus un ieg d ties medikamentus. 
T  k  saskaņ  ar iepriekš nor dīto lietas faktisko apst kļu izkl stu Latvij  veselības aprūpes 
pakalpojumu saņemšanai nepieciešami priv tpersonu līdzmaks jumi vai pat tikai 
priv tpersonu finansējums, ko es un daudzi citi Latvijas iedzīvot ji nevar atļauties, tad 
Latvijas valsts attiecīb  pret mani veic diskrimin ciju mana mantisk  st vokļa dēļ, p rk pjot 
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14.pantu. 
Minēt  diskrimin cija ir sekas Latvijas rstniecības likuma 4.panta pirm s daļas 
regulējumam, kas dele ē izpildvarai – Ministru kabinetam tiesības pieņemt normatīvos aktus 
faktiski visos veselības aprūpes sistēmas jaut jumos, tas ir, cilvēka pamattiesību uz veselību 
jom . Līdz ar to Latvijas parlaments – Saeima izvair s no tiešas veselības aprūpes jaut jumu 
risin šanas, pretēji Latvijas Satversmes 64.pant  nostiprin tajam principam, ka likumdošanas 
tiesības pieder Saeimai, k  arī tautai. 
 

Ievērojot minēto, es vērsos ar Konstitucion lo sūdzību Latvijas Republikas Satversmes ties , 
jo šī bija vienīg  iespēja novērst manu cilvēka pamattiesību aizsk rumu.  
Latvijas Republikas Satversmes tiesa, pieņemot Lēmumu par atteikšanos ierosin t lietu pēc 
manas sūdzības, proti – atsakoties pieņemt sūdzību un izskatīt lietu pēc būtības, ir akceptējusi 
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pret mani un citiem līdzīgos apst kļos esošiem Latvijas iedzīvot jiem past vošo cilvēka 
pamattiesību uz veselību aizsk rumu un diskrimin ciju mantisk  st vokļa dēļ. 
Apst klis, ka mana Konstitucion l  sūdzība ir par daudzu Latvij  dzīvojošu personu 
pamattiesību aizsk rumu, nenozīmē, ka vienlaikus nav aizskartas individu li manas 
pamattiesības. Līdz ar to Latvijas Republikas Satversmes tiesas Lēmums par atteikšanos 
ierosin t lietu ir sast dīts pavirši un neatbilst lietas faktiskajiem apst kļiem, respektīvi - ir 

nepamatots. 

 

 

 

 

Gal gais iekšējais nolēmums: 04.03.2016.g. – Latvijas Republikas Satversmes tiesas 

1.kolē ijas Lēmums, ar ko atsak s ierosin t lietu pēc Valda Krisberga pieteikuma. 
 

 

 

Vai ir k da p rsūdzības instance vai cita iekšēj  tiesību aizsardzības iest de, kur  Jūs neesat 
vērsies? – Nē. 
 

Inform cija par sūdzību izskatīšanu starptautisk s institūcij s 

Vai par k du no šīs sūdzības veidlap  minētaj m sūdzīb m Jūs esat vērsies cit  starptautisk  
institūcij , kas var izskatīt strīdus vai izmeklēt sūdzīb  nor dītos apst kļus? – Nē. 
 

Vai Jūs esat Ties  vērsies jau iepriekš? – Nē. 
 

 

Pievienoto dokumentu saraksts: 

1. Latvijas Republikas Satversmes tiesas kolē ijas 04.03.2016. Lēmuma par atteikšanos 
ierosin t lietu kopija; 

2. 08.02.2016. Valda Krisberga Konstitucion l s sūdzības par Saeimas 1997.gada 12.jūnij  
pieņemt  rstniecības likuma 4.panta pirm s daļas neatbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 1., 64., 89. un 111.pantam kopija. 

 

 

 

Sūdzības iesniedzēja paraksts: 
 

 

 

 

 

 

______________________________ 


