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Rīgā 

25.05.2021. Nr.01-02/12e 

Zvērinātai advokātei Dr. iur. Inesei Nikuļcevai 

ZAB „Eiropas tiesību birojs”, 

Brīvības iela 85-5, 

Rīga, LV-1001 

e-pasts: etb@inbox.lv 

 

Par iesnieguma izskatīšanu 

Šā gada 5. maijā Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemts Jūsu iesniegums, kurā lūgts 

Centrālajai vēlēšanu komisijai dot norādījumus Ventspils pilsētas vēlēšanu komisijai, lai 

nodrošinātu Aivara Lemberga tiesības balsot Ventspils pilsētas domes 2021. gada 5. jūnija 

vēlēšanās, vai sniegt Jums kā A.Lemberga pārstāvei rakstveida atbildi un informāciju par 

viņa tiesībām balsot 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās. 

Centrālā vēlēšanu komisija kā institūcija, kurai atbilstoši likuma “Par Centrālo 

vēlēšanu komisiju” 4. pantam jānodrošina Pašvaldības domes vēlēšanu likuma izpilde, kā 

arī tā vienveidīga un pareiza piemērošana, izvērtējot Jūsu iesniegumā norādīto, konstatēja, 

ka vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām ir jāievēro Pašvaldības domes 

vēlēšanu likuma 32. panta ceturtās daļas nosacījums un nodrošināt balsošanu Pašvaldības 

domes vēlēšanu likuma 32. panta astotajā daļā minētajām personām viņu atrašanās vietā, 

ja tās neatrodas tā vēlēšanu apgabala teritorijā, kura vēlētāju sarakstā ir reģistrētas, dažas 

nedēļas pirms vēlēšanām nav iespējams. Likumdevējs minētā panta ceturtajā daļā noteicis, 

ka  balsošana vēlētāja atrašanās vietā notiek tikai tad, ja vēlētājs atrodas tā vēlēšanu 

apgabala teritorijā, kura vēlētāju sarakstā viņš ir reģistrēts. Līdz ar to Centrālā vēlēšanu 

komisija nevar dot norādījumus Ventspils pilsētas vēlēšanu komisijai organizēt balsošanu 

A.Lembergam viņa atrašanās vietā – Rīgas Centrālcietumā.  

Centrālā vēlēšanu komisija piekrīt Jūsu iesniegumā norādītajam, ka Pašvaldības 

domes vēlēšanu likuma 32. panta ceturtā un astotā daļa formāli neparedz aizliegumu 

balsot pašvaldību vēlēšanās personām, kurām kā drošības līdzeklis ir piemērots 

apcietinājums, tomēr faktiski šādas tiesības nav iespējams realizēt, ja ieslodzījuma vieta 

atrodas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Lai mainītu līdzšinējo kārtību, 

nepieciešami likuma grozījumi, ko nav iespējams īstenot līdz 2021. gada 5. jūnija 

pašvaldības domes vēlēšanām. 

Jāuzsver, ka no vēlēšanu administrēšanas viedokļa vēlēšanu kārtība precīzi 

nosakāma ar attiecīgo likumu, lai tā būtu savlaicīgi zināma un saprotama gan vēlētājiem, 

gan vēlēšanu organizatoriem, kā arī lai vēlēšanu likumā ietvertās tiesības vienlīdzīgi 

varētu izmantot visi vēlēšanu procesa dalībnieki. Vēlēšanu procesā nav pieļaujama brīva, 

patvaļīga normu interpretācija, kas novestu pie atšķirīgas vēlēšanu komisiju rīcības 

vienādos gadījumos, tādējādi dodot pamatu apšaubīt vēlēšanu rezultātu leģitimitāti.  
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Centrālā vēlēšanu komisija jau 2016. gadā vērtēja, kā nodrošināt iespēju 

pašvaldību vēlēšanās piedalīties vēlētājiem, kuri nevar nobalsot vēlēšanu dienā vai 

iepriekšējās balsošanas dienās, ja viņi ilgāku laiku pirms vēlēšanu dienas neatrodas 

administratīvajā teritorijā, kurā tiem deklarēta dzīvesvieta. Tas attiecas uz personām, 

kuras uzturas sociālās aprūpes centros, aizdomās turētajām un apsūdzētajām personām, 

kas atrodas apcietinājumā, personām, kuras vēlēšanu laikā uzturas slimnīcā. Tika 

konstatēts, ka problēmas risinājums varētu būt pasta balsošanas ieviešana Latvijas 

teritorijā. Attiecīgs likumprojekts tika iesniegts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības 

komisijai ar lūgumu to virzīt izskatīšanai Saeimā, kas arī tika izdarīts, tomēr Saeima 

minēto likumprojektu noraidīja (skat. Saeimas 10.11.2016. sēdes stenogrammu 

http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/3C671E4237D110ABC22580720041

A7A5?OpenDocument).  

Tādējādi secināms, ka spēkā esošā normatīvā regulējuma ietvaros balsošanu 

A.Lembergam var nodrošināt, ja ir iespējams nodrošināt viņa ierašanos Ventspils pilsētas 

administratīvajā teritorijā vēlēšanu vai iepriekšējās balsošanas dienās iecirkņu darba laikā.  

Centrālā vēlēšanu komisija pieprasīja Ieslodzījuma vietu pārvaldei informāciju par 

šāda risinājuma iespēju. Šā gada 24. maijā tika saņemta Ieslodzījuma vietu pārvaldes 

atbildes vēstule Nr. N-1-2021-07606 (pielikumā), no kuras izriet, ka jautājumā par iespēju 

nodrošināt ierašanos Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā vēlēšanu vai iepriekšējās 

balsošanas dienās iecirkņu darba laikā, lai piedalītos Ventspils pilsētas domes vēlēšanās, 

A. Lembergam ir jāvēršas pie konkrētā procesa virzītāja.  

 

Pielikumā: Ieslodzījuma vietu pārvaldes 24.05.2021. vēstule N-1-2021-07606. 
 

Centrālās vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētāja 

ŠIS DOKUMENTS IR 

ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 

DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

Kristīne Bērziņa 

 

 
K.Kurzemniece 67814906 

kristine.kurzemniece@cvk.lv   
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