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Priekšvārds pirmajam izdevumam 

Šī grāmata ir iecerēta kā mācību līdzeklis studentiem, kuri apgūst 
administratīvo tiesību kursu. To var izmantot arī juristi, kuriem šī 
grāmata var noderēt kā rokasgrāmata, lai atkārtotu un aktualizētu studijās 
iegūtās zināšanas.  

Grāmatas izklāsts veidots kā viegli uztverams stāstījums par attiecīgā 
temata pamatjautājumiem, neiedziļinoties specifiskos regulējumos un 
nerisinot problēmjautājumus. Grāmatas teksts atspoguļo administratīvo 
tiesību pamatjēdzienu saturu un būtiskākos tiesiskā regulējuma 
elementus. Kur vien iespējams, tiesiskā regulējuma izklāsts ir papildināts 
ar piemēriem, bet atsevišķos gadījumos arī ar detalizētākiem paskaid-
rojumiem. Tie tekstā rakstīti rindkopās ar atkāpēm un mazākiem 
burtiem.  

Atsauces uz grāmatā minētajiem normatīvajiem aktiem attiecas uz šo 
normatīvo aktu aktuālo redakciju 2016.gada maija beigās. Grāmatas 
tekstā zemsvītras atsauces uz normatīvajiem aktiem netiek lietotas – 
grāmatā izmantoto normatīvo aktu saraksts atrodams izmantoto avotu 
sarakstā grāmatas beigās. Atsauces uz tiesu nolēmumiem noformētas 
saīsināti, norādot tiesu, kura nolēmumu pieņēmusi, nolēmuma veidu 
(spriedums vai lēmums), nolēmuma pieņemšanas datumu un numuru.  

Pirms katras nodaļas pamatteksta ir norādīts literatūras avotu saraksts, 
kurā ietverti avoti (pārsvarā latviešu valodā), kuri vai nu izmantoti 
nodaļas rakstīšanā, vai kuri ir ieteicami attiecīgā temata padziļinātai 
apguvei.  

Katras nodaļas tekstu rakstījuši viens vai vairāki grāmatas autori – 
Jautrīte Briede veidojusi pamattekstu 1., 3., 8., 9. un 10.nodaļai, Edvīns 
Danovskis 1., 2., 3., 5., 6. un 7.nodaļai un Anita Kovaļevska 1., 2. un 
4.nodaļai. Taču visi autori piedalījušies grāmatas teksta rediģēšanā un 
pilnveidošanā, līdz ar to grāmatas nodaļu teksts atspoguļo visu autoru 
kopīgo viedokli attiecīgajos jautājumos. 
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Būtisku ieguldījumu grāmatas satura pilnveidošanā ir snieguši grāmatas 
recenzenti: Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne, asociētā 
profesore Dr.iur. Anita Rodiņa, Notariāta institūta direktors Dr.iur. Gatis 
Litvins un jo īpaši Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 
priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa. 

Priekšvārds otrajam izdevumam 

Grāmatas otrā izdevuma saturs lielākoties sakrīt ar 2016.gadā izdotās 
grāmatas tekstu. Būtiski pārstrādāta ir grāmatas 7.nodaļa "Administratīvā 
atbildība". Šīs izmaiņas saistītas ar 2018.gadā pieņemto Administratīvās 
atbildības likumu. Arī citās nodaļās veikti precizējumi, kas bija 
nepieciešami saistībā ar likumu grozījumiem. Kā būtiskākie minami 
2020.gadā pieņemtais Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likums (samazina pašvaldību skaitu un republikas pilsētu pašvaldības 
pārdēvē par valstspilsētu pašvaldībām), 2018.gadā pieņemtais Trauksmes 
celšanas likums un 2019.gadā pieņemtie grozījumi Valsts kontroles 
likumā, ar kuriem Valsts kontroles padomei piešķirtas tiesības izdot 
administratīvu aktu par publiskai personai nodarīto zaudējumu 
atlīdzināšanu no vainojamās amatpersonas. Atsevišķās vietās grāmatā 
izdarīti papildinājumi pamattekstā un piemēros, papildināts ieteicamo 
avotu saraksts, kā arī veikti citi mazāk būtiski teksta precizējumi. 
Atsauces uz grāmatā minētajiem normatīvajiem aktiem attiecas uz šo 
normatīvo aktu aktuālo redakciju 2020.gada 1.decembrī. 

Autori 

 

Izmantotie saīsinājumi 
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