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LĒMUMS 

PAR LIETAS IEROSINĀŠANU 

Rīgā 2007. gada 17. oktobrī 

Satversmes tiesas 4. kolēģija šādā sastāvā: priekšsēdētājs Juris Jelāgins, tiesneši 

Kaspars Balodis un Aija Branta, 

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto Kolkas pagasta padomes 

(turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikuma 

reģistrācijas Nr. 99, 2007. gads), 

k o n s t a t ē j a: 

1. Pieteikuma iesniedzēja lūdz Satversmes tiesu atzīt reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministra 2007. gada 6. jūnija rīkojumu Nr. 2-02/144 „Par Kolkas 

pagasta padomes 2003. gada 13. jūnija saistošo noteikumu Nr. 6 „Kolkas pagasta 

teritorijas plānojums” apturēšanu daļā” (turpmāk – Apstrīdētais rīkojums) par 

neatbilstošu Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta pirmajai daļai un Latvijas 

Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 1. pantam. 

2. Ar Apstrīdēto rīkojumu ir apturēta Kolkas pagasta padomes 2003. gada 

13. jūnija saistošo noteikumu Nr. 6 „Kolkas pagasta teritorijas plānojums” darbība 

attiecībā uz grafiskās daļas kartē „Atļautā un plānotā teritorijas izmantošana” 

noteikto Kolkas ciema, Saunraga ciema, Vaides ciema, Ušu ciema, Sīkraga ciema, 

Mazirbes ciema, Košraga ciema un Pitraga ciema teritoriju. 

3. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 16. panta 5. punktam pieteikumā 

ietvertais prasījums ir piekritīgs Satversmes tiesai. 

4. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 17. panta trešo daļu un 19. panta otro 

daļu Pieteikuma iesniedzēja ir tiesīga iesniegt pieteikumu par lietas ierosināšanu. 
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5. Pieteikumā ietvertais prasījums par Apstrīdētā rīkojuma atbilstības 

izvērtēšanu Satversmes 1. pantam un Valsts pārvaldes likuma 10. panta pirmajai 

daļai atbilst Satversmes tiesas likuma 18. panta prasībām. 

Pieteikumā ir sniegts gan lietas faktisko apstākļu izklāsts, gan ietverts prasījuma 

juridiskais pamatojums. 

  

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. pantu, 

Satversmes tiesas 4. kolēģija 

n o l ē m a: 

1. Ierosināt Satversmes tiesā lietu „Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministra 2007. gada 6. jūnija rīkojuma Nr. 2-02/144 „Par Kolkas pagasta padomes 

2003. gada 13. jūnija saistošo noteikumu Nr. 6 „Kolkas pagasta teritorijas 

plānojums” apturēšanu daļā” atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta 

pirmajai daļai un Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam” pēc Kolkas pagasta 

padomes pieteikuma (pieteikuma reģistrācijas Nr. 99, 2007. gads). 

2. Uzaicināt amatpersonu, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – reģionālās attīstības 

un pašvaldību lietu ministru – līdz 2007. gada 20. novembrim iesniegt Satversmes 

tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. 

Lēmums nav pārsūdzams. 

Satversmes tiesas 4. kolēģijas priekšsēdētājs J. Jelāgins 

 


