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SPRIEDUMS 
Latvijas tautas vārdā  

Rīgā           2010.gada 28.oktobrī 

Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: 

tiesas sēdes priekšsēdētāja A.Šteinberga, 

tiesneši K.Berķis un M.Birzgalis, 

piedaloties pieteicēja A.A. pilnvarotajam pārstāvim I.A. un     

atbildētājas Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes Izglītības un zinātnes 

ministrijas pilnvarotajam pārstāvim R.K.,  

atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, pamatojoties uz 

A.A. pieteikumu par Izglītības un zinātnes ministrijas 2006.gada 12.maija 

administratīvā akta Nr.1-12/A-186 atzīšanu par prettiesisku un morālā kaitējuma 

atlīdzināšanu Ls 20000 apmērā, sakarā ar A.A. apelācijas sūdzību par 

Administratīvās rajona tiesas 2008.gada 20.februāra spriedumu. 

Aprakstošā daļa  

[1] 2006.gada 20. un 21.martā notika Izglītības satura un eksaminācijas 

centra (turpmāk – ISEC) organizēta valsts 19.informātikas olimpiāde, kurā A.A. 

(turpmāk – pieteicējs) uzrādīja 13.rezultātu un tika uzaicināts uz kandidātu atlasi 

Baltijas valstu informātikas olimpiādei. 

2006.gada 18. un 19.aprīlī notika atlases sacensības dalībai Baltijas valstu 

informātikas olimpiādē. Atlasē pieteicējs ieguva 10.vietu, kas liedza viņam 

iespēju piedalīties Baltijas valstu informātikas olimpiādē. 

2006.gada 27.aprīlī pieteicējs vērsās ar sūdzību Izglītības un zinātnes 

ministrijā (turpmāk – ministrija vai atbildētāja), cita starpā norādot uz atlases 

sacensību rīkotāju nespēju nodrošināt objektīvu un kvalitatīvu sacensību norisi, 

kas ietekmēja dalībnieku sastāva noteikšanu Baltijas valstu olimpiādei, un uz 

nepieciešamību pārskatīt 2006.gada atlases sacensību rezultātus. Sūdzībā arī 

norādīts, ka par vienu pieteicēja uzdevumu ţūrija nepamatoti piešķīra 48 

punktus, lai gan bija jāpiešķir 100 punkti, kas tika konstatēts, veicot 

pārtestēšanu. Pieteicējs lūdza izskatīt sūdzību saskaņā ar Administratīvā procesa 

likuma 64.panta trešo daļu un sniegt atbildi līdz 2006.gada 2.maijam. Sūdzībā 

norādīts, ka, neatrisinot strīdu nekavējoties, pieteicējam tiks liegta dalība 

Baltijas un pasaules informātikas olimpiādēs.  

2006.gada 3.maijā pieteicējs iesniedza Administratīvajā rajona tiesā 

pieteikumu, lūdzot, citastarp, pagaidu noregulējumu – uzlikt pienākumu 

ministrijai nodrošināt pieteicēja dalību 2006.gada Baltijas informātikas 

olimpiādē. 
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2006.gada 12.maija vēstulē Nr.1-12/A-186 ministrija pieteicēju informēja, 

ka nebija pamata viņu iekļaut komandā Baltijas valstu olimpiādei, tostarp 

norādot, ka visi dalībnieki atlases sacensībās bija vienādos apstākļos, ka 

tehnisku problēmu dēļ sacensības tika pagarinātas par 5 minūtēm, ka ţūrijai 

netika iesniegts neviens rakstveida protests un ka pieteicēja novērtējums par 

konkrēto uzdevumu bija pareizs. 

[2] Ievērojot vēlāk iesniegtos pieteikuma papildinājumus, pieteikums 

iesniegts par ministrijas faktisko rīcību, nesniedzot atbildi saīsinātā termiņā, par 

kļūdainu rezultātu noteikšanu 2005.gada un 2006.gada Latvijas valsts 

informātikas olimpiādēs, kā arī morālā kaitējuma atlīdzināšanu Ls 20000 

apmērā. Pieteikums pamatots ar turpmāk norādītajiem apsvērumiem. 

[2.1] Ministrija, nesniedzot atbildi saīsinātā termiņā uz pieteicēja 

2006.gada 27.aprīļa iesniegumu, ar savu faktisko rīcību ir rupji ignorējusi 

Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) normas un pamatprincipus, un 

pieteicēja Latvijas Republikas Satversmē garantētās tiesības. Tā rezultātā 

atbildētāja ļaunprātīgi novilcināja termiņus un tiesa neizskatīja pieteikumu, kurā 

tika prasīts pagaidu noregulējums par pieteicēja dalību Baltijas valstu 

informātikas olimpiādē. Ar minēto atbildētājas faktisko rīcību pieteicējam ir 

nodarīts būtisks morālais kaitējums. 

[2.2] Pieteicējs uzskata, ka notikušas nelikumības un nepilnības, rīkojot 

valsts olimpiādi informātikā 3.posmā un atlases sacensības 2005. un 2006.gadā. 

Nelikumības un nepilnības ir būtiski ietekmējušas sastāva noteikšanu Baltijas 

olimpiādei, kas notika 2006.gada 18.-22.maijā Somijā. 

Pieteicējs 2005.gada valsts olimpiādē izcīnīja dalītu 4.-5. rezultātu, kas 

saskaņā ar Izglītības satura un eksaminācijas centra nolikumu bija pamats 

dalībai Baltijas valstu olimpiādē, pēc kuras rezultātiem formē komandu pasaules 

olimpiādei. Pretēji nolikuma prasībām pieteicējs netika iekļauts komandā. 

Atlases sacensības rīkoja sabiedrība ar ierobeţotu atbildību (turpmāk – 

SIA) „Progmeistars”, kas nespēja nodrošināt objektīvu kvalitatīvu sacensību 

norisi. Paši rīkotāji atzina, ka bijušas tehniskas problēmas, serveris nepieņēma 

uzdevumus, nepamatoti norādot, ka uzdevuma risinājums nepareizs. Pieteicējs 

par šo faktu informēja ţūrijas komisijas locekli. 

Minēto apstākļu rezultātā pieteicējs pats „sabojāja” vienu no uzdevuma 

risinājumiem un tāpēc laika trūkuma dēļ kvalitatīvi neatrisināja pārējos 

uzdevumus. 

2006.gada 25.aprīlī veicot atlases pirmās dienas pieteicēja risinājuma 

atkārtotu testēšanu uzdevumam „Iekavas”, tika konstatēts, ka visas testu atbildes 

ir pareizas un uzdevumam piešķirams vērtējums 100 punkti (100 % rezultāts). 

Ţūrija risinājumu nepamatoti novērtējusi ar 48 punktiem.  

Ne juridiski, ne faktiski nebija iespēju olimpiādes laikā vērsties ar 

sūdzībām. 

[2.3] Pieteicējs tika diskriminēts pēc etniskās pazīmes. Atlases sacensību 

faktiskā rīkotāja S.M. favorīti ir „krieviski runājošie” skolēni, ko apliecina 

apstāklis, ka atlases sacensību 6.vietas ieguvējs M.S. netika iekļauts Latvijas 

izlasē. Atlase netika nevis Latvijas Universitātes, bet gan SIA „Progmeistars” 

telpās. 
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[2.4] Iestādes patvaļas rezultātā pieteicējam tika liegtas Satversmes 

112.pantā garantētās tiesības uz izglītību, kā arī nodarīts kaitējums. Pieteicējam 

kā Baltijas valstu un pasaules olimpiādes godalgotas vietas ieguvējam būtu 

iespēja bez konkursa tikt uzņemtam bezmaksas studiju programmā prestiţā 

ārvalstu informācijas tehnoloģiju augstskolā. 

[3] Par pieteikumu atbildētāja iesniedza paskaidrojumu, kurā norādīts, ka 

pieteikumu neatzīst un uzskata par nepamatotu, pamatojoties uz turpmāk 

minētajiem apsvērumiem.  

[3.1] Ministrijas padotībā esoša iestāde – ISEC – sadarbībā ar 

augstskolām organizē mācību priekšmetu olimpiādes. 2006.gada 20.-21.martā 

notika valsts 19.informātikas olimpiāde. Izvērtējot olimpiādes rezultātus, 

/vidusskola/12.klases skolnieks A.A. uzrādīja 13.rezultātu. Saskaņā ar Mācību 

priekšmetu olimpiāţu nolikuma (turpmāk – Nolikums) VII sadaļas 26.punktu 

notika kandidātu atlase Baltijas valstu informātikas olimpiādei. Uz atlases 

nodarbībām tika uzaicināti visi I, II, III vietas un atzinības rakstus ieguvušie 

valsts olimpiādes uzvarētāji – kopskaitā 20 skolēni. 

[3.2] Atlases nodarbības notika SIA „Progmeistars” telpās, kur darba 

vajadzībām tika atvēlēti 20 datori ar tiesībām instalēt nepieciešamo 

programmatūru. Darbā tika izmantota testēšanas sistēma, kura nodrošina 

neatkarīgu un objektīvu dalībnieku iesūtīto programmu pārbaudi. Šī sistēma tika 

izvēlēta, jo tā sniedz iespēju labāk un precīzāk novērtēt skolēnu risinājumus (ar 

šo sistēmu risinājumus var pārbaudīt ar sekundes simtdaļas precizitāti, bet ar 

Latvijas informātikas olimpiādes (LIO) sistēmu tikai ar sekundes precizitāti); 

sistēmas sniegtās iespējas ļauj šķirt efektīvus risinājumus no neefektīviem 

(izmantotās atmiņas un laika ziņā) un ir piemērota sacensībām, kurās piedalās 

neliels skaits (līdz 20) dalībnieku; ar tās autoriem bija iespējams elektroniski 

sazināties un uzzināt ar sistēmas uzbūvi saistītos jautājumus; salīdzinājumā ar 

citām sistēmām šī sistēma prasa daudz mazākus tehniskos resursus; tā sniedz 

iespēju dalībniekiem pierast pie daţādu sistēmu lietošanas, kas mazinātu 

uztraukumus gan Baltijas, gan starptautiskajā olimpiādē, kur dalībniekiem 

nāksies saskarties ar citām, iepriekš neredzētām risinājumu testēšanas sistēmām; 

šī sistēma darbojās uz operētājsistēmas MS Windows bāzes; sacensību 

dalībniekiem bija iespējams uzdot ţūrijai jautājumus un uz tiem saņemt atbildes 

ar sistēmas starpniecību. 

Sistēma tika uzstādīta uz ţūrijas rīcībā esošās portatīvās darbstacijas, kas 

sniedza iespēju nodrošināt nepārtrauktu vismaz divu ţūrijas locekļu uzraudzību 

laikā, kad notika nodarbības, kā arī lai novērstu jebkuras aizdomas par 

iespējamo informācijas noplūdi. Visi dalībnieki bija vienādos apstākļos.  

Atlases sacensību laikā radās vairākas tehniskas problēmas, kas bija 

saistītas galvenokārt ar to, ka visu pamatdarbu veica viens dators. Līdz ar to 

varēja veidoties situācija, ka risinājums tiek iesūtīts sistēmā, bet vairākas 

minūtes dalībnieks nevar saņemt atbildi par risinājuma pareizību/nepareizību no 

sistēmas viedokļa. Šāda situācija nav neparasta, jo testēšanas datora noslodze 

laika gaitā stipri atšķiras un, vairākiem dalībniekiem vienlaicīgi iesūtot savus 

risinājumus, neizbēgami veidojas rinda uz darbu izpildi. Līdz ar to tika nolemts 

otrās dienas risinājumu ļaut sūtīt vēl 5 minūtes pēc oficiālā beigu laika. 
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Izteikt iebildumus par ţūrijas komisijas, testēšanas sistēmas darbu vai 

darba apstākļiem (apgaismojums, caurvējš, problēmas ar lokālo datortehniku) 

dalībnieki varēja, iesniedzot protestu rakstiskā formā vai uzdodot jautājumus, 

izmantojot testēšanas sistēmas saskarni.  

Atlases sacensību laikā tika uzdoti vairāki jautājumi ar testēšanas sistēmas 

starpniecību, kad dalībniekiem nebija skaidra sistēmas darbība, taču atlases 

sacensību laikā un arī pēc tam ţūrijai netika iesniegts neviens protests rakstiskā 

formā. Neesot rakstiskiem dokumentiem (protestiem), atbildētājai nav iemesla 

un tiesiska pamata apšaubīt oficiālos atlases sacensību rezultātus. 

[3.3] Pēc atlases sacensību rezultātiem pieteicējs uzrādīja 10.rezultātu. 

Aplūkojot testēšanas sistēmā pieejamo pieteicēja programmas „Iekavas” 

testēšanas protokolu, redzams, ka programma tikai 14 testos no 27 iekļāvās 

testam atvēlētajās 2 sekundēs, savukārt pārējos 13 šis laika limits tika pārsniegts 

(protokolā atbilstošajam testam ir ieraksts „time limit exceeded”, un laiks netiek 

uzskaitīts). Līdz ar to ţūrijas komisija risinājumu pamatoti novērtēja ar 48 

punktiem. 

[3.4] Baltijas valstu informātikas olimpiādes nolikums nosaka, ka no 

katras valsts olimpiādē piedalās 6 skolēni. Pieteicēja 10.rezultāts atlases 

nodarbībās liedza iespēju viņam piedalīties Baltijas valstu informātikas 

olimpiādē. Pamatojoties uz Baltijas valstu informātikas olimpiādes rezultātiem, 

tika noteikts komandas sastāvs dalībai Starptautiskajā informātikas olimpiādē. 

Savukārt Starptautiskās informātikas olimpiādes nolikums nosaka, ka katras 

valsts komandā ir 4 dalībnieki. Papildus iekļaut vēl vienu dalībnieku komandas 

sastāvā nav iespējams. Tādējādi A.A. nav tiesiska pamata un faktisku iespēju 

piedalīties Starptautiskajā informātikas olimpiādē. 

[4] Ar Administratīvās rajona tiesas 2008.gada 20.februāra spriedumu 

A.A. pieteikums tika noraidīts.  

Spriedums pamatots ar turpmāk minētajiem argumentiem.  

[4.1] Tiesa atzina, ka atbildētāja ir sniegusi atbildi uz pieteicēja sūdzību 

likumā noteiktā kārtībā un termiņos, kā arī savas kompetences ietvaros. 

Pieteicējam ir sniegta atbilde atbilstoši likuma „Iesniegumu, sūdzību un 

priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās” 

nosacījumiem, līdz ar to pieteicēja prasījums par atbildētājas faktiskās rīcības 

par atbildes nesniegšanu noteiktā termiņā atzīšanu par prettiesisku ir noraidāms. 

[4.2] Ņemot vērā to, ka tiesa atzina atbildētājas faktisko rīcību par tiesisku 

un pieteikumu daļā par atbildētājas faktiskās rīcības atzīšanu par prettiesisku 

noraidīja, tad tiesa noraidīja arī pieteikumu daļā par ar atbildētājas faktisko 

rīcību nodarītā morālā kaitējuma Ls 20000 apmērā piedziņu. 

[5] Par Administratīvās rajona tiesas 2008.gada 20.februāra spriedumu 

pieteicējs iesniedza apelācijas sūdzību, lūdzot minēto spriedumu atcelt, 

pamatojoties uz turpmāk norādītajiem argumentiem. 

[5.1] Tiesa nepamatoti konstatējusi, ka pieteicēja 2006.gada 27.aprīļa 

iesniegums vērtējams tikai kā sūdzība. Pieteicējs norādīja, ka iesniegums 

izskatāms saskaņā ar APL 64.panta trešo daļu, t.i., izdodams administratīvais 

akts steidzamības kārtā (nekavējoties). Atbildētāja nav pēc savas iniciatīvas 
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izdevusi administratīvo aktu par 2005. un 2006.gada Latvijas informātikas 

olimpiāţu rezultātiem un nav to paziņojusi pieteicējam. Atbildētājai 

administratīvais akts bija jāizdod pēc savas iniciatīvas. Neizdodot administratīvo 

aktu vai nekavējoties nepaziņojot lēmumu par atteikumu, atbildētāja rupji 

pārkāpa likumu, kas radīja smagas un nelabojamas sekas.  

[5.2] Tiesa nav ņēmusi vērā Administratīvās apgabaltiesas 2006.gada 

16.jūnija lēmumā konstatēto, ka pēc būtības pieteikums ir par atteikuma 

tiesiskumu pieteicējam piedalīties 2006.gada Baltijas informātikas olimpiādē. 

[5.3] Tiesa nav vērtējusi pierādījumus par pareizu rezultātu noteikšanu, 

nav nopratinājusi lieciniekus.  

[6] Par pieteicēja apelācijas sūdzību atbildētāja iesniedza paskaidrojumu, 

kurā norādīts turpmāk minētais.  

[6.1] Atbildētāja pieteikumu neatzīst un piekrīt Izglītības un satura 

eksaminācijas centra sadarbībā ar augstskolām organizētās mācību priekšmetu 

olimpiādes rezultātiem un atlases sacensībām, kurās pieteicējs ieņēma 10.vietu, 

kā rezultāta pieteicējs netika nosūtīts uz Baltijas valstu informātikas olimpiādi.  

[6.2] Tiesa pareizi konstatēja, ka pieteicējs iesniegumā neprasīja 

administratīvā akta izdošanu. Tādējādi pieteicēja atsauce uz APL 64.panta trešo 

daļu ir nepamatota. Atbildētāja sniedza pieteicējam atbildi uz iesniegumu likuma 

„Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību 

institūcijās” 8.panta 2.punktā noteiktā termiņa ietvaros.  

[6.3] Tiesa pamatoti atzina atbildētājas faktisko rīcību par tiesisku un 

pieteikumu daļā par morālā kaitējuma Ls 20000 apmērā pamatoti noraidīja.  

[7] Izskatot lietu sakarā ar pieteicēja apelācijas sūdzību, Administratīvā 

apgabaltiesa ar 2009.gada 3.jūnija spriedumu pieteicēja pieteikumu noraidīja. 

[8] Ar Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 

(turpmāk – Senāts) 2010.gada 25.februāra spriedumu atcelts Administratīvās 

apgabaltiesas 2009.gada 3.jūnija spriedums un lieta nodota jaunai izskatīšanai 

Administratīvajai apgabaltiesai. Spriedumā norādīti turpmāk minētie motīvi. 

[8.1] Senāts konstatēja, ka lietā ir strīds par to, vai ir pamatots ministrijas 

administratīvais akts, ar kuru atzīts, ka nebija pamata pieteicēja iekļaušanai 

Latvijas komandā dalībai 2006.gada Baltijas valstu informātikas olimpiādē. 

[8.2] Senāts atzina par nepamatotiem pieteicēja kasācijas sūdzībā 

norādītos argumentus par to, ka atlases sacensības informātikas priekšmetā 

Nolikumā nav paredzētas un ka atlases nodarbībām ir tikai fakultatīvs raksturs. 

[8.3] Senāts atzina, ka apgabaltiesa pamatoti secināja, ka ministrija nav 

pieļāvusi nepamatotu vilcināšanos ar pārsūdzētā lēmuma izdošanu, jo ministrijai 

lēmuma pieņemšanai bija nepieciešams iegūt informāciju. 

[8.4] Senāts konstatēja, ka tiesa nav ievērojusi APL 103.panta otrās daļas, 

154.panta pirmās un trešās daļas prasības. 

Senāts norādīja, ja kāds no atlases sacensību dalībniekiem ir pārsūdzējis 

tiesā atlases sacensību norisi un rezultātus, tiesai ir jāpārbauda, vai atlases 

sacensību procesā tika ievērots procesuāls taisnīgums un patvaļas aizliegums, 
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tostarp, vai visiem atlases sacensību dalībniekiem bija vienādas iespējas, vienādi 

apstākļi un vai visu dalībnieku risinājumi tika vērtēti pēc vienādiem kritērijiem. 

Pieteicējs šajā lietā ir iebildis pret atlases sacensību norisi un noteiktajiem 

rezultātiem, kuru dēļ viņš nav varējis piedalīties Baltijas valstu informātikas 

olimpiādē. Cita starpā pieteicējs bija norādījis gan uz tehniskajām problēmām 

atlases sacensību norises laikā, gan arī uz to, ka ţūrija ir nepamatoti novērtējusi 

viņa uzdevuma „Iekavas” risinājumu. Pieteicējs arī bija pievienojis lietai 

protokolu par uzdevuma „Iekavas” testēšanu, kas norāda uz būtisku novērtējuma 

atšķirību no ţūrijas paziņotā vērtējuma. Tāpat pieteicējs bija lūdzis tiesu izprasīt 

attiecīgos dokumentus saistībā ar atlases sacensību norisi un nopratināt tiesā kā 

lieciniekus atlases sacensību ţūrijas locekļus. 

Pārbaudot apgabaltiesas spriedumu, Senāts secināja, ka tajā nav ietverti 

tiesas argumenti par to, vai attiecībā pret pieteicēju atlases sacensību laikā tika 

ievērots procesuāls taisnīgums. Izskatot lietu no jauna, tiesai jānoskaidro, vai 

attiecībā pret pieteicēju atlases sacensību laikā tika ievērots procesuāls 

taisnīgums, tostarp tiesai jānoskaidro, vai pieteicējam bija tādas pašas iespējas 

sūtīt uzdevumu risinājumus kā pārējiem atlases sacensību dalībniekiem, vai 

tehniskās problēmas sacensību laikā bija visiem sacensību dalībniekiem, vai 

pieteicēja uzdevuma „Iekavas” risinājums tika novērtēts pēc tādiem pašiem 

kritērijiem kā pārējo dalībnieku risinājumi (novērtējums ir atkarīgs no tā, vai 

dalībnieka risinājuma programma spēj testus pareizi atrisināt noteiktā laikā, 

nepārsniedzot noteiktu operatīvās atmiņas apjomu, ko var objektīvi pārbaudīt). 

Šajā sakarā tiesai jāizprasa no iestādes attiecīgie dokumenti par atlases sacensību 

norisi (tostarp atlases sacensību dalībnieku uzdevumu risinājumu testēšanas 

protokoli), kā arī jāizvērtē, vai nav nepieciešams veikt uzdevumu risinājumu 

pārtestēšanu un vai nav nepieciešams tiesas sēdē nopratināt kā lieciniekus 

atlases sacensību ţūrijas locekļus. Ja tiesa konstatēs, ka atlases sacensību norisē 

tika pieļauti pārkāpumi, tiesai jāizvērtē, vai tie varēja ietekmēt sacensību 

rezultātus. Novērtējot pierādījumus, tiesai spriedumā jānorāda, kāpēc tā vienam 

pierādījumam devusi priekšroku salīdzinājumā ar citu pierādījumu. 

[9] Tiesas sēdē pieteicēja pārstāvis apelācijas sūdzību uzturēja. 

Atbildētāja pārstāvis apelācijas sūdzību neatzina.  

Tiesas sēdē tika nopratināti liecinieki I.A., A.V., S.M. un M.O. 

Motīvu daļa  

[10] Pārbaudījusi lietas materiālus un noklausījusies administratīvā 

procesa dalībnieku paskaidrojumus, Administratīvā apgabaltiesa atzīst, ka 

pieteicēja apelācijas sūdzība nav pamatota. 

[11] Administratīvā apgabaltiesa konstatē šādus faktiskos apstākļus, par 

kuriem lietā nav strīda.  

[11.1] 2006.gada 20. un 21.martā notika Latvijas 19.informātikas 

olimpiādes III (valsts) posms (turpmāk – informātikas olimpiāde), kurā 

pieteicējs uzrādīja 13.rezultātu.  

[11.2] 2006.gada 18.-19.aprīlī notika Latvijas 19.informātikas olimpiādes 

atlases sacensības valstsvienības sastāva noteikšanai dalībai Baltijas valstu 
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12.informātikas olimpiādē (turpmāk – atlases sacensības), kurās pieteicējs 

uzrādīja 10.rezultātu.  

[11.3] Ar valsts informātikas olimpiādes ţūrijas komisijas 2006.gada 

21.aprīļa sēdes protokolu Nr.2, pamatojoties uz informātikas olimpiādes un 

atlases sacensību rezultātiem, tika noteikts valstsvienības sastāvs dalībai Baltijas 

valstu 12.informātikas olimpiādē 2006.gada 18.-22.maijā Somijā, kuras sastāvā 

tika iekļauti 6 dalībnieki. 

[11.4] 2006.gada 27.aprīlī pieteicējs vērsās ar sūdzību ministrijā, norādot 

uz atlases sacensību rīkotāju nespēju nodrošināt objektīvu un kvalitatīvu atlases 

sacensību norisi. Pieteicējs sūdzībā lūdzis atbildētāju radušos problēmu atrisināt, 

sūdzību izskatot saskaņā ar APL 64.panta trešo daļu un nodrošinot, ka pieteicējs 

atbildi steidzamības kārtā var saņemt līdz 2006.gada 2.maijam plkst.17.00. 

Tāpat tika norādīts uz apstākli, ka, neskatoties uz to, ka pieteicējs 2005.gada 

valsts olimpiādē izcīnīja dalītu 4.-5.vietu, viņš netika iekļauts valstsvienības 

sastāvā dalībai Baltijas valstu olimpiādē (6 dalībnieki). 

[11.5] Ar ministrijas 2006.gada 12.maija vēstuli Nr.1-12/A-186 pieteicējs 

tika informēts, ka atbildētāja ir pārbaudījusi pieteicēja sūdzībā minētos 

apstākļus, taču atkāpes no noteiktās kārtības nav konstatējusi. 

[12] Pieteikums tiesā iesniegts par ministrijas faktisko rīcību, nesniedzot 

atbildi saīsinātā termiņā, par kļūdainu rezultātu noteikšanu 2006.gada Latvijas 

informātikas olimpiādē, pieteicēja neiekļaušanu Latvijas valstsvienības sastāvā 

dalībai 2005. un 2006.gada Baltijas valstu informātikas olimpiādē, kā arī morālā 

kaitējuma atlīdzināšanu Ls 20000 apmērā. 

[13] Kā atzinis Senāts, ir nošķirama iestādes rīcība, nesniedzot personai 

atbildi pēc būtības, no iestādes darbībām, kas tiek veiktas, lai pieņemtu attiecīgā 

procesa gala lēmumu (parasti administratīvo aktu). 

Neatbildēšana uz iesniegumu kā faktiskā rīcība vērtējama tikai tad, ja 

persona iestādē ir vērsusies nevis ar lūgumu atrisināt konkrētu savas subjektīvās 

tiesības skarošu jautājumu, bet gan, lai iegūtu iestādes viedokli, izziņu vai 

informāciju par kādu sabiedrisku vai citu jautājumu, ar kuru personas 

subjektīvās tiesības izmainītas netiek. Savukārt, ja persona ir vērsusies iestādē ar 

lūgumu izmainīt viņu skarošu konkrētu tiesisko situāciju publisko tiesību jomā, 

pozitīvs vai negatīvs šāda iesnieguma risinājums uzskatāms par administratīvo 

aktu. Iestādes lēmums, kas rada tiesiskas sekas, nevar tikt atzīts par faktisko 

rīcību (sk. Senāta 2008.gada 11.janvāra spriedumā lietā Nr.SKA-47/2008 

9.punktu, 2008.gada 16.oktobra sprieduma lietā Nr.SKA-394/2008 6.punktu). 

Tādējādi, lai arī pieteikums iesniegts par atbildētājas faktisko rīcību, 

nesniedzot atbildi saīsinātā termiņā, apgabaltiesas ieskatā pieteikums vērtējams 

kā pieteikums par labvēlīga administratīva akta izdošanu, jo pieteicējs primāri ir 

vēlējies, lai viņu iekļauj dalībai Baltijas valstu olimpiādē. Savukārt ministrijas 

2006.gada 12.maija vēstule vērtējama kā nelabvēlīgs administratīvais akts. 

Ņemot vērā, ka tāda satura administratīvais akts, kādu vēlējās pieteicējs 

pieteikuma iesniegšanas brīdī, vairs nav iespējams, lietā ir vērtējams, vai ir 

pamatots ministrijas administratīvais akts, ar kuru atzīts, ka nebija pamata 
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pieteicēja iekļaušanai Latvijas komandā dalībai 2005. un 2006.gada Baltijas 

valstu informātikas olimpiādē, proti, minētā administratīvā akta tiesiskums. 

[14] Apgabaltiesa atzīst par nepamatotu pieteicēja viedokli, ka 2005.gada 

valsts olimpiādē izcīnītais dalītais 4.-5.rezultāts saskaņā ar ISEC nolikumu bija 

pamats viņa dalībai Baltijas olimpiādē (6.dalībnieki) un atlases sacensību 

rīkošana ne 2005., ne 2006.gadā nebija nepieciešama. 

Saskaņā ar APL 350.panta pirmo daļu tiesību normu interpretācija 

(tulkojums), kas izteikta kasācijas instances tiesas spriedumā, ir obligāta tiesai, 

kura šo lietu izskata no jauna.  

Senāts šajā lietā ir atzinis par nepamatotiem pieteicēja argumentus par to, 

ka atlases sacensības informātikas priekšmetā Nolikumā nav paredzētas un ka 

atlases nodarbībām ir tikai fakultatīvs raksturs. Senāts atzina par pamatotu 

apgabaltiesas secinājumu, ka atlases sacensību nepieciešamība ir noteikta 

Nolikumā (uz to norāda arī Nolikuma VII nodaļas nosaukums „Dalībnieku 

atlase Baltijas valstu un starptautiskajām olimpiādēm) un ka, ņemot vērā, ka uz 

atlases sacensībām tradicionāli tiek uzaicināti 15-20 valsts olimpiādes labākie 

skolēni, atlases sacensību rīkošana ir nepieciešama taisnīga rezultāta 

sasniegšanai, objektīvi atlasot 6 labākos skolēnus valstsvienības sastāvam 

startam Baltijas valstu informātikas olimpiādē. Senāts norādīja, ka atlases 

sacensību nepieciešamību noteic arī Nolikuma 27.3. un 27.4.punkti. Tā 

27.3.punkts paredz, ka atlases nodarbību laikā skolēni risina augstākas grūtības 

pakāpes uzdevumus salīdzinājumā ar valsts olimpiādi un ka visi skolēni risina 

vienādus uzdevumus, bet 27.4.punkts noteic, ka vairākkārtējas sacensības parāda 

skolēna zināšanu stabilitāti un spēju koncentrēties darbam daţādos apstākļos. 

Tātad atlases sacensības (nodarbības) ir objektīvi nepieciešams un svarīgs posms 

pēc valsts olimpiādes (būtībā tās ir visaugstākā līmeņa sacensības valsts līmenī), 

un tajā tiek noskaidroti vislabākie skolēni, kuri pārstāvēs valsti starptautiskajās 

sacensībās (konkrētajā gadījumā Baltijas valstu informātikas olimpiādē). 

Vienlaikus Senāts atzina, ka atlases sacensību (nodarbību) regulējums 

Nolikumā ir ļoti vispārīgs un Nolikumā nav noregulēti vairāki atlases sacensību 

norises jautājumi (tostarp tas, kas, kā un kur organizē atlases sacensības, kā tiek 

veidots ţūrijas sastāvs, kā sacensību dalībnieki var uzdot jautājumus un iesniegt 

protestus, kā notiek sacensību dalībnieku iegūto punktu skaitīšana un galīgā 

rezultāta noteikšana). Taču minētās nepilnības nevar būt par pamatu tam, lai 

atlases sacensības vispār netiktu ņemtas vērā. 

[15] Pieteicējs, iebilstot pret atlases sacensību norisi un noteiktajiem 

rezultātiem, kuru dēļ viņš nav varējis piedalīties Baltijas valstu informātikas 

olimpiādē, norāda gan uz tehniskajām problēmām atlases sacensību norises 

laikā, kuru dēļ viņš nevarēja iesūtīt uzdevuma „Simtkājis” risinājumu, gan arī uz 

to, ka ţūrija ir nepareizi novērtējusi viņa uzdevuma „Iekavas” risinājumu. 

Kā šajā lietā norādījis Senāts, ja kāds no atlases sacensību dalībniekiem ir 

pārsūdzējis tiesā atlases sacensību norisi un rezultātus, tiesai ir jāpārbauda, vai 

atlases sacensību procesā tika ievērots procesuāls taisnīgums un patvaļas 

aizliegums, tostarp, vai visiem atlases sacensību dalībniekiem bija vienādas 



 9 

iespējas, vienādi apstākļi un vai visu dalībnieku risinājumi tika vērtēti pēc 

vienādiem kritērijiem.  

[16] Vērtējot, vai atlases sacensību procesā tika ievērots procesuāls 

taisnīgums un patvaļas aizliegums, tostarp, vai visiem atlases sacensību 

dalībniekiem bija vienādas iespējas, vienādi apstākļi un vai visu dalībnieku 

risinājumi tika vērtēti pēc vienādiem kritērijiem, Administratīvā apgabaltiesa 

konstatē turpmāk minēto. 

[16.1] No liecinieku A.V., S.M. un M.O. sniegtajām liecībām (tiesas sēdes 

protokols, lietas 224.-226.lapa) konstatējams, ka visi atlases sacensību 

dalībnieki izmantoja vienādi jaudīgus datorus, kam bija atslēgta pieeja 

internetam, uz visiem datoriem SIA „Progmeistars” speciālisti bija uzstādījuši 

vienādas standarta programmas, programmēšanas valodas „C++” un „Paskāls”, 

kompilācijas sistēmas. Dalībnieki no saviem darba datoriem risinājumus sūtīja 

uz serveri, par ko konkrētajā gadījumā kalpoja ţūrijas komisijas priekšsēdētāja 

M.O. personīgais portatīvais dators ar procesora darbības frekvenci 1,3 GHz. 

Tehnisko problēmu dēļ jaudīgākais testa serveris neilgi pirms atlases sacensībām 

tika nomainīts pret minēto datoru, attiecīgi izdales materiālos norādīto testa 

izpildes laiku (1 sekunde) palielinot (2 sekundes), mutiski par to informējot 

atlases dalībniekus. 

Punkti tika piešķirti par atbildi, kas izpildīja uzdevuma nosacījumus, kas 

iekļāvās testa izpildei atvēlētajā laikā, nepārsniedzot atvēlēto operatīvās atmiņas 

apjomu. 

Darba gaitā radās divu veidu problēmas. Pirmkārt, ņemot vērā, ka testa 

dators bija viens, bet dalībnieku datoru daudz, tad gadījumā, ja vairāki dalībnieki 

sūtīja savu risinājumu vienlaicīgi, izveidojās rinda un serveris atbildi sniedza 

rindas kārtībā, savukārt pārējie dalībnieki nesaņēma nekādu atbildi par 

risinājuma pareizību vai nepareizību no sistēmas viedokļa. 

Otrkārt, ņemot vērā, ka testēšanas vidē (uz servera) bija iestrādāta Polijas 

komercuzņēmuma izstrādātā kompilatora versija (kā neatraujama sistēmas 

sastāvdaļa), bet uz dalībnieku datoriem tika uzstādīta jaunāka kompilatora 

versija (visiem dalībniekiem vienāda), programma, kas strādāja uz darba datora, 

varēja nestrādāt (nekompilējās) uz servera, sniedzot atbildi par kompilācijas 

kļūdu („compilation error”). Kā izriet no liecinieka A.V. paskaidrojumiem, tieši 

par šādu problēmu A.A. viņu informēja jau pēc atlases sacensību beigām, proti, 

ka programma strādā uz darba datora, bet nestrādā uz servera – serveris 

programmu netestē, uzrādot kompilēšanas kļūdu. 

Administratīvās apgabaltiesas ieskatā neviena no minētajām problēmām 

nepiešķīra kādam atlases dalībniekam priekšrocības vai, tieši pretēji, nenostādīja 

viņu salīdzinoši nelabvēlīgākā situācijā. Konkrētajā gadījumā pirmās problēmas 

dēļ sacensību norises laiks tika pagarināts, ļaujot visiem dalībniekiem iesūtīt 

risinājumus 5 minūtes pēc oficiālā atlases sacensību beigu laika (15:05). 

Savukārt otro kļūdu pats dalībnieks varēja novērst, mainot attiecīgus 

kompilācijas programmas parametrus. Savukārt, ja pats atlases dalībnieks 

nesaprata, kā kompilācijas kļūda novēršama, atlases dalībnieks varēja to 

noskaidrot, ziņojot par attiecīgo problēmu telpas deţurantam mutiski vai pie 

servera deţurējošam ţūrijas loceklim elektroniski (ar sistēmas starpniecību). No 
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lietas materiāliem, tostarp pieteicēja pārstāvja paskaidrojumiem, neizriet, ka par 

kompilācijas problēmām pieteicējs būtu informējis telpas deţurantus vai ţūrijas 

locekļus jau atlases sacensību laikā un viņam būtu atteikts sniegt attiecīgu 

skaidrojumu. 

Pieteicēja pārstāvis paskaidroja, ka uzdevuma „Simtkājis” risinājumam 

pieteicējam dators uzrādījis paziņojumu „time limit exceeded” (atbilstoši pirmās 

instances tiesas sēdē sniegtajiem paskaidrojumiem – „time out; tiesas sēdes 

protokols lietas 54.lapā). Apgabaltiesa piešķir ticamību liecinieka M.O. 

paskaidrojumiem, ka šāda veida kļūda nevar būt saistīta tiešā veidā ar 

programmu (kompilatoru) versiju atšķirību – attiecīgs paziņojums nozīmē, ka 

programma jau ir nokompilēta un sākusi strādāt, bet strādā pārāk ilgi, proti, 

dalībnieka risinājuma programma nespēj testu pareizi atrisināt atvēlētajā laikā. 

[16.2] Izvērtējot pieteicēja pārstāvja apgalvojumu, ka ţūrijas komisijas 

loceklis S.M. varēja ietekmēt atlases rezultātus par labu saviem audzēkņiem, 

apgabaltiesa to noraida kā nepamatotu. No S.M. sniegtajiem paskaidrojumiem 

izriet, ka S.M. pirms atlases bijis tikai I.S. pasniedzējs, savukārt S.B. un G.G. 

apmācību veicis jau pēc atlases sacensībām, kad viņi bija iekļauti valstsvienības 

izlasē (arī no informātikas olimpiādes dalībnieku rezultātu tabulas (lietas 

212.lapā) nav konstatējams, ka S.M. būtu minēto dalībnieku skolotājs). Ţūrijas 

komisijas locekļi, tai skaitā S.M., paši neveica darba datoru aprīkošanu, kā jau 

tika konstatēts, uz visiem datoriem bija uzstādītas vienādas standarta 

programmas, līdz ar to nav pamata uzskatīt, ka ţūrijas locekļi saviem 

audzēkņiem varēja radīt papildus priekšrocības. 

Ne ar ko nav pamatots pieteicēja pieņēmums, ka S.M. kā testa uzdevumu 

sastādītājs būtu tos darījis zināmus sacensību dalībniekiem. Cita starp, I.S. un 

S.B. rezultāti daţādos atlases posmos ir stabili (informātikas olimpiādē S.B. 

1.vieta, G.G. 2.vieta, I.S. 3.vieta; atlases sacensībās S.B. 1.vieta, I.S. 2.vieta, 

G.G. 4.vieta), bez tam atlases sacensībās neviens no dalībniekiem nav atrisinājis 

visus uzdevumus, kā tas būtu sagaidāms, ja testa uzdevumi būtu iepriekš zināmi. 

Kā redzams no publiski pieejamās informācijas 

(http://www.cs.helsinki.fi/group/boi2006/), Latvijas valstsvienības dalībnieks 

P.C. ieguva 19.vietu, S.B. 20.vietu, bet I.S. attiecīgi 25.vietu 53 dalībnieku 

konkurencē. 

[16.3] Kā tika noskaidrots tiesas sēdē, pieteicēja risinājumu atkārtota 

pārbaude uz šo brīdi nav iespējama, jo attiecīgie dati nav saglabāti. Tomēr 

minētais apstāklis neliek apšaubīt atlases rezultātus, ņemot vērā tiesas iepriekš 

izdarītos secinājumus, ka visiem atlases sacensību dalībniekiem bija vienādas 

iespējas, vienādi apstākļi un visu dalībnieku risinājumi tika vērtēti pēc 

vienādiem kritērijiem. 

Kā pamatojumu savam apgalvojumam, ka pieteicēja veiktais uzdevuma 

„Iekavas” risinājums spēja testu veikt atvēlētajā laika limitā, pieteicējs tiesā 

iesniedzis uzdevuma „Iekavas” risinājuma testa rezultātus (lietas 8.lapa), no kā 

redzams, ka testēšanu veikuši I.A. un T.A., izmantojot datoru ar procesora 

darbības frekvenci 2,53 GHz. Apgabaltiesa minēto pierādījumu atzīst par 

nepieļaujamu, jo nav pamata uzskatīt, ka attiecīgā testēšana notikusi tieši atlases 

laikā pieteicēja izstrādātajai programmai. Bez tam testēšana veikta, izmantojot 

ievērojami jaudīgāku datoru salīdzinājumā ar atlases laikā izmantoto serveri 

http://www.cs.helsinki.fi/group/boi2006/
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(procesora darbības frekvence 1,3 GHz). Pieļaujot šādu pierādījumu, pieteicējam 

tiktu piešķirtas nepamatotas priekšrocības salīdzinājumā ar citiem atlases 

dalībniekiem. 

Ievērojot minēto, nav pamatots pieteicēja apgalvojums, ka attiecīgajam 

risinājumam bija piešķirams maksimāli augstākais iespējamais rezultāts (100 

punkti), nevis sistēmas piešķirtais (48 punkti), kā rezultātā viņš atlases 

sacensībās iegūtu 119 punktus un attiecīgi 5.vietu, kas viņam piešķirtu tiesības 

piedalīties Baltijas informātikas olimpiādē (ņemot vērā arī pieteicēja norādītos 

100 punktus uzdevuma „Simtkājis” risinājumā, ko sistēma neesot pieņēmusi, 

viņš atlases sacensībās iegūtu 216 punktus un attiecīgi 2.vietu). 

[17] Kā izriet no lietas materiāliem un ţūrijas komisijas locekļa M.O. 

sniegtajiem paskaidrojumiem, 2006.gadā, atšķirībā no iepriekšējiem un arī 

turpmākajiem gadiem, ţūrijas komisija nolēma dalībniekus dalībai Baltijas 

valstu olimpiādē atlasīt, nevis ņemot vērā tikai atlases kārtas rezultātus, bet gan 

– summējot valsts olimpiādes kārtas un atlases sacensību kārtas rezultātus. 

Atbilstoši M.O. paskaidrojumiem šāds lēmums tika pieņemts jau pēc atlases 

sacensībām, ņemot vērā, ka atlases sacensībās augstus rezultātus ieguva vairāki 

dalībnieki, kuru rezultāti valsts olimpiādē bija samērā vāji 

Tiesa atzīst, ka attiecīgā rīcība, izlases veidošanas kritērijus nemotivēti 

mainot tikai pēc atlases rezultātu noskaidrošanas, proti, pielāgojoties tiem, nav 

korekta. 

Tai pat laikā apgabaltiesa konstatē, ka minētais apstāklis nav ietekmējis 

pieteicēja tiesību apjomu, proti, arī gadījumā, ja izlase dalībai Baltijas 

olimpiādei tiktu veidota pēc citos gados piemērotajiem kritērijiem, pieteicējs, 

ņemot vērā atlases sacensību rezultātus, izlasē nevarētu tikt iekļauts. 

Apgabaltiesa šīs lietas ietvaros nevērtē pieteicēja argumentus attiecībā uz atlases 

sacensību 6.vietas ieguvēja M.S. tiesībām tikt iekļautam valstsvienības izlases 

sastāvā, jo M.S. savu tiesību un interešu aizsardzībai tiesā nav vērsies. 

[18] Saskaņā ar APL 64.panta pirmo daļu, ja administratīvā lieta 

ierosināta uz iesnieguma pamata, iestāde pieņem lēmumu par administratīvā 

akta izdošanu vai lietas izbeigšanu viena mēneša laikā no iesnieguma 

iesniegšanas dienas. 

Konkrētajā gadījumā Lēmums, kas noformēts kā atbilde uz pieteicēja 

iesniegumu, izdots 15 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas brīţa. Pirms 

Lēmuma pieņemšanas par pieteicēja sūdzībā norādītajiem apstākļiem 

paskaidrojumus sniedza gan ICEC, gan ţūrijas locekļi (122. – 127.lietas lapa). 

Administratīvā akta izdošana 15 dienu termiņā konkrētajā gadījumā ir 

attaisnojama ar objektīvu nepieciešamību vērtēt papildus apstākļus un 

uzskatāma par samērīgu, un pieteicēja tiesības šajā gadījumā netiek skartas. 

Senāts šinī lietā jau atzinis par pareizu tiesas secinājumu, ka ministrija 

nav pieļāvusi nepamatotu vilcināšanos ar pārsūdzētā lēmuma izdošanu, jo 

ministrijai lēmuma pieņemšanai bija nepieciešams iegūt informāciju. 
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[19] Ņemot vērā iepriekš minēto, apgabaltiesa atzīst, ka pieteicēja 

pieteikums par ministrijas 2006.gada 12.maija lēmuma Nr.1-12/A-186 atzīšanu 

par prettiesisku ir nepamatots. 

[20] Pieteikumā pieteicējs ir prasījis morālā kaitējuma atlīdzinājumu Ls 

20000 apmērā, minēto pamatojot ar apsvērumu, ka, iegūstot augstu vietu 

Baltijas valstu olimpiādē un attiecīgi – godalgotu vietu pasaules olimpiāde, 

pieteicējam būtu iespēja bez maksas studēt prestiţā ārvalstu augstskolā, kā arī 

iegūt labi apmaksātu darbu. 

Satversmes 92.pants cita starp nosaka, ka nepamatota tiesību aizskāruma 

gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. Saskaņā ar APL 

92.pantu ikviens ir tiesīgs prasīt atbilstīgu atlīdzinājumu par mantiskajiem 

zaudējumiem vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, kas viņiem 

nodarīts ar iestādes faktisko rīcību. 

Ņemot vērā to, ka apgabaltiesa atzīst Lēmumu par tiesisku un pieteikumu 

par nepamatotu, apgabaltiesa noraida arī pieteikumu daļā par nodarītā morālā 

kaitējuma atlīdzības Ls 20000 apmērā piedziņu. 

[21] Lai arī Administratīvā rajona tiesa nepamatoti vērtējusi pieteicēja 

pieteikumu kā par ministrijas faktisko rīcību, tās spriedums rezolutīvajā daļā pēc 

būtības par pieteikuma atzīšanu par nepamatotu ir pareizs. 

Rezolutīvā daļa  

 Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 307. un 309.pantu, 

Administratīvā apgabaltiesa 

nosprieda: 

Atzīt par nepamatotu un noraidīt A.A. pieteikumu par Izglītības un 

zinātnes ministrijas 2006.gada 12.maija lēmuma Nr.1-12/A-186 atzīšanu par 

prettiesisku un morālā kaitējuma atlīdzināšanu Ls 20000 apmērā. 

Spriedumu var pārsūdzēt 30 dienu laikā no tā sastādīšanas dienas 

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam, kasācijas sūdzību 

iesniedzot Administratīvajā apgabaltiesā. 

Tiesas sēdes priekšsēdētāja  (paraksts)   A.Šteinberga 

Tiesneši     (paraksts)   K.Berķis 

      (paraksts)   M.Birzgalis 

NORAKSTS PAREIZS 

Administratīvās apgabaltiesas tiesnese     A.Šteinberga 

2010.gada 28.oktobrī 
 


