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Studiju kursa 

nosaukums 
ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS UN ADMINISTRATĪVAIS PROCESS 

        

Kredītpunkti 4 
Apjoms 

(stundās) 
160   

        

Priekšzināšanas 

(Studiju kursu nosaukumi) 
Valsts un tiesību teorija, Konstitucionālās tiesības 

        

Zinātņu nozare Juridiskā zinātne 

  

Zinātņu apakšnozare Valsts tiesības 

 

  Apjoms    

Tālmācības nodarbības  80 akad. stundas    

Kontaktstundas 16 akad. stundas    

Kontroltesti     

Kontroluzdevumi 20 akad. stundas    

Patstāvīgie darbi 40 akad. stundas    

Ieskaites 2 akad. stundas    

Eksāmens 2 akad. stundas    

       

Akadēmiskais amats Zinātniskais grāds Vārds, uzvārds 

Studiju kursa izstrādātājs 

 LL.M. V.Nerets 

Studiju kursa recenzents 

 Mg.oec.,Prof.iur A. Bernāns 

Studiju kursa vadītājs 

 LL.M. V.Nerets 
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Studiju kursa anotācija 

Kursa ietvaros tiek sniegtas zināšanas par administratīvajām tiesībām un administratīvo procesu, šo tiesību 

nozaru lomu valsts pārvaldes procesā, kā arī administratīvo tiesību un procesa lomu cilvēku aizsardzībā. 

 

Studiju kursa mērķis 

1. Sniegt zināšanas par administratīvi tiesiskajām attiecībām, administratīvo tiesību pamatjēdzieniem, 

administratīvo tiesību principiem, iepazīstināt ar valsts pārvaldes sistēmu, tās institucionālo uzbūvi un 

darbības pamatprincipiem, valsts civildienesta darbību, kā arī valsts pārvaldes kontroli. 

 

2. Sniegt zināšanas par administratīvā procesa tiesībām, administratīvā akta veidiem un to pazīmēm, 

administratīvā procesa pamatstadijām un papildstadijām administratīvajā procesā iestādē, administratīvā 

procesa tiesvedības noteikumiem pirmās instances, apelācijas un kasācijas instances tiesās, kā arī par 

atlīdzinājumu administratīvās tiesas procesā. 

 

 

Studiju kursa rezultāti 

Zināšanas: student iegūs izpratni par valsts pārvaldes sistēmu, valsts civildienesta un pašvaldību darba 

organizāciju un kontroli.  Studenti izpratīs administratīvā akta jēdzienu, spēs atpazīt un kvalificēt 

administratīvos pārkāpumus, piemērot administratīvā procesa tiesību principus un  citus administratīvo 

tiesību avotus. 

 

Prasmes: tiks  nostiprināta prasme analizēt, izvērtēt  un piemērot Administratīvā procesa kārtību Latvijā, 

students iegūs prasmi iztulkot, ievērot un  piemērot dažāda spēka  juridiskos avotus administatīvā procesa 

ietvaros, kā arī spēs veikt administratīvā akta apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.  

kompetence: spējas orientēties mūsdienu jaunākajās administratīvo tiesību  un administratīvā procesa 

aktualitātēs, spējas  izstrādāt un sagatavot kvalifikācijas darbu, izklāstot savu viedokli, to pamatojot ar 

juridiskiem argumentiem; tiek paplašināts  studentu vispārējai redzesloks  par valsts pārvaldes procesu 

kopumā. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1.Tālmācības studiju materiāla satura apguve (t.sk. kontroluzdevumi). 

2.Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās (50%). 

3.Sekmīga ieskaite/eksāmens. 

 

 

Tēmu apraksti/ Temati 

1. Administratīvo tiesību jēdziens, to avoti un normas. Administratīvo tiesību jēdziens. Privāto un publisko 

tiesību nošķiršanas teorijas. Administratīvo tiesību avotu jēdziens un veidi. Administratīvo tiesību normu 

veidi. 

2. Administratīvo tiesību priekšmets – administratīvi tiesiskās attiecības. Administratīvi tiesiskās 

attiecības, to veidi un īpatnības. Administratīvi tiesisko attiecību struktūra (sastāvs). 



 

VEIDLAPAS 01-VL/22 

STUDIJU KURSA PROGRAMMA 

APSTIPRINĀTS 

Biznesa vadības koledžas 

25.08.2015. Studiju padomes sēdē 

Protokols Nr.05-03/2014/2015_08 

 

Vispārējai  lietošanai Spēkā ar 25.08.2015. Versija 1 lpp 3 no 5 

 

3. Administratīvo tiesību principi. Tiesību principa jēdziens. Likumības princips. Samērīguma princips. 

Tiesiskās paļāvības princips. Vienlīdzības princips. Citi principi. 

4. Valsts pārvaldes institucionālā sistēma. Valsts pārvaldes īpatnības. Valsts pārvaldes subjektu 

savstarpējās attiecības. Valsts pārvaldes juridiskā struktūra. Tiešā un pastarpinātā valsts pārvalde. Valsts 

pārvaldes darbības principi. Rīcības brīvība. Iestādes rīcības brīvības izmantošanas kontrole. 

5. Ministru kabinets un ministrijas. Ministru kabineta jēdziens un struktūra. Ministru kabineta funkcijas un 

pilnvaras. Ministru kabineta locekļu pienākumi un tiesības. Valsts kanceleja un tās struktūra. Ministrijas 

jēdziens un struktūra. 

6. Valsts civildienests. Valsts civildienests un tā vadība. Valsts civildienesta gaita. Ierēdņa pienākumi un 

tiesības. Ierēdņa atbildība. 

7. Pašvaldība. Pašvaldība un to darbības tiesiskais pamatojums. Pašvaldības kompetence. Pašvaldības darba 

organizācija. Pašvaldības kontrole un uzraudzība. 

8. Valsts pārvaldes kontrole. Valsts pārvaldes kontroles jēdziens un pazīmes. Valsts pārvaldes kontroles 

veidi. Prokuratūras uzraudzība. Valsts kontrole. Tiesu kontrole. Tiesībsargs jeb ombuds. 

9. Administratīvā procesa tiesības. Administratīvā procesa tiesību jēdziens. Administratīvā procesa tiesību 

attīstība Latvijā. Administratīvā procesa tiesību pamatjēdzieni. 

10. Administratīvais akts. Administratīvā akta jēdziens. Administratīvā akta obligātās pazīmes. 

Administratīvo aktu norobežošana no citiem publiski tiesiskās attiecības regulējošiem individuālajiem 

aktiem. Administratīvo aktu veidi. Administratīvā akta un faktiskās rīcības nošķiršana. 

11. Administratīvais process iestādē. Administratīvā procesa dalībnieki. Administratīvā procesa 

pamatstadijas.  

12. Administratīvā procesa papildstadijas. Administratīvā akta apstrīdēšana un pārsūdzēšana. 

Administratīvā akta atcelšana. Administratīvā akta izpilde. 

13. Administratīvais process tiesā. Vispārīgie noteikumi. Tiesvedības vispārīgie noteikumi. 

Administratīvās lietas ierosināšana un izskatīšana. Tiesas sastāvs. Administratīvās lietas pakļautība un 

piekritība. Administratīvā procesa dalībnieku tiesības un pienākumi tiesā. Pierādījumi. 

14. Tiesvedība pirmās instances tiesā. Pieteikuma iesniegšana. Administratīvās lietas sagatavošana 

iztiesāšanai. Administratīvā akta darbības apturēšana. Pagaidu noregulējums. Tiesas sēde. Administratīvās 

lietas iztiesāšana. Spriedums. 

15. Tiesvedība apelācijas un kasācijas instances tiesā. Tiesvedība apelācijas instances tiesā. Pirmās 

instances tiesas un apelācijas instances tiesas lēmuma pārsūdzēšana. Tiesvedība kasācijas instances tiesā. 

16. Atlīdzinājums administratīvās tiesas procesā. Tiesības uz atlīdzinājumu un atlīdzināšanas pienākums. 

Zaudējuma atlīdzības pamata un apmēra noteikšana. Iesnieguma par zaudējuma atlīdzinājumu izskatīšanas 

kārtība. Iestādes lēmuma vai tiesas nolēmuma par zaudējuma atlīdzinājumu izpilde. Amatpersonas 

civiltiesiskā atbildība. 
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Studiju kursa 

nosaukums 

angļu valodā 

Administrative Law  

  

Studiju kursa anotācija angļu valodā 

 

 

Administrative Law provides the knowledge of legal principles and procedure governing the administration 

and regulation of government agencies, their impact and role in  administration of the state, as well as role of 

administrative law and administrative procedural law  in protection of public interest and human rights.  
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BVK Studiju padomes atzīmes 

 

 

 

 

 

 

 


