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LĒMUMS

PAR LIETAS IEROSINĀŠANU

Rīga 2003. gada 18.julija

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 1.kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas 

priekšsēdētājs Aivars Endziņš, tiesneši Juris Jelāgins un Anita Ušacka,

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto Jūrmalas pilsētas domes 

pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikuma reģ. Nr.81, reģ. datums 17.06.2003.) un 

tā papildinājumus un grozījumus (reģ. Nr.449, reģ. datums 19.06.2003.),

konstatē ja:

1. Iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu ierosināt lietu par reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministra I.Gatera 2003.gada 27.maija rīkojuma Nr.2-02/47 “Par 

Jūrmalas pilsētas domes 24.10.2001. saistošo noteikumu Nr.17 “Par detālo plānojumu 

Jūrmalā, teritorijai starp Bulduru prospektu, Rotas ielu, 23. un 25.līnijām” darbības 

apturēšanu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam un Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 10.pantam.

2. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 16.panta 5.punktu šī lieta ir piekritīga 

Satversmes tiesai.

3. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 17.panta trešo daļu pieteikumu 

iesniegusi pašvaldības dome, kuras lēmuma darbību ir apturējis Ministru kabineta 

pilnvarots ministrs.

4. Lēmumu par pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesā pašvaldības dome ir 

pieņēmusi likuma “Par pašvaldībām” 49.pantā noteiktajā kārtībā. Pieteikumā ir norādīts 

lietas faktisko apstākļu izklāsts un pieteikuma juridiskais pamatojums. Tādējādi 

pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18.panta pirmās daļas un 19.panta prasībām.



5. Pieteikuma juridiskajā pamatojumā tiek apstrīdēta rīkojuma Nr.2-02/47 

atbilstība Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piektajai daļai, nevis visam pantam 

kopumā.

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

Satversmes tiesas 1. kolēģija

nolēma:

1. Ierosināt lietu “Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2003.gada 

27.maija rīkojuma Nr.2-02/47 “Par Jūrmalas pilsētas domes 24.10.2001. saistošo 

noteikumu Nr.17 “Par detālo plānojumu Jūrmalā, teritorijai starp Bulduru prospektu, 

Rotas ielu, 23. un 25.līnijām” darbības apturēšanu” atbilstību Latvijas Republikas 

Satversmes 1.pantam un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piektajai daļai”.

2. Uzaicināt institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu -  Latvijas Republikas Reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministriju -  līdz 2003.gada 1.septembrim iesniegt 

Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko 

pamatojumu.

Lēmums nav pārsūdzams.

Satversmes tiesas 1.kolēģijas priekšsēdētājs Aivars Endziņš
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