


kompetencei arī nevar paust viedokli par Covid-19 vīrusa izplatības bīstamību,
konkrētiem testiem, vai sniegt vērtējumu par dažādu virusologu viedokļiem.

No  Jūsu  iesnieguma  nav  viennozīmīgi  saprotams  konkrēti  kādi
Satversmes 97.pantā ietvertie pārvietošanās tiesību ierobežojumi, Jūsu ieskatā, ir
bijuši  nesamērīgi,  tādēļ  izskatot  konkrēto iesniegumu, paudīšu tikai vispārīgu
viedokli,  ka  līdz  šim tiesībsargs  nav  apšaubījis  Satversmes  97.pantā  ietverto
pārvietošanās tiesību ierobežojumu nepieciešamību leģitīmā mērķa – sabiedrības
veselības  nodrošināšanai  kā  tādu,  tāpat  arī  nav  vērtējis  ierobežojumus  kā
nesamērīgi  ilgus.  Lai  gan  pati  par  sevi  –  ārkārtas  stāvokļa  izsludināšana
konkrētajā  situācijā  bija  politisks  lēmums,  kuru  tiesībsargs  nevar  vērtēt  no
cilvēktiesību  viedokļa,  attiecībā  uz  konkrētiem  cilvēktiesību  ierobežojumiem
tiesībsargs ārkārtas stāvokļa laikā ir sniedzis rekomendācijas gan Valsts policijai
par  pašizolācijas  uzraudzīšanas  cilvēktiesību  aspektiem,  gan  noteiktiem
ierobežojumiem ieslodzījuma vietās vai sociālās aprūpes iestādēs.  

Vienlaikus vēlos vērst uzmanību, ka arī privātpersonām ārkārtas stāvokļa
laikā  saglabājās  tiesības  apstrīdēt  to  ieskatā  neatbilstošus  pamattiesību
ierobežojumus administratīvajā procesā. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo
lietu  departaments  2020.gada  6.jūlija  lēmumā  lietā  Nr.  670006220,  SKA-
1215/2020  ir  norādījis,  ka  persona  ir  tiesīga  apstrīdēt  un  pārsūdzēt  Ministru
kabineta  2020.gada  12.marta  rīkojumu  Nr.  103  „Par  ārkārtējās  situācijas
izsludināšanu”, ar kuru visā valsts teritorijā tika izsludināta ārkārtējā situācija ar
mērķi  ierobežot  Covid-19  izplatību,  daļā,  kas  satur  vispārīgo  administratīvo
aktu. Vispārīgo administratīvo aktu persona var apstrīdēt un pārsūdzēt tad, ja
persona atrodas  to personu lokā,  uz kuru attiecas ar  vispārīgo administratīvo
aktu uzliktais pienākums vai ierobežojums. 

Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr. 103 „Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” darbības laikā privātpersonai bija tiesības vērsties ar
pieteikumu administratīvajā  tiesā,  lūdzot  atcelt  konkrētu  ar  rīkojumu uzliktu
personas tiesības ierobežojošā pienākumu. Rīkojums bija spēkā līdz 2020.gada
9.jūnijam.  Tā  kā  rīkojumā  ietvertie  vispārīgie  administratīvie  akti  šobrīd  ir
zaudējuši  spēku, tiesa šobrīd var  pārbaudīt  tikai to tiesiskumu. Primāri  šādās
situācijās  ir  izvērtējams,  vai  personai  ir  subjektīvās  tiesības  prasīt  rīkojuma
atzīšanu par prettiesisku. Gadījumā, ja uzskatāt, ka kāds konkrēts no Ministru
kabineta  2020.gada  12.marta  rīkojuma  Nr.  103  „Par  ārkārtējās  situācijas
izsludināšanu”  izrietošs  pienākums  nesamērīgi  ierobežoja  Jūsu  cilvēktiesības
(uzliktais  pienākums  ir  bijis  pārmērīgs  vai  neatbilstošs),  Jūs  varat  lūgt
Administratīvo tiesu izvērtēt konkrēta ierobežojuma tiesiskumu, pamatojot savu
viedokli. 

Tāpat  vēlos  norādīt,  ka  plašsaziņas  līdzekļiem ir  uzticēts  ļoti  svarīgs
uzdevums – informēt sabiedrību par tai svarīgiem jautājumiem un radīt iespēju
publiskām  debatēm,  pārdomām  un  izpētei.  Tāpēc  neatkarīgi  un  kvalitatīvi
plašsaziņas  līdzekļi  tiek  uzskatīti  par  katras  demokrātiskas  sabiedrības
“sargsuņiem”. Preses un citu masu informācijas līdzekļu cenzūra nav atļauta.
Tomēr,  pildot  savus  pienākumus,  žurnālistu  īpašā  atbildība  pret  sabiedrību
nozīmē, ka publiskotajai informācijai jābūt patiesai un pārbaudītai. Gadījumā, ja
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uzskatāt,  ka  konkrēts  medijs  ir  pieļāvis  žurnālistu  ētikas  pārkāpumu,
atspoguļojot epidēmijas norisi, Jūs varat ar sūdzību vērsties Latvijas Žurnālistu
asociācijas Ētikas padomē.1

Attiecībā uz izglītības nodrošināšanu 2020./2021. mācību gadā Izglītības
un  zinātnes  ministrija  ir  izstrādājusi  trīs  iespējamos  izglītības  procesa
īstenošanas modeļus.  To īstenošana ir  atkarīga no epidemioloģiskās situācijas
valstī.  Ja epidemioloģiskā situācija būs līdzīga kā tagad, izglītības process no
1.septembra  tiek  organizēts  klātienē  (A  modelis).  Sabiedrība  par  rīcības
modeļiem  ir  savlaicīgi  informēta  un  ar  tiem  var  iepazīties
https://www.izm.gov.lv/lv/par-2020-2021-macibu-gadu. 

Ar cieņu

tiesībsarga pilnvarojumā
Pilsonisko un politisko tiesību 
nodaļas vadītāja                                                                                      I.Piļāne

Lapiņa 67686768

1 Latvijas Žurnālistu asociācija: http://www.latvijaszurnalisti.lv/ka-iesniegt-sudzibu/ (skatīts 13.08.2020).
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