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LĒMUMS 

PAR LIETAS IEROSINĀŠANU 

 

Rīgā 2008. gada 29. jūlijā 

 

Satversmes tiesas 2. kolēģija šādā sastāvā: priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, 

tiesneši Kaspars Balodis un Aija Branta, 

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto Kārļa Rimšas, Edgara 

Saukas un Jāņa Čamaņa (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēji) konstitucionālo sūdzību 

(pieteikums Nr. 63/2008), 

 

 konsta tē ja : 

 

1. Pieteikuma iesniedzēji apstrīd Ministru kabineta 2007. gada 4. septembra 

noteikumu Nr. 596 „Noteikumi par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo 

iedalījumu” 3.17. punkta un Pielikuma II nodaļas 35. punkta vārdu „Valgundes 

novads” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 1. un 

101. pantam. 

 

2. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 16. panta 3. punktam Satversmes tiesas 

kompetencē ietilpst izvērtēt Ministru kabineta noteikumu atbilstību Satversmei. 

 

3. Pieteikums iesniegts kā konstitucionālā sūdzība. Saskaņā ar Satversmes 

tiesas likuma 17. panta pirmās daļas 11. punktu personai Satversmē noteikto 
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pamattiesību aizskāruma gadījumā ir tiesības iesniegt pieteikumu par lietas 

ierosināšanu par Ministru kabineta noteikumu atbilstību Satversmei. 

 

4. Vienlaikus konstitucionālajai sūdzībai jāatbilst vispārējām prasībām, kas 

noteiktas Satversmes tiesas likuma 18. pantā, kā arī papildu prasībām, kas attiecībā uz 

konstitucionālo sūdzību noteiktas šā likuma 19.
2
 pantā.  

Pieteikumā ir norādīti Pieteikuma iesniedzēji un institūcija, kas izdevusi 

apstrīdēto aktu, sniegts lietas faktisko apstākļu izklāsts un pieteikuma juridiskais 

pamatojums, kā arī izteikts prasījums Satversmes tiesai. Pieteikuma iesniedzēji ir 

pamatojuši, ka ar apstrīdētajām normām ir aizskartas viņu Satversmes 101. pantā 

garantētās tiesības. Pieteikuma iesniedzējiem nav iespēju aizstāvēt savas pamattiesības 

ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem. Līdz ar to pieteikums atbilst Satversmes 

tiesas likuma 18.  un 19.
2
 panta prasībām. 

 

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

Satversmes tiesas 2. kolēģija 

 

nolēma : 

1. Ierosināt lietu „Par Ministru kabineta 2007. gada 4. septembra noteikumu 

Nr. 596 „Noteikumi par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu” 

3.17. punkta un Pielikuma II nodaļas 35. punkta vārdu „Valgundes novads” atbilstību 

Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam” pēc Kārļa Rimšas, Edgara Saukas 

un Jāņa Čamaņa konstitucionālās sūdzības (pieteikums Nr. 63/2008). 

 

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

2008. gada 31. augustam iesniegt Satversmes tiesai savu atbildes rakstu ar lietas 

faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. 

 

Lēmums nav pārsūdzams. 

 

 

Satversmes tiesas 2. kolēģijas priekšsēdētājs G. Kūtris 


