
 

LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES TIESA 
 

 
LĒMUMS 

par lietas ierosināšanu 

 

Rīgā 2000. gada 14. martā 

 

Es, Satversmes tiesas tiesnese Anita Ušacka, izskatījusi divdesmit viena 

Saeimas deputāta 2000. gada 2. martā Satversmes tiesā iesniegto pieteikumu 

par lietas ierosināšanu, tam pievienotos dokumentus un 2000. gada 9. martā 

saņemto pieteikuma papildinājumu, 

konstatēju: 

1. Pieteikumā lūgts atzīt Ministru kabineta 1999. gada 12. augusta 

rīkojumu nr. 383 „Par Rīgas Aviācijas universitātes kā valsts dibinātas 

augstskolas likvidāciju” par spēkā neesošu. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka 

minētais Ministru kabineta rīkojums neatbilst Augstskolu likumam, Augstākās 

Padomes 1992. gada 7. jūlija lēmumam „Par Rīgas Aviācijas universitātes 

Satversmes apstiprināšanu” un Ministru kabineta iekārtas likumam. 

Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 16. panta 4. punktu lieta ir 

piekritīga Satversmes tiesai. 

2. Pieteikumu iesniedz divdesmit viens Saeimas deputāts: O. Deņisovs, 

J. Jurkāns, J. Sokolovskis, A. Bartaševičs, J. Pliners, M. Lujāns, 

A. Klementjevs, O. Tolmačovs, A. Golubovs, B. Rastopirkins, I. Solovjovs, 

M. Bekasovs, L. Bojārs, P. Salkazanovs, J. Leja, A. Kalniņš, V. Lauskis, 

I. Burvis, O. Zvejsalnieks, B. Cilevičs un M. Mitrofanovs. 
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Pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 17. panta 

otrās daļas 3. punktu ir tiesīgs iesniegt šādu pieteikumu. 

3. Pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18. pantā noteiktajām 

vispārīgām pieteikuma iesniegšanas prasībām. 

Pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta otro daļu, 

nolēmu: 

1. Ierosināt Satversmes tiesā lietu pēc divdesmit viena Saeimas deputāta 

pieteikuma par Ministru kabineta 1999. gada 12. augusta rīkojuma nr. 383 „Par 

Rīgas Aviācijas universitātes kā valsts dibinātas augstskolas likvidāciju” 

atbilstību Augstskolu likuma 4. panta otrās daļas 2. punktam un 7. panta 

pirmajai daļai un Ministru kabineta iekārtas likuma 15.1. pantam. 

2. Uzaicināt institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu – Ministru kabinetu 

– līdz 2000. gada 29. martam iesniegt Satversmes tiesā atbildes rakstu ar lietas 

faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. 

 

Šis lēmums nav pārsūdzams. 

 

Satversmes tiesas tiesnese Anita Ušacka 
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