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LĒMUMS 

PAR LIETU APVIENOŠANU 

Rīgā 2007. gada 20. jūlijā 

Es, Satversmes tiesas tiesnesis Juris Jelāgins, izskatījis 2007. gada 26. aprīlī 

ierosinātās lietas Nr. 2007-10-0102 un 2007. gada 17. jūlijā ierosinātās lietas 

Nr. 2007-14-01 materiālus, 

k o n s t a t ē j u: 

Abās lietās pieteikuma iesniedzējs apstrīdējis savstarpēji cieši saistītus 

normatīvos aktus: 

1) likumu „Par pilnvarojumu Ministru kabinetam parakstīt 1997. gada 

7. augustā parafēto Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma projektu 

par Latvijas un Krievijas valsts robežu”, 

2) 2007. gada 27. martā parakstīto Latvijas Republikas un Krievijas 

Federācijas līgumu par Latvijas un Krievijas valsts robežu, 

3) likumu „Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par 

Latvijas un Krievijas valsts robežu”. 

Pieteikuma iesniedzējs lūdzis izvērtēt šo tiesību aktu atbilstību vienām un 

tām pašām augstāka juridiskā spēka tiesību normām: 

1) Latvijas PSR Augstākās padomes 1990. gada 4. maija deklarācijas „Par 

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” preambulai un 9. punktam, 

Latvijas Republikas Satversmes 3. pantam. 

Pieteikuma iesniedzējs abās lietās ir sniedzis līdzīgu juridisko pamatojumu. 

Līdz ar to lietu apvienošana veicinātu šo lietu vispusīgāku un ātrāku 

izskatīšanu. 
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Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 

22. panta sesto daļu, 

n o l ē m u: 

1. Apvienot vienā lietā lietu Nr. 2007-10-0102 „Par likuma „Par 

pilnvarojumu Ministru kabinetam parakstīt 1997. gada 7. augustā parafēto 

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma projektu par Latvijas un 

Krievijas valsts robežu” atbilstību Latvijas PSR Augstākās padomes 1990. gada 

4. maija deklarācijas „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” 

preambulai un 9. punktam un 2007. gada 27. martā parakstītā Latvijas 

Republikas un Krievijas Federācijas līguma par Latvijas un Krievijas valsts 

robežu atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 3. pantam” un lietu Nr. 2007-

14-01 „Par likuma „Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par 

Latvijas un Krievijas valsts robežu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 

3. pantam un likuma „Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu 

par Latvijas un Krievijas valsts robežu” 1. panta vārdu „ievērojot Eiropas 

drošības un sadarbības organizācijas pieņemto robežu nemainības principu” 

atbilstību Latvijas PSR Augstākās padomes 1990. gada 4. maija deklarācijas „Par 

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” preambulai un 9. punktam”. 

2. Piešķirt apvienotajai lietai nosaukumu „Par likuma „Par pilnvarojumu 

Ministru kabinetam parakstīt 1997. gada 7. augustā parafēto Latvijas Republikas 

un Krievijas Federācijas līguma projektu par Latvijas un Krievijas valsts 

robežu” un likuma „Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par 

Latvijas un Krievijas valsts robežu” 1. panta vārdu „ievērojot Eiropas drošības un 

sadarbības organizācijas pieņemto robežu nemainības principu” atbilstību 

Latvijas PSR Augstākās padomes 1990. gada 4. maija deklarācijas „Par Latvijas 

Republikas neatkarības atjaunošanu” preambulai un 9. punktam un 2007. gada 

27. martā parakstītā Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma par 

Latvijas un Krievijas valsts robežu un likuma „Par Latvijas Republikas un 

Krievijas Federācijas līgumu par Latvijas un Krievijas valsts robežu” atbilstību 

Latvijas Republikas Satversmes 3. pantam”. 

Lēmums nav pārsūdzams. 

  

Satversmes tiesas tiesnesis J. Jelāgins 


