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Par A.Lemberga iespēju piedalīties pašvaldības domes vēlēšanās  

 

 

Ieslodzījuma vietu pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) 2021.gada 21.maijā tika saņemta 

Centrālās vēlēšanu komisijas (turpmāk – CVK) 2021.gada 24.maija vēstule, kurā tiek norādīts, 

ka šā gada 5.maijā CVK tika saņemts Aivara Lemberga (turpmāk – iesniedzējs) pārstāves, 

zvērinātas advokātes Ineses Nikuļcevas iesniegums, kurā sniegta informācija, ka tiesas 

spriedums krimināllietā attiecībā uz iesniedzēju nav stājies spēkā un viņam kā drošības līdzeklis 

piemērots apcietinājums. Pašlaik iesniedzējs atrodoties Rīgas Centrālcietumā. 2021.gada 

5.jūnija pašvaldību vēlēšanām iesniedzējs reģistrēts Ventspils pilsētas vēlēšanu apgabalā. 

Ineses Nikuļcevas iesniegumā norādīts, 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 atbilstoši iepriekšminētajam 

faktiski šādas tiesības nav iespējams realizēt. Arī Aivaram Lembergam, kamēr viņš atrodas 

apcietinājumā, Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 32.panta ceturtajā un astotajā daļā 

noteiktā kārtība nesniedz iespēju balsot Ventspils pilsētas domes vēlēšanās.” [..] “Pašvaldības 

domes vēlēšanu likuma 32.panta ceturtā un astotā daļa, ciktāl tās neparedz iespēju balsot 

pašvaldību vēlēšanās pilsoņiem, kuriem kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums un kuri 

atrodas izmeklēšanas cietumā citā vēlēšanu apgabalā, ir nepamatots un nesamērīgs Latvijas 

Republikas pilsonim Satversmes 101. panta pantā garantēto pamattiesību vēlēt pašvaldības 

ierobežojums. Tā kā Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 32.panta ceturtā un astotā daļa ir 

pretrunā Satversmes 101. pantam, šīs normas nav piemērojamas, un valstij ir pienākums 

nodrošināt Aivaram Lembergam iespēju īstenot viņa pamattiesības vēlēt pašvaldības domes 

vēlēšanās.” 

CVK vēstulē norāda, ka, lai mainītu šobrīd likumā noteikto kārtību, tajā ir nepieciešami 

grozījumi, ko nav iespējams īstenot līdz 2021.gada 5.jūnija pašvaldības domes vēlēšanām. Līdz 

ar to CVK vēstulē norāda, ka spēkā esošā normatīvā regulējuma ietvaros balsošanu 

iesniedzējam var nodrošināt tikai tad, ja ir iespējams nodrošināt iesniedzēja ierašanos Ventspils 

pilsētas administratīvajā teritorijā. CVK lūdz Ieslodzījuma vietu pārvaldi izvērtēt, vai šādu 
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risinājumu iesniedzēja tiesību realizēšanai ir iespējams nodrošināt, un līdz šā gada 24. maijam 

informēt par to CVK atbildes sagatavošanai uz iesniedzēja pārstāves iesniegumu. 

Pārvalde informē, ka atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem apcietinātās 

personas tiek izvietotas izmeklēšanas cietumos, kur tām jāatrodas, kamēr tiek nodrošināta 

kriminālprocesā piemērotā drošības līdzekļa – apcietinājums – izpilde. Kriminālprocesa norises 

laikā apcietinātie atrodas konkrēta procesa virzītāja rīcībā.  

Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma (turpmāk – Likums) 4.panta trešā daļa noteic 

izņēmuma gadījumu, kad apcietinātais var tikt pārvietots uz Valsts policijas īslaicīgās 

aizturēšanas vietu – pēc procesa virzītāja pieprasījuma apcietināto var ievietot īslaicīgās 

aizturēšanas vietā uz laiku, kas nepieciešams procesuālo darbību veikšanai un tiesas procesiem. 

Likuma 11.1panta pirmā daļa noteic, ka Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks, ievērojot 

medicīnas, drošības un noziedzības novēršanas kritērijus, var pārvietot apcietināto uz citu 

izmeklēšanas cietumu. Savukārt panta otrā daļa noteic, ka tā izmeklēšanas cietuma 

administrācija, uz kuru pārvietots apcietinātais, informē procesa virzītāju par apcietinātā 

pārvietošanu uz konkrēto izmeklēšanas cietumu. 
Tādējādi apcietināto nevar pārvietot uz jebkuru vietu ar jebkuru iemeslu, bet tikai 

likumā noteiktajos gadījumos, un par apcietinātā pārvietošanas nepieciešamību ārpus 

ieslodzījuma vietu sistēmas lemj procesa virzītājs. Ņemot vērā minēto, ar jautājumiem par to, 

vai ir iespējams nodrošināt apcietinātā ierašanos Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā 

vēlēšanu vai iepriekšējās balsošanas dienās iecirkņu darba laikā ir jāvēršas pie konkrētā procesa 

virzītāja.  

Papildus informējam, ka apcietināto personu konvojēšana un apsardze šādos gadījumos 

nav Ieslodzījuma vietu pārvaldes kompetencē. Likuma “Par policiju” 10.panta pirmās daļas 

8.punkts noteic, ka saskaņā ar policijas uzdevumiem policijas darbinieka pamatpienākumi 

atbilstoši dienesta kompetencei cita starpā ir apsargāt, konvojēt un uzturēt aizturētās un 

apcietinātās personas. Tādējādi, ja procesa virzītājs būs devis apcietinātā konvojēšanas 

rīkojumu, tad tā izpildi nodrošinās Valsts policija.  

Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieskatā ir nepieciešams turpināt diskusiju par apcietināto 

balsošanas nodrošināšanu līdzīgās situācijās, ja tiks pieļauts šādas apcietinātā pārvietošanas 

precedents.   
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