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Par grāmatu 

Piedāvājam prof. Dr.iur Kārļa Dišlera 1938.gadā sarakstītās 
grāmatas “Ievads administratīvo tiesību zinātnē” atkārtotu izdevumu. 

Ar šo grāmatu bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība 
“Tiesu namu aģentūra” aizsāk pirmskara Latvijas tiesību zinātnieku 
mantojuma apzināšanu un popularizēšanu. Latvijas ievērojamā valsts 
tiesību zinātnieka Kārļa Dišlera darbu pārizdošana ir daļa no šā 
projekta. 

Šā izdevuma ievaddaļā publicēts īss pārskats par profesora 
K.Dišlera dzīvi un zinātnisko darbību, kā arī Latvijas Universitātes 
lektores, dipl.iur. Jautrītes Briedes raksts “Kārļa Dišlera “Ievads 
administratīvo tiesību zinātnē” mūsdienu skatījumā”, kurā aplūkota 
šajā izdevumā publicētā K.Dišlera darba nozīme.  

K.Dišlera grāmatas atkārtotajā izdevumā saglabāts autora 
izteiksmes stils un 20.gs. trīsdesmitajiem gadiem raksturīgās latviešu 
valodas rakstības īpatnības. Tomēr atsevišķos gadījumos, lai novērstu 
iespējamos pārpratumus un nemulsinātu lasītājus, tekstā izdarīti 
labojumi atbilstoši mūsdienu latviešu literārās valodas prasībām.  Tā, 
piemēram, vārdi “teōrija”, “administrātivists”, “sekoši”, “iz” u.tml. 
aizstāti ar mūsdienu literārajai valodai atbilstošiem vārdiem. Tāpat 
nav saglabāta arī mīkstā “r” rakstība. 

Lasītāju ērtības nolūkā oriģinālā lietotajiem citātiem un 
izteikumiem svešvalodās (angļu, franču, latīņu un vācu valodā) 
pievienots to tulkojums latviešu valodā. Tulkojumus sagatavojuši 
Tulkošanas un terminoloģijas centra tulkotāji. 

Tekstā saglabāti autora izcēlumi.  
Satura rādītājā pie katras grāmatas nodaļas doti virsraksti ar 

norādēm, kurā grāmatas lappusē aplūkota attiecīgā tēma. 
Pārskatāmības labad katras šādas tēmas sākumu tekstā esam 
atzīmējuši, to pasvītrojot. 

Izsakām lielu pateicību par atbalstu šā izdevuma tapšanā: 
Kārļa Dišlera dēlam Indulim Dišleram, meitai Ilgai Dišlerei un 

mazmeitai Dacei Kokorēvičai;   
Tulkošanas un terminoloģijas centra Latvijas Republikas tiesību 

aktu tulkošanas nodaļas vadītājam Viesturam Paulam Karnupam un 
pārējiem centra darbiniekiem; 

Latvijas Universitātes lektorei, dipl.iur. Jautrītei Briedei. 



 

10 

Prof. Dr.iur. Kārlis Dišlers 1 

Kārlis Dišlers dzimis 1878.gada 20.janvārī Gaiķu (toreiz Satiķu) 
pagasta “Lejas Lauceniekos” kā saimnieka un ilggadīga pagasta 
vecākā dēls.  

Pabeidzis Gaiķu pamatskolu, Kārlis Dišlers iestājas Tukuma 
pilsētas skolā, kur reizē ar viņu mācās arī brālēns – nākošais 
rakstnieks Ernests Birznieks-Upītis. Pēc Tukuma skolas pabeigšanas 
K.Dišlers strādā par tautskolotāju Lielbērzes, Lielauces un Mūrmuižas 
Buķenes pamatskolā. 

1905.gadā K.Dišlers iztur abitūrijas eksāmenus Narvas ģimnāzijā 
un iegūst gatavības apliecību.  

1906.gadā viņš aizbrauc uz Pēterburgu un iestājas Pēterburgas 
universitātes Juridiskajā fakultātē, ko 1910.gadā pabeidz ar izcilību. 
Par darbu “Administratīvā justīcija Francijā un Vācijā” K.Dišlers 
saņem godalgu un tiek atstāts valststiesību katedrā strādāt zinātnisko 
darbu. 

1912.gadā Dišlers iepazīstas ar Minnu Vīksni, kas studē Šaņavska 
universitātē. Pēc neilga laika abi apprecas.  

1915.-1916.gadā K.Dišlers lasa lekcijas latviešu izglītības kursos. 
Taču kara apstākļos Pēterburgā stipri sāk trūkt pārtikas, tāpēc jaunā 
ģimene dodas uz Krievijas iekšieni. Kārlis Dišlers dabū darbu un no 
1917. līdz 1920.gadam strādā par valststiesību docentu Omskas 
Politehniskā institūta Ekonomikas nodaļā.  

1920.gadā ģimenē piedzimst dēls Indulis, 1923.gadā - meita Ilga. 
Kad 1920. gadā padomju karaspēks ieņem Omsku, K.Dišleru 

apcietina. Taču, optējot Latvijas pavalstniecību, viņš kopā ar 
dzīvesbiedri Minnu un dēlu Induli var atgriezties Latvijā. Ceļojums no 
Omskas uz Latviju ilgst septiņas nedēļas! 

Latvijā K.Dišleram tiek dota iespēja strādāt Latvijas Universitātē. 
Viņš tiek ievēlēts par administratīvo tiesību docentu Tautsaimniecības  

                                                 
1  Pēc Kārļa Dišlera dēla Induļa Dišlera un meitas Ilgas Dišleres atmiņām.  

Izmantoti arī: Edgars Dunsdorfs. Grāmata par Saldu. – Melburna: Kārļa 
Zariņa fonds, 1995; Līna Birziņa. Latvijas Universitātes tiesībzinātnieki. – 
Rīga: apgāds Zvaigzne ABC, 1999, 51.-68.lpp.; Aivars Kalniņš. Latvju 
sievietes sāpju ceļos: 2. Minna Dišlere//Neatkarīgā Rīta Avīze, 1998. 
28.maijs. 
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un tiesību zinātņu fakultātē, bet no 1922.gada sāk lasīt arī Latvijas 
valststiesību kursu.  

1932.gadā K.Dišlers aizstāv doktora disertāciju par tematu “Tautu 
pašnoteikšanās principa tiesiskais saturs” un kļūst par profesoru.  

Vairākus gadus K.Dišlers ir Latvijas Universitātes padomes 
loceklis. Pirmspadomju laikā viņš pārmaiņus ar tautsaimnieku Jāni 
Kārkliņu ir Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes dekāns un 
sekretārs.  

1924.-1927.gadā K.Dišlers ir Rīgas pilsētas domnieks, bet no 
1925. līdz 1928.gadam – Saeimas deputāts no Radikāldemokrātu 
partijas.  

K.Dišlers, jau sākot ar 1900.gadu, aktīvi darbojas žurnālistikā, 
strādājot A.Jurjāna un A.Gulbja izdotajos progresīvajos laikrakstos. 
Pēc atgriešanās Latvijā K.Dišlers strādā “Jaunākajās Ziņās” un žurnālā 
“Tieslietu Ministrijas Vēstnesis”, bet no 1922. līdz 1934.gadam un no 
1937. līdz 1940.gadam ir šī žurnāla redaktors. 

K.Dišlers piedalās “Latviešu konversācijas vārdnīcas” veidošanā, 
kur viņš rediģē šķirkļus valststiesībās. K.Dišlers darbojas arī žurnālu 
“Darba Tiesības”, “Tautas Tiesības”, “Jurists” u.c. redakcijās. Viņš 
vairākkārt ir žurnālistu prēmēšanas žūrijas priekšsēdētājs.  

Atsevišķos izdevumos publicētie K.Dišlera zinātniskie darbi ir: 
“Anglijas parlamenta vēsture”2; “Demokrātiskas valsts iekārtas 
pamati” (1921); “Latvijas valsts varas orgāni un viņu funkcijas” 
(1925); “Ievads Latvijas valststiesību zinātnē” (1930); “Tautu 
pašnoteikšanās principa tiesiskais saturs” (1932); “Ievads administra-
tīvo tiesību zinātnē” (1938) un citi. Sākot ar 1920.gadu tiek publicēta 
plašāka K.Dišlera juridisku apcerējumu sērija “Tieslietu Ministrijas 
Vēstnesī”, vēlāk arī žurnālos “Tautas Tiesības” un “Jurists”.  

Pirms zinātniskās karjeras sākuma K.Dišlers nodarbojas arī ar 
daiļliteratūru. Viņš ir sarakstījis vairākus dzejoļus, stāstus, tēlojumus 
un skices, kuras publicējis ar pseidonīmu “K.Galdnieks”. 1905.gadā 
izdotajā grāmatā “Velgansārtie mirkļi” ietverti elēģiskie dzejoļi un 
tēlojumi. K.Dišlers arī tulko krievu valodā latviešu klasiķus 
R.Blaumani un A.Brigaderi. 

1941.gada 14.jūnijs atnes K.Dišlera ģimenei nelaimi: viņš pats, 
sieva Minna Dišlere un meita Ilga kļūst par PSRS deportāciju 
upuriem. Naktī viņam tiek paziņots: “Viseļaiķes iz goroda Rigi, žena i  
 
                                                 
2  Red. piez.: izdošanas gads nav zināms. 



 

12 

 
doč jedut s vami”.3 Līdzņemamo mantu sakravāšanai viņiem tiek dota 
pusstunda laika, dzīvokli ar iekārtu nākas uzticēt pilnvarotajam, kas 
sola zināmu naudas summu par likvidēto dzīvokļa iekārtu izsūtīt uz 
nometināšanas vietu. Profesors Dišlers piezvana savam labam 
paziņam advokātam Pēterim Berģim, bet viņš atbild: “Es pats 
braucu”. 

Dišleru ģimenei šajā nelaimē tomēr bija arī laime: viņi visi trīs 
palika kopā. 

Dēls Indulis Dišlers tajā laikā bija iesaukts karadienestā 
24.teritoriālā strēlnieku korpusā un no šī izsūtījuma pagaidām 
izglābās.  

1.jūlijā ešelons ar izsūtītajiem beidzot apstājas Krasnojarskas 
novada Kanskas pilsētiņā. Cilvēki vēl steidzās sūtīt vēstules un 
telegrammas uz Latviju, jo nezināja, ka dzimtenē tajā laikā jau bija 
vācieši. Sākās izsūtīto sadalīšana pa rajoniem. Kārlis Dišlers ar ģimeni 
nokļūst Tasejevas rajona centrā Tasejevas ciemā, apmēram uz 
ziemeļiem no Kanskas, Usulkas upes krastā.  

Tā kā profesoram ir jau pāri 60, arī sieva pensijas vecumā un 
meita skolniece, ģimeni atstāj turpat rajona centrā. Apmešanās vieta 
jāmeklē pašiem. Divreiz mēnesī jāierodas NKVD (Iekšlietu tautas 
komisariātā) komandantūrā reģistrēties. Pirmoreiz reģistrējoties, kad 
tiek prasītas sīkākas ziņas par personu, piem., kāda ir specialitāte, 
profesoram ņirgājoties paziņoja: “Rīt uz siena pļavu! Pie mums arī 
profesori pļauj”. Bet viņš mierīgi atbildēja: “Pie mums arī, tikai ne 
manos gados.”  

Tomēr kaut kāds darbs bija jāmeklē. Un tā K.Dišlers gan zāģēja 
klucīšus gāzģeneratora automašīnām, gan vēlāk strādāja kolhozā par 
sargu. Galvenais iztikas avots bija līdzpaņemto drēbju pārdošana.  

1943.gada rudenī meitu Ilgu mobilizē darba dienestā un viņai 
sākas ceļš uz Tālajiem Austrumiem – Vladivostoku, Sovgavaņu un 
Komsomoļsku pie Amūras. Tā vecākiem bija smaga šķiršanās no 
meitas. Pēc kāda laika Kārlis Dišlers dabū piemērotāku darbu – 
vidusskolā par rēķinvedi, bet vēl pēc kāda laika – par skolotāju. Šajā 
laikā viņi dzīvoja samērā labā skolai piederošā mājiņā, kaut gan kopā 
ar skolas apkopēju. 

1946.gadā meitai Ilgai ir dažas dienas atvaļinājuma. Viņa 
apciemo vecākus, un izrādījās, ka komisariātā uz viena iesnieguma ir  
 
                                                 
3  Red. tulk.: Brauciet projām no Rīgas, sieva un meita brauks ar jums. 
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uzrakstīta atļauja ģimenei apvienoties. Un vecāki, sakravājuši trūcīgo 
iedzīvi, dodas līdzi meitai uz viņas toreizējo dzīvesvietu Taišetu. 

Taišetā izsūtīto tikpat kā nav, un tur arī nevajag reģistrēties 
komandantūrā. Tiek pat izsniegtas kādas pasēm līdzīgas lapiņas. 
K.Dišlers dabū darbu vietējā dzelzceļa vidusskolā par vācu valodas 
skolotāju. Tā kā skola ir dzelzceļa iestādes pakļautībā, tad skolotājs 
reizi gadā brīvlaikā var dabūt biļeti sev un vienam ģimenes loceklim 
braucienam pa visu Padomju Savienību. Ģimene nolemj braukt 
atpakaļ uz Latviju. Ar lielām pūlēm tas izdodas, un 1947.gada rudenī 
viņi ierodas Rīgā. Pēc tam apmetas Siguldā pie radiem, un Ilga dabū 
darbu Siguldas namu pārvaldē par grāmatvedi. 

Kad K.Dišlers nelegāli atgriezās no izsūtījuma, viņam bija iespēja 
redzēt savu mazdēlu Uldi. Diemžēl tā bija vienīgā iespēja vectēvam 
apmīļot mazbērnu. 

1949.gadā par Dišleriem atkal sāka interesēties čeka. 1950.gada 
10.janvārī ģimeni izsūta atkārtoti –  šoreiz uz Krasnojarskas apgabala 
Birijusu rajona Poļevojes ciematu.  

Izsūtījumā K.Dišlers turpina rakstīt, jo tikai tā var apgādāt 
ģimeni. Daži Rīgas radinieki atrod iespēju sūtīt viņam darbus 
tulkošanai no krievu valodas. Tādā veidā top “Manaseina revīzijas”4 
tulkojums. Diemžēl tur tulkotāja vārds nav minēts. 

Vēl K.Dišlers, lai nopelnītu iztiku, pārtulko sava brālēna 
E.Birznieka-Upīša “Pastariņa dienasgrāmatu” krievu valodā.  

Kārlis Dišlers mirst 1954.gada 18.septembrī, būdams slims ar 
dizentēriju, jo laikus nesaņem ārsta palīdzību. Pēc pusgada –  
1955.gada aprīlī viņa sieva Minna un meita saņem atļauju atgriezties 
Latvijā. 
 Kārļa Dišlera sieva Minna Dišlere (Vīksne), dzimusi 1886.gada 
27.augustā, arī bija juriste un lugu rakstniece. Pazīstamākie viņas 
darbi “Ozolnieka mieta”, “Iegātnis”, “Studentes vasara”, “Dejotājas 
vaina”, “Autobiogrāfija”. Ar tiem gūti atzīstami panākumi uz Rīgas un 
provinces teātru skatuvēm. Pēc atgriešanās dzimtenē viņa dzīvo pie 
meitas Skrīveros šaurā kopmītnes tipa istabiņā bez jebkādām sadzīves 
ērtībām. LPSR viņas sacerējumi nav vajadzīgi. Minnas Dišleres mūžs 
apraujas 1976.gada 26.jūnijā. 
                                                 
4  Red. piez.: Манассеин Н. Крестьянское дело в Лифляндской губернии. 
Исторический очерк по данным сенаторской ревизии. 1882-1883 
(Manaseins N. Zemnieku lieta Vidzemes guberņā. Vēsturisks apraksts pēc 
senatoru revīzijas datiem). – [Б. м. и г.]. 
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Kārļa Dišlera meita Ilga Dišlere ilgus gadus strādā Zemkopības 

institūta grāmatvedībā, pašlaik dzīvo Skrīveros. Kārļa Dišlera dēls 
Indulis Dišlers, kas arī studējis jurisprudenci, taču studijas pārtraucis 
padomju represiju dēļ, pašlaik dzīvo Ogrē. Kārļa Dišlera mazmeita 
Dace Kokareviča ir žurnāliste, laikraksta “Lauku Avīze” galvenā 
redaktores vietniece. 
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Kārļa Dišlera “Ievads administratīvo tiesību 
zinātnē” mūsdienu skatījumā 

Latvijas administratīvo tiesību zinātne nevar lepoties ar plašiem 
zinātnisko rakstu krājumiem. Īpaši tas sakāms par laiku pēc Latvijas 
neatkarības atjaunošanas. Daļējs attaisnojums tam ir – administratīvās 
tiesības joprojām tiek “reformētas”, lai gan par administratīvo tiesību 
principiem un to attīstības tendencēm runāt jau ir iespējams. Tomēr 
Kārļa Dišlera 1938.gadā izdotā grāmata “Ievads administratīvo tiesību 
zinātnē” ar apakšvirsrakstu “Administratīvo tiesību kursa vispārīgā 
daļa” joprojām ir pilnīgākā šobrīd pieejamā grāmata administratīvajās 
tiesībās latviešu valodā. 

Šīs grāmatas lielākā vērtība, kas padara grāmatu aktuālu arī 
šodien, ir iespēja izsekot administratīvo tiesību attīstībai, izprotot 
atsevišķu administratīvo tiesību institūtu saknes un būtību. Tādējādi 
grāmata ir uztverama ne tikai kā lielisks administratīvo tiesību 
vēstures materiāls, bet arī kā administratīvo tiesību institūtu un 
jēdzienu izziņas materiāls. Turklāt K.Dišlers skaidro ne tikai 
administratīvo tiesību, bet arī vispārējos tiesību jēdzienus, piemēram, 
kas ir tiesības vispār, kādas ir tiesību zinātnes metodes un tamlīdzīgi. 
Faktiski, aplūkojot jebkuru tematu, grāmatā tiek salīdzinātas arī trīs 
lielāko administratīvo tiesību skolu - vācu, franču un angļu - tiesību 
zinātnieku atziņas dažādos administratīvo tiesību jautājumos, kas, 
protams, pa šiem gadiem ir krietni attīstījušās uz priekšu, tomēr pēc 
savas būtības nav mainījušās. Tādējādi grāmatu var izmantot arī kā 
salīdzinošo administratīvo tiesību avotu. 

K.Dišlera grāmatā sastopamas vairākas atziņas, kuras mēs šobrīd 
no jauna cenšamies “atdzīvināt”, iekļaut savos likumos un iedzīvināt 
praksē. Piemēram, K.Dišlers atzīst, ka citu veidu normatīvie akti 
zaudē savu spēku, ja nonāk konfliktā ar likumu.5 Autors uzsver tiesību 
principu (viņš gan tos dēvē par “tiesiskajiem” principiem) nozīmi, 
piebilstot, ka “piegriežot turpmāk tiesiskiem principiem to vērību, 
kādu tie pelna, tiks izdarīts liels pakalpojums jurisprudencei vispār, 
viņa kļūs dzīvei tuvāka un dzīvāka, viņas koncepcijas kļūs daiļākas,  
 
 
                                                 
5   Sk. II daļas 7.nodaļu. 
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viņas konstrukcijas pamatotākas.”6 Kā redzams, šīs atziņas, varbūt 
tikai citiem vārdiem izteiktas, arī šobrīd skan pietiekoši aktuāli. 

Vienā ziņā šobrīd Latvijas administratīvās tiesības pat atrodas 
gandrīz tajā pašā punktā, kurā atradās 1938. gadā, proti, K.Dišlers I 
daļas 3.nodaļā raksta: “Pašā pēdējā laikā veidojas  jauna disciplīna – 
administratīvā procesa zinātne, kuras aplūkojamais un pētāmais 
priekšmets ir administratīvo tiesu organizācija un darbība [..]”7 Tā kā 
2001.gada 25.oktobrī Saeima pieņēma Administratīvā procesa 
likumu,8 kurš nosaka, ka administratīvās lietas tiek izskatītās īpašā – 
administratīvā tiesas procesā, tad var teikt, ka Latvijā atjaunojas 
disciplīna, kuras aplūkojamais un pētāmais priekšmets ir administra-
tīvais process tiesā. 

Diemžēl ne viss no K.Dišlera grāmatas satura ir izmantojams 
šodienas kontekstā. Iemeslu tam lieliski norāda pats Kārlis Dišlers citā 
savā grāmatā “Ievads Latvijas valststiesību zinātnē”: “Kultūrai 
attīstoties, veidojas un attīstās tiesību sistēma un tiesiskie institūti; 
tiesību zinātnei attīstoties, veidojas un attīstās tiesību principi.”  
Turpat viņš runā arī par valsts tiesību zinātnes krīzi, kas izpaužas 
zināmā vērtību pārvērtēšanā, līdzšinējo principu pārbaudīšanā, 
pamatjēdzienu revidēšanā un noskaidrošanā.9 

Noteikti jāņem vērā fakts, ka grāmata izdota 1938.gadā, tas ir, 
Kārļa Ulmaņa diktatūras laikā, un Latvija grāmatā nosaukta par 
moderno autoritāro valsti, savukārt pats diktators dēvēts par tautas 
vadoni. Modernā autoritārā valsts tiek aplūkota kā viens no tiesiskas 
valsts veidiem, kaut arī, uztverot grāmatā rakstīto kopumā, top 
skaidrs, ka autoritāru valsti K.Dišlers tomēr lielā mērā pretstata 
tiesiskai valstij. Rodas sajūta, ka K.Dišlers vietām mēģina lavierēt 
starp to, ko viņš patiesībā ir gribējis pateikt un ko viņam nākas teikt, 
lai šī grāmata varētu iznākt. Tā, piemēram, 4.nodaļā K.Dišlers 
taisnojas, ka viņš jau iepriekš kādā 1931.gada rakstā ir izteicies, ka 
vispārības intereses ir pirmajā vietā un tikai pēc tam var runāt par 
indivīda atsevišķajām interesēm. Tāpat 7.nodaļā vispārības intereses 
(nācijas vai valsts intereses) viņš stāda augstāk par atsevišķu indivīdu 
interesēm un autoritāras valsts nepieciešamību pamato ar lietderības  
                                                 
6   Sk. šā izdevuma 90.lpp.   
7   Sk. šā izdevuma 50.lpp.   
8   Latvijas Vēstnesis, 2001. 14.novembris, Nr.164. 
9  Sk. Dišlers K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē.- Rīga: A.Gulbja 

izdevniecība, 1930, Ievads,  2.nodaļa. 
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apsvērumiem. Satversmi K.Dišlers nestāda augstāk par citiem 
likumiem, tomēr atzīst, ka daudzās citās valstīs tā ir. Tāpat viņš 
attaisno faktu, ka Ministru kabinetam pieder pilnīgas likumdošanas 
tiesības.10 

Īpaši jāmin grāmatas 9.nodaļa, kurā, skaidrojot personu 
subjektīvās publiskās tiesības un pienākumus un to savstarpējo 
sakarību, K.Dišlers nonāk pie autoritārās valsts izveidošanas 
attaisnojuma. Šajā sakarā viņš raksta: “Sevišķi juristiem-
administratīvistiem, kas nodarbojas ar publiski tiesiskām attiecībām 
starp valsti un pašvaldībām vienā pusē un indivīdiem otrā, jāizvairās 
no līdzšinējā jurisprudencē izplatītās vienpusīgās tiesību uztveres, kur 
subjektīvo tiesību elements ieguvis dominējošo stāvokli, bet 
pienākuma elements nepelnīti atstāts novārtā”.11 Tālāk viņš izskaidro 
šādas uztveres vēsturisko izcelsmi un norāda, ka pilsoņu subjektīvo 
tiesību pārāk liela respektēšana novedusi pie autoritārās iekārtas 
rašanās nepieciešamības:  

“... politikā tiesību vietā tika nostādītas intereses un partiju 
vadība parlamentārajā režīmā [..] noveda pie kailas grupu interešu 
politikas, par kaiti valsts interesēm. Bet politisko partiju iekšienē 
savukārt cīnījās personīgo interešu novirzieni. Tādā kārtā šķiru un 
partiju sašķeltajā valstī dominēja grupu un personu intereses un 
indivīdu subjektīvās tiesības; vispārības intereses un valsts subjektīvās 
tiesības sāka ievērot arvien mazāk [..]”.12  

Situācija šķiet pazīstama arī tagad, taču jācer, ka tā tiks atrisināta 
citiem līdzekļiem nekā tas bija laikā, par kuru raksta K.Dišlers.  

Tādējādi atziņām, kas izriet no Latvijas tā laika politiskās 
iekārtas, jāpieiet kritiski. Citas grāmatā izteiktās atziņas, kopumā 
vērtējot, īpaši novecojušas nav. Izņēmumi ir reti. Tā, piemēram, 
novecojusi, lai gan izlasīšanas vērta, ir atziņa par tiesībām kā psihisko 
enerģiju (I daļa, 5.nodaļa). Jāņem vērā arī fakts, ka vairāk nekā 
pusgadsimtu ilgajā un dažādiem notikumiem bagātajā laika posmā 
starp grāmatas tapšanu un šodienu ir krietni mainījušās arī 
administratīvo tiesību normas. Tāpēc izteikumus par konkrētiem tā 
laika likumiem un citiem normatīvajiem aktiem nevar automātiski 
izmantot šodien. Tāpat grāmatā nevar rast atbildes uz visiem šobrīd 
aktuāliem jautājumiem. Piemēram, K.Dišlers šajā grāmatā tikpat kā  
                                                 
10  Sk. II daļas 7.nodaļu. 
11   Sk. šā izdevuma 132.lpp.   
12   Sk. šā izdevuma 136.lpp.   
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neapskata izpildvaras tiesību deleģēšanas (izņemot likumdošanas 
deleģēšanas) jautājumus.  

Neraugoties uz trūkumiem, K. Dišlera grāmata “Ievads 
administratīvo tiesību zinātnē” satur tik daudz vērtīgas informācijas 
tiesību, it sevišķi publisko tiesību jomā, ka katram topošam vai 
esošam juristam, kuram ir jebkāda interese par publiskajām tiesībām, 
būtu vēlams ar to iepazīties. 

 
Jautrīte Briede 

Dipl.iur., Latvijas universitātes lektore 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


