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LĒMUMS 

par lietas ierosināšanu 

 

Rīgā 1999. gada 29. martā 

 

Es, Satversmes tiesas tiesnesis A. Lepse, izskatījis divdesmit Saeimas 

deputātu iesniegto pieteikumu par lietas ierosināšanu, 

konstatēju: 

1999. gada 19. martā Satversmes tiesā saņemts pieteikums par lietas 

ierosināšanu, ko iesnieguši divdesmit Saeimas deputāti: A. Razminovičs, 

M. Segliņš, G. Bērziņš, K. Greiškalns, J. Lagzdiņš, M. Vītols, H. Demakova, 

Dz. Ābiķis, A. Kalvītis, J. Dalbiņš, J. Sproģis, A. Tiesnesis, J. Šņepsts, 

I. Golde, A. Šķēle, A. Rugāte, J. Škapars, J. Esta, A. Slakteris, A. Kiršteins. 

Pieteikuma iesniedzējs apstrīd Ministru kabineta 1997. gada 21. janvāra 

noteikumus Nr. 46 „Noteikumi par vadības līgumiem” atbilstību „Informācijas 

atklātības likumam” un citiem Latvijas likumiem. 

Izskatījis iesniegtos materiālus, atzinu, ka atbilstoši Satversmes tiesas 

likuma 16. panta 4. punktam lieta piekritīga Satversmes tiesai. Šā pieteikuma 

iesniedzēji saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 17. panta otrās daļas 3. punktu 

ir tiesīgi iesniegt šādu pieteikumu. Pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 

18. pantā noteiktajām vispārīgajām pieteikuma iesniegšanas prasībām. 

Vadoties no Satversmes tiesas likuma 20. panta otrās daļas, 
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nolēmu: 

Ierosināt Satversmes tiesā lietu pēc divdesmit Saeimas deputātu 

pieteikuma par Ministru kabineta 1997. gada 21. janvāra noteikumu Nr. 46 

„Noteikumi par vadības līgumiem” atbilstību 1998. gada 20. novembra 

likumam „Informācijas atklātības likums”. 

Uzaicināt Ministru kabinetu līdz 1999. gada 15. aprīlim iesniegt 

Satversmes tiesā savu atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un 

juridisko pamatojumu. 

 

Tiesnesis A. Lepse 
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