
 

 

 

Gatavojoties 4.kārtas pārbaudījumam – mutvārdu atbildēm uz jautājumiem, jāņem vērā, ka 

atbildēm jābūt: 

1) par attiecīgo procesuālo jautājuma būtību un nozīmi; 

2) par problēmjautājumiem; 

3)  par judikatūru (Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Eiropas Savienības Tiesas un 

Eiropas Cilvēka tiesību tiesas), ja tāda ir saistībā ar attiecīgo jautājumu; 

4) jautājums aplūkojams ne tikai nacionālo, bet arī Eiropas Savienības tiesību tvērumā, ja 

tās ir attiecināmas. 

Pirms atbilžu sniegšanas būs dots sagatavošanās laiks, kura gaitā varēs izmantot attiecīgos 

procesuālos likumus un sagatavot piezīmes. 

 

 

Administratīvais process 
 

 

1. Pieteikuma par administratīvā akta atcelšanu pieļaujamības pārbaude.  

 

2. Pieteikuma par labvēlīga administratīvā akta izdošanu pieļaujamības pārbaude.  

 

3. Pieteikuma par faktiskās rīcības atzīšanu par prettiesisku pieļaujamības pārbaude. 

 

4. Pieteikuma par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku pieļaujamības pārbaude. 

 

5. Pieteikuma par publisko tiesību līguma izpildes pareizību pieļaujamības pārbaude. 

 

6. Pieteikuma par procesuālā pārkāpuma konstatēšanu pieļaujamības pārbaude.  

 

7. Pārsūdzētā administratīvā akta darbības apturēšana. Lūguma par administratīvā akta 

darbības apturēšanu izskatīšanas termiņš, kārtība un pārbaudes apjoms. Kritēriji, kas 

jāņem vērā, lemjot par administratīvā akta darbības apturēšanu.  

 

8. Apturēta administratīvā akta darbības atjaunošana. Lūguma par administratīvā akta 

darbības atjaunošanu izskatīšanas termiņš, kārtība un pārbaudes apjoms. Kritēriji, kas 

jāņem vērā, lemjot par administratīvā akta darbības atjaunošanu. 

 

9. Lūguma par pagaidu noregulējuma piemērošanu izskatīšanas termiņš, kārtība un 

pārbaudes apjoms. Kritēriji, kas jāņem vērā, lemjot par pagaidu noregulējuma 

piemērošanu. 

 

10. Pieteikuma nepieņemšanas pamats. Tiesvedība izbeigšanas pamats.  

 

11. Pierādīšanas pienākums administratīvajā procesā. Pierādījumi. Pierādīšanas līdzekļi. 

Pierādījumu novērtēšana. Pierādījumu nodrošināšana. 

 

12. Tiesību uz taisnīgu tiesu garants – objektīva tiesa. Tiesneša pienākums sevi atstatīt un 

procesa dalībnieka tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. Izlemšana par sevis 

atstatīšanu. Noraidījuma izskatīšanas kārtība. 



 

 

 

13. Biežāk piemēroto administratīvo procesu principu piemērošana administratīvo lietu 

izskatīšana. Šo principu sadursme.  

 

14. Pieteikuma par atlīdzinājumu pieļaujamības pārbaude.  

 

15. Atlīdzinājums administratīvajā procesā. 

 

16. Administratīvā procesa tiesā būtība. Objektīvās izmeklēšanas principa būtība. Tiesneša 

uzdevums nodrošināt objektīvās izmeklēšanas principu. Problēmas objektīvās 

izmeklēšanas principa nodrošināšanā.  

 

17. Ārējo normatīvo aktu, vispārējo tiesību principu un starptautisko tiesību normu 

piemērošana. Tiesību normu kolīziju risināšanas gadījumi. Iekšējie normatīvie akti, to 

piemērošana.  

 

18. Tiesību avoti, to izmantošana nolēmuma argumentācijā. Tiesību normu interpretācija un 

tiesību tālākveidošana.  

 

19. Pārstāvība administratīvajā procesā. Pārstāvības noformēšanas. Pārstāvja pilnvaru 

apjoms. Problēmjautājumi saistībā ar pārstāvību. 

 

20. Procesuālie termiņi. Procesuālo termiņu sākums, izbeigšanās, nokavējuma sekas. 

Procesuālā termiņa atjaunošana. Procesuālā termiņa atjaunošanas kārtība, kritēriji, kas 

jāņem vērā, lemjot par procesuālā termiņa atjaunošanu. 

 

21. Iestādes rīcības brīvība un novērtējuma brīvība, tās kontrole tiesā.  


