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ZINĀTNISKĀS REDAKTORES PRIEKŠVĀRDS 

Šīs rindas tiek rakstītas laikā, kad no Administratīvā procesa likuma 

stāšanās spēkā 2004.gada 1.februārī ir pagājuši gandrīz desmit gadi. Tas 

nozīmē, ka tajā ietverto tiesību normu interpretācija un piemērošana ir 

kļuvusi par ikdienu gan iestāžu, gan tiesu darbā. Tomēr izpratne par 

likumā ietvertajām normām ne vienmēr ir pietiekama. Tāpēc Admi-

nistratīvā procesa likuma komentāru mērķis ir palīdzēt labāk izprast 

likumā ietvertās tiesību normas un likuma piemērotājiem atvieglot 

tiesību normu piemērošanu. 

Šie komentāri sniedz ieskatu par Administratīvā procesa likuma A daļā 

(Vispārīgie noteikumi) un B daļā (Administratīvais process iestādē) 

ietverto tiesību normu saturu un piemērošanu, pamatojoties uz iestāžu un 

tiesu praksē un tiesību doktrīnās izteiktajām atziņām. Kaut arī komentāru 

zinātniskā redaktore un vairāku rakstu autore ir arī Augstākās tiesas 

Administratīvo lietu departamenta tiesnese, tāpat arī daudzus ieteikumus 

to uzlabošanai devusi arī Administratīvo lietu departamenta priekšsē-

dētāja Veronika Krūmiņa, tas tomēr nenozīmē, ka komentāri pilnībā 

atspoguļo arī Senāta viedokli.  

Komentāros vietām norādīti arī atšķirīgi viedokļi, tāpat arī norādīts uz 

diskutējamiem jautājumiem. Lasītājam jāņem vērā, ka komentāri neaiz-

stāj likuma tekstu. Komentāros izteiktajai domai var pievienoties, taču tā 

nav uztverama kā nemainīga dogma. 

Ņemot vērā, ka visi komentāru autori un zinātniskā redaktore ir praktiķi, 

tātad aizņemti savā ikdienas darbā, šīs grāmatas tapšana ir bijis ilgs 

process, kura laikā ir mainījušās gan tiesību normas, gan tiesu prakse. 

Tāpēc ir iespējams, ka atsevišķas komentāros izteiktās domas ir savstar-

pēji pretrunīgas, ko komentāru lielā apjoma dēļ, iespējams, nav izdevies 

novērst. Tāpat lasītājam jāņem vērā, ka komentāros izmantotie citi nor-

matīvie akti ir redakcijā, kas bija spēkā 2013.gada vasarā, un komentāru 

lasīšanas laikā var būt grozīti.   

Vēlos pateikties par sadarbību visiem komentāru autoriem un juridis-

kajām redaktorēm, kā arī pārējiem maniem kolēģiem visu instanču 

administratīvajās tiesās un universitātē, ar kuriem vairākkārt esmu 



  

 
 

Zinātniskās redaktores priekšvārds 
 

10. lpp. J.Briede  

 
pārrunājusi atsevišķus jautājumus. Paldies arī maniem ģimenes locek-

ļiem – Aigaram, Elzai un Kārlim Mārtiņam, jo viņiem nācās samieri-

nāties ar to, ka daļu sava brīvā laika esmu pavadījusi nevis ar viņiem, bet 

gan darbā ar šiem komentāriem.  

Būšu pateicīga no komentāru lasītājiem un izmantotājiem saņemt 

kritiskas piezīmes par neskaidrībām vai nepilnībām tekstā un priekšli-

kumus komentāru uzlabošanai, jo ceru, ka šim izdevumam pēc kāda 

laika sekos nākamais – papildinātais izdevums. Piezīmes un ieteikumus, 

lūdzu, sūtīt uz e-pasta adresi jautrite.briede@lu.lv vai J.Briedei, 

Valststiesību zinātņu katedra, Latvijas Universitāte, Raiņa bulv. 19, Rīga 

LV-1586. Lūdzu arī ņemt vērā, ka piezīmes un priekšlikumi individuāli 

netiks komentēti un uz jautājumiem, ja tādi tiks uzdoti, atbildes netiks 

sniegtas, bet tie visi tiks pieņemti tikai kā priekšlikumi komentāru teksta 

papildināšanai un uzlabošanai. 

 

Dr.iur. Jautrīte Briede 
 


