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- programmas īstenošanas ilgums: 
- 60 KP (bez profesionālās kvalifikācijas iegūšanas) – 1,5 gadi pilna laika studijas 

un 2 gadi nepilna laika studijas 
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- prasības uzsākot studijas: 

– akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē vai 2. 
līmeĦa vai tai pielīdzināma augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnē 
un jurista kvalifikācija (programmas apjoms 60 KP) 

– akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē vai 2. 
līmeĦa vai tai pielīdzināma augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnē 
(programmas apjoms 80 KP) 

- iegūstamais grāds – profesionālais maăistra grāds tiesību zinātnēs 
- iegūstamā kvalifikācija – (tikai tiem studentiem, kuri apgūst programmu 

kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamajā apjomā) 5. līmeĦa profesionālā 
kvalifikācija – jurists  

- programmas īstenošanas vieta – Daugavpils Universitāte, Parādes ielā 1 
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1. STUDIJU PROGRAMMAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

1.1. Studiju programmas mērėis un uzdevumi 
Programmas mērėis: 

Sagatavot augstas profesionālas kvalifikācijas speciālistus tiesību nozarē reăiona vajadzībām 
Latgalē saistībā ar Latvijas integrēšanos Eiropas Savienībā, īstenojot nozarei un 
specializācijai raksturīgu padziĜinātu zināšanu un prasmju apguvi, kas sagatavo jaunrades, 
pētnieciskajam un pedagoăiskajam darbam nozarē.  

Programmas uzdevumi: 
� veicināt personības vispusīgu attīstību, sniedzot plašas zināšanas to sabiedriskajā, 

ekonomiskajā, politiskajā, filozofiskajā un starptautiskajā izpratnē; 

� attīstīt spēju analītiski izprast tiesības kā nacionālajā tā arī Eiropas Savienības 
līmenī un pielietot likumus un citus normatīvos aktus; 

� nodrošināt studiju procesā iespēju apgūt nepieciešamo vadoša un radoša praktiska 
darba pieredzi darbībai tiesību aizsardzības iestādēs un privātajā biznesā; 

� veicināt pētniecisko darbu tiesību zinātnes nozarē, apgūt jaunrades un 
projektēšanas prasmes; 

� izstrādāt un aizstāvēt maăistra darbu; 

� veicināt motivāciju tālākai izglītības līmeĦa paaugstināšanai un sistemātiskai 
profesionālās kvalifikācijas pilnveidei. 

 

1.2. Iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā 
Sekmīgi izpildot studiju programmas prasības, studējošie: 

padziĜina savas zināšanas: 
� par jaunākajām atziĦām tiesību teorijas un tiesību tālākveidošanas jomā Latvijā un    
ārvalstīs; 
� izvēlētajā tiesību apakšnozarē; 
� pedagoăijā un psiholoăijā; 
apgūst prasmes: 
� juridiska rakstura problēmu identificēšanā un risināšanā; 
� zinātniskās un pētnieciskās darbības veikšanā; 
� dažādu juridisko pieeju salīdzinošā analīzē; 
� komplicētu konfliktsituāciju risināšanā. 

profils: 
Profesionālā maăistra kompetences tiek iegūtas tiesību nozares zinātĦu teorētiskajos 

pamatos sakĦotās, profesijas standartiem atbilstošās un praktiskā darbībā obligātās 
prakses laikā. 
Profesionālā maăistra grāds: 

� nodrošina zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas Ĝauj veikt augsti 
      kvalificētas funkcijas tiesību nozarē, uzĦēmējdarbībā u.c. 
� kvalificē tālākām studijām doktorantūras programmās. 
�  

1.3. Iegūstamās kompetences 

1.3.1. Intelektuālās kompetences 
Papildus bakalaura kompetencēm, profesionālais maăistrs spēj: 

� komunicēt sarežăītus akadēmiskus jautājumus gan speciālistu, gan nespeciālistu 



 

      vidē, 
� patstāvīgi, un kritiski formulēt un analizēt sistemātiski sarežăītas praktiskas 

      problēmas, 
� patstāvīgi turpināt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju. 
�  

1.3.2. Profesionālās un akadēmiskās kompetences 
Salīdzinot ar bakalaura līmeĦa kompetencēm, profesionālais maăistrs ir ieguvis padziĜinātas 
teorētiskās zināšanas un pētniecības iemaĦas, kuras spēj izmantot: 

� patstāvīgai pētniecības darbībai, 
� profesionālu problēmu risināšanai un risinājumu ceĜu izvēlei. 
� izprast sarežăītus jautājumus un kopsakarības; vispārējo rast konkrētajā un 

      konkrēto vispārināt gan praktiskajā, gan pētnieciskajā kontekstā 
Profesionālais maăistrs uzrāda: 

� speciālās zināšanas un dziĜāku izpratni vai plašāku akadēmisko perspektīvu, 
� un jaunas (augstāka līmeĦa) akadēmiskās kompetences. 

 

1.3.2. Praktiskās kompetences 
Papildus bakalaura līmeĦa kompetencēm, profesionālais maăistrs spēj: 

� patstāvīgi pieĦemt un pamatot savā studiju jomā balstītus lēmumus, 
� skatīt perspektīvā un, balstoties uz zinātniskām, teorētiskām un/vai 

eksperimentālām metodēm, un jaunākajām tendencēm attīstīt praktiskās pieejas 
savā nozarē, 

� izprast sarežăītus jautājumus un kopsakarības; vispārējo rast konkrētajā un 
konkrēto 

      vispārināt gan praktiskajā, gan pētnieciskajā kontekstā 
 

 



 

2. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS 

2.1. Studiju programmas atbilstība jurista profesijas standartam 
Profesionālā studiju programma, kas paredz jurista profesionālās kvalifikācijas ieguvi, 

pilnībā atbilst jurista profesijas standartam. Tajā var imatrikulēt izglītojamos ar iepriekš 
iegūtu otrā līmeĦa profesionālo augstāko juridisko izglītību (piektā līmeĦa profesionālā 
kvalifikācija), kura iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu.  

Programmā, kas paredz jurista kvalifikācijas piešėiršanu, reflektanta zināšanām 
jāatbilst jurista profesijas standartā paredzētajām 

2.1. tabula 
 
Zināšanas, kuras 
paredz jurista profesijas  
standarts 

Studiju kurss DU studiju programmā 
 

Tiesību teorija Iepriekš iegūtas zināšanas (augstākās izglītības diploms) 

Tiesību vēsture Iepriekš iegūtas zināšanas (augstākās izglītības diploms) 

Konstitucionālās tiesības Iepriekš iegūtas zināšanas (augstākās izglītības diploms) 

Administratīvās tiesības Iepriekš iegūtas zināšanas (augstākās izglītības diploms) 

Administratīvais process  Iepriekš iegūtas zināšanas (augstākās izglītības diploms) 

Civiltiesību vispārīgā daĜa Iepriekš iegūtas zināšanas (augstākās izglītības diploms) 

Saistību tiesības Iepriekš iegūtas zināšanas (augstākās izglītības diploms) 

Lietu tiesības Iepriekš iegūtas zināšanas (augstākās izglītības diploms) 

Ăimenes tiesības Iepriekš iegūtas zināšanas (augstākās izglītības diploms) 

Mantojuma tiesības Iepriekš iegūtas zināšanas (augstākās izglītības diploms) 

Komerctiesības Iepriekš iegūtas zināšanas (augstākās izglītības diploms) 
Darba tiesības Iepriekš iegūtas zināšanas (augstākās izglītības diploms) 
Civilprocess Iepriekš iegūtas zināšanas (augstākās izglītības diploms) 

Krimināltiesības Iepriekš iegūtas zināšanas (augstākās izglītības diploms) 

Kriminālprocess Iepriekš iegūtas zināšanas (augstākās izglītības diploms) 

Starptautiskās tiesības   Iepriekš iegūtas zināšanas (augstākās izglītības diploms) 

Eiropas Kopienu tiesības Iepriekš iegūtas zināšanas (augstākās izglītības diploms) 

Vides tiesības   Iepriekš iegūtas zināšanas (augstākās izglītības diploms) 

NodokĜu tiesības Iepriekš iegūtas zināšanas (augstākās izglītības diploms) 
Profesionālā ētika Iepriekš iegūtas zināšanas (augstākās izglītības diploms) 
Lietišėā informātika Iepriekš iegūtas zināšanas (augstākās izglītības diploms) 
Runas māksla Iepriekš iegūtas zināšanas (augstākās izglītības diploms) 
1. svešvaloda  Iepriekš iegūtas zināšanas (augstākās izglītības diploms) 
2. svešvaloda Iepriekš iegūtas zināšanas (augstākās izglītības diploms) 
Lietvedība Iepriekš iegūtas zināšanas (augstākās izglītības diploms) 
Ekonomika Iepriekš iegūtas zināšanas (augstākās izglītības diploms) 
Politikas zinātne Iepriekš iegūtas zināšanas (augstākās izglītības diploms) 

 
Turklāt, šajā programmā ir paredzētas padziĜinātas studijas kursiem, kuri ietver nozares 

jaunākās teorētiskās atziĦas un ir saistīti ar jurista darbam nepieciešamo specifisko zināšanu 
un prasmju apgūšanu. 



 

Tādējādi, piedāvājama maăistra studiju programma sniedz iespēju iegūt padziĜinātas 
zināšanas un prasmes jurista profesijas standartā paredzēto pienākumu un uzdevumu 
īstenošanai. 
 

2.2. Studiju programmas atbilstība 2. līmeĦa profesionālās augstākās          
izglītības standartam 

2.2. tabula 
Studiju programmas “ Tiesību zinātne” atbilstība MK noteikumiem Nr.481 

 
MK noteikumiem Nr. 481 Studiju programma „Tiesību zinātne” 

Profesionālo programmu apjoms ir vismaz 
40 kredītpunktu  

Programmas apjoms ir 60 KP/80 KP 

 

Kopējais studiju ilgums profesionālā 
maăistra grāda iegūšanai ir vismaz 5 gadi 

Kopējais studiju ilgums profesionālā maăistra 
grāda iegūšanai ir vismaz 5,5 gadi 
(Ar jurista kvalifikācijas piešėiršanu vismaz 6 
gadi) 

Profesionālās programmas obligāto saturu veido: 

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko 
sasniegumu apguvi nozares teorijā un 
praksē un kuru apjoms ir vismaz 7 
kredītpunkti 

Studiju kursu, kas nodrošina jaunāko 
sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē 
apjoms ir 8 kredītpunkti 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, 
projektēšanas darba un vadībzinību studiju 
kursi, kuru apjoms ir vismaz 5 kredītpunkti 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas 
darba un vadībzinību studiju kursu apjoms ir 6 
kredītpunkti 

Pedagoăijas un psiholoăijas studiju kursi, 
kuru apjoms ir vismaz 2 kredītpunkti 

Pedagoăijas un psiholoăijas studiju kursu apjoms 
ir 4 kredītpunkti 

Prakse, kuras apjoms ir vismaz 6 
kredītpunkti 

Prakse –6 KP 

(Ar jurista kvalifikācijas piešėiršanu 26KP) 

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaĜa ir 
maăistra darba vai diplomdarba 
(diplomprojekta) izstrādāšana un 
aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 20 
kredītpunktu 

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaĜa ir maăistra 
darba vai diplomdarba (diplomprojekta) 
izstrādāšana un aizstāvēšana un kura apjoms ir 
20 kredītpunktu 

Studiju kursu izvēli profesionālajā 
programmā, studiju kursu saturu un apjomu, 
kā arī prakses saturu atbilstoši iegūstamajai 
kvalifikācijai nosaka attiecīgās profesijas 
standarts 

Programmas saturs atbilst Jurista profesijas 
standartam  

Pēc profesionālās programmas apguves 
piešėir piektā līmeĦa profesionālo 
kvalifikāciju 

Pēc studiju programmas apguves izglītojamie 
iegūst piektā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju  



 

3. STUDIJU PROGRAMMAS STRUKTŪRA, SATURS UN 
ORGANIZ ĀCIJA 

3.1. Studiju procesa organizācija un vadība 
Studiju process ir organizēts atbilstoši LR Augstskolu likumam, DU Satversmei, kā arī 

saskaĦā ar DU Senāta pieĦemtiem studijas reglamentējošiem dokumentiem, Sociālo zinātĦu 
fakultātes (turpmāk – SZF) normatīvajiem dokumentiem un Domes lēmumiem. 

Kopējo studiju programmas vadību nodrošina DU Studiju padome, konkrētos 
jautājumus risina SZF dekanāts un katedras. DU SZF dekanāts, fakultātes katedras 
programmu realizē, pieaicinot nepieciešamo akadēmisko personālu. Dekanāta uzdevums ir 
studiju plāna un nodarbību saraksta sastādīšana un saskaĦošana ar visām tajā iesaistītajām 
struktūrvienībām. Studiju plānu un visas būtiskas izmaiĦas tajā apstiprina SZF Domes sēdē. 

DU SZF Tiesību katedras uzdevums ir studiju atsevišėu kursu apjoma un satura 
noteikšana, kā arī mācībspēku izvēle saskaĦā ar viĦu specializāciju. Vadoties no iegūtās 
pieredzes programmas realizācijā, katedra izvērtē, apspriež katedras sēdē un ierosina SZF 
Domei izmaiĦas kursu apjomā, saturā un izkārtojumā. Katedra rūpējas arī par studiju procesa 
dokumentācijas sagatavošanu. 

Studiju kursu apraksti – kursu programmas ir arī studējošo rīcībā un tās izmanto, 
apgūstot studiju kursus un gatavojoties ieskaitēm un eksāmeniem. 

Studiju kursu docēšanas metodiskie jautājumi tiek regulāri analizēti katedras sēdēs, 
noklausoties un apspriežot pasniedzēju ziĦojumus un ierosinājumus. Pēc eksāmenu sesijām 
tiek apspriesti to rezultāti ar atbilstošu analīzi. 

Studiju procesa nodrošināšanā tiek iesaistīti arī speciālisti no Latvijas un ārvalstu 
augstskolām, Latvijas valsts varas un pašvaldību institūcijām. Studējošo prakse notiek tiesās, 
prokuratūras iestādēs, zvērinātu notāru un advokātu kantoros, pašvaldībās, vietējās publiskās 
pārvaldes institūcijas un citās iestādēs, kuras savā darbībā izmanto algotu profesionālu juristu 
pakalpojumus. 

Valsts pārbaudījuma komisiju attiecīgajam akadēmiskajam gadam apstiprina 
Daugavpils Universitātes [turpmāk – DU] rektors. Studiju gada ilgums - 40 nedēĜas. Studiju 
sākums programmā – oktobrī; studiju noslēgums – jūnijā. Studiju gads dalās divos semestros 
(rudens – 20 nedēĜas; ziemas pavasara – 20 nedēĜas). Kontaktnodarbības notiek studējošajiem 
sešas dienas nedēĜā sesiju laikā. Sesiju starplaikā nepilna laika studējošajiem katra mēneša 
pirmajā sestdienā ir konsultāciju diena. 

Studiju programma paredz tās pašnovērtēšanu normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā 
un laikā. Studiju programmas realizācija paredz studiju kursu nodrošināšanu ar DU katedru 
veidotajiem mācību metodiskajiem materiāliem, ar mācību līdzekĜiem un mācību grāmatām, 
tulkoto speciālo literatūru juristu sagatavošanai. Lai dotu iespēju studējošajiem apgūt ārvalstu 
zinātnieku atziĦas attiecīgajos studiju kursos, DU bibliotēka regulāri iegādājas speciālo 
literatūru un zinātniskos žurnālus angĜu, vācu, franču un citās ES valodās, kā arī krievu 
valodā.  

Notiek likumdošanas aktu un speciālās literatūras apmaiĦa ar radniecīgajām Latvijas, 
Lietuvas un citu valstu augstskolām. DU docētāji un studenti regulāri piedalās Latvijas un 
ārvalstu rīkotajās zinātniskajās konferencēs, kā arī pastāvīgi izmanto ES starpuniversitāšu 
pieredzes apmaiĦas programmu (piem., SOCRATES / ERASMUS) iespējas.  

 



 

3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu 
Studiju programmā, Ħemot vērā augstāko akadēmisko izglītību reglamentējošos 

dokumentus un Latvijas Universitātē realizējamo radniecīgu studiju programmu pieredzi ir 
pieĦemta sekojoša  attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu: 1 
kredītpunkts (40 akadēmiskās stundas) = 20 kontaktstundas + 20 studentu patstāvīgā darba 
stundas. 1 kredītpunkts atbilst 1,5 ECTS (European Credit Transfer-Sysytem) vienībām. 
Realizējot programmu, studiju slodze ir no 16 līdz 20 kontaktstundām nedēĜā, attiecīgi 
summējot ar patstāvīgajam darbam nepieciešamo laiku, iegūstam 40kadēmiskās stundas. 

 

3.3. Programmas struktūra 
Studiju programmas, kas paredzēta tikai maăistra grāda iegūšanai, kopējais apjoms ir 60 
kredītpunkti, un to realizē 1,5 gadu ilgās pilna laika un 2 gadu ilgās nepilna laika studijās. 
Studiju programmā “Tiesību zinātne” iekĜauti: 

• Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un 
praksē 8KP apjomā; 

• Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju 
kursi 6KP apjomā; 

• Pedagoăijas un psiholoăijas studiju kursi 4KP apjomā; 

• Specializācijas studiju kursi 16KP apjomā; 

• Prakse 6KP apjomā; 

• Maăistra darba izstrāde aizstāvēšana un maăistra eksāmena kārtošana 
izvēlētajā specializācijā 20 KP apjomā. 

Studiju programmas, kas paredz profesionālās kvalifikācijas „jurists” un profesionālā 
maăistra grāda piešėiršanu, kopējais apjoms ir 80 kredītpunkti, un to realizē 2 gadu ilgās 
pilna laika un 2,5 gadu ilgās nepilna laika studijās. Studiju programmā “Tiesību zinātne” 
iekĜauti: 

• Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un 
praksē 8KP apjomā; 

• Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju 
kursi 6KP apjomā; 

• Pedagoăijas un psiholoăijas studiju kursi 4KP apjomā; 

• Specializācijas studiju kursi 16KP apjomā; 

• Prakse 26KP apjomā; 

• Maăistra darba izstrāde aizstāvēšana un maăistra eksāmena kārtošana 
izvēlētajā specializācijā 20 KP apjomā. 

Pilna laika studiju plānus skatīt 4. pielikumā un nepilna laika studiju plānus 5. 
pielikumā. 

 

 

 

 

 

 



 

3.4. Studiju programmas saturs  
Studiju programmu (60 KP) veido 3.1.tabulā norādītie studiju kursi: 

 
3.1.tabula  

Profesionālās maăistra studiju programmas 
 „ Tiesību zinātne”  /bez profesionālās kvalifikācijas iegūšanas/ saturs 

 
STUDIJU KURSI 

KP 
(stundas) 

Sekmju 
kontroles 
formas 

sem Docētājs 

NOZARES TEORĒTISKIE PAMATKURSI 
Tiesību tālākveidošana 3 eksāmens 2 Mag.iur.lekt. 

A.Daugavvanags 
Salīdzinošās tiesības 3 eksāmens 1 Mag.iur.lekt. 

A.Daugavvanags 
Latvijas un Eiropas Savienības 
tiesību pilnveides problēmas 

2 diferencētā 
ieskaite 

1 Dr.iur. asoc.prof 
J.Mašošins 

Kopā: 8  
PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS KURSI 

Civiltiesības 
Saistību tiesību aktuālās 
problēmas 

4 eksāmens 3 Dr.iur. asoc.prof 
A.Baikovs 

Komerctiesību aktuālās 
problēmas 

4 eksāmens 2 Dr.iur. asoc.prof 
A.Baikovs 

Tiesu nolēmumu izpildes 
problēmas civilprocesā 

4 eksāmens 3 Dr.iur.J.Rozenbergs 

Starptautiskās komerctiesības 2 diferencētā 
ieskaite 

2 Dr.iur. asoc.prof 
A.Baikovs 

Ăimenes un mantošanas 
tiesību problēmas 

2 diferencētā 
ieskaite 

2 Dr. iur. doc. J.Radionovs 
Mag.iur.lekt.Ē.Krutova 

Krimin āltiesības 
Salīdzināmās krimināltiesības 4 eksāmens 2 Mag.iur.lekt.J.Teivans-

Treinovskis 
Kriminālprocesa tiesību 
problēmas 

4 eksāmens 3 Dr. iur. doc. A.Ozerskis 
Mag.iur.lekt.J.Teivans-
Treinovskis 

Kriminālsodu un to izpildes 
pilnveides problēmas 

4 eksāmens 3 Dr.iur.prof.V.Zahars 

Noziedzības attīstības 
tendences 

2 diferencētā 
ieskaite 

2 Dr.iur.As.prof.A.Vilks 

Kriminālpolitika 2 diferencētā 
ieskaite 

2 Dr.iur.prof.V.Zahars 

Kopā 16    

PĒTNIECISK Ā DARBA, JAUNRADES DARBA, PROJEKTĒŠANAS DARBA UN 
VADĪBZIN ĪBU STUDIJU KURSI 

 

Tiesiskās izziĦas metodoloăija 2 diferencētā 
ieskaite 

1 Dr.iur. asoc.prof 
J.Mašošins 

Vadības teorija 2 diferencētā 
ieskaite 

1 Dr.psych. asoc.prof 
I.Kokina 

Projektu izstrāde un vadība  2 diferencētā 
ieskaite 

1 Dr.oec. asoc.prof 
E.Jermolajeva 



 

Kopā:         6 
PEDAGOĂIJAS UN PSIHOLOĂIJAS STUDIJU KURSI 

Augstskolu pedagoăija  2 diferencētā 
ieskaite 

1 Dr.paed. asoc.prof 
I.Kokina 

Juridiska psiholoăija 2 diferencētā 
ieskaite 

1 Dr.psych.doc. 
V.Makarevičs 

 Kopā: 4 
Prakse 6 KP              
3. semestris  
Noslēguma pārbaudījumi:  
Maăistra darbs 20 KP 

 
 
Studiju programmu (80 KP ar profesionālo kvalifikāciju „jurists”) veido 3.2.tabulā norādītie 
studiju kursi: 

3.2.tabula 
Profesionālās maăistra studiju programmas 

 „ Tiesību zinātne”  /ar  profesionālās kvalifikācijas iegūšanu/ saturs 

 
STUDIJU KURSI 

KP 
(stundas) 

Sekmju 
kontroles 
formas 

sem Docētājs 

NOZARES TEORĒTISKIE PAMATKURSI 
Tiesību tālākveidošana 3 eksāmens 2 Mag.iur.lekt. 

A.Daugavvanags 
Salīdzinošās tiesības 3 eksāmens 1 Mag.iur.lect. 

A.Daugavvanags 
Latvijas un Eiropas Savienības 
tiesību pilnveides problēmas 

2 diferencētā 
ieskaite 

1 Dr.iur. asoc.prof 
J.Mašošins 

Kopā: 8  
PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS KURSI 

Civiltiesības 
Saistību tiesību aktuālās 
problēmas 

4 eksāmens 3 Dr.iur. asoc.prof 
A.Baikovs 

Komerctiesību aktuālās 
problēmas 

4 eksāmens 2 Dr.iur. asoc.prof 
A.Baikovs 

Tiesu nolēmumu izpildes 
problēmas civilprocesā 

4 eksāmens 3 Dr.iur.J.Rozenbergs 

Starptautiskās komerctiesības 2 diferencētā 
ieskaite 

2 Dr.iur. asoc.prof 
A.Baikovs 

Ăimenes un mantošanas 
tiesību problēmas 

2 diferencētā 
ieskaite 

2 Mag.iur.lekt.Ē.Krutova 
Dr. iur. doc. J.Radionovs 

Krimin āltiesības 
Salīdzinošās krimināltiesības 4 eksāmens 2 Mag.iur.lekt.J.Teivans-

Treinovskis 
Kriminālprocesa tiesību 
problēmas 

4 eksāmens 3 Mag.iur.lekt.J.Teivans-
Treinovskis 
Dr. iur. doc. A.Ozerskis 

Kriminālsodu un to izpildes 
pilnveides problēmas 

4 eksāmens 3 Dr.iur.prof.V.Zahars 

Noziedzības attīstības 
tendences 

2 diferencētā 
ieskaite 

2 Dr.iur.prof.A.Vilks 



 

Kriminālpolitika 2 diferencētā 
ieskaite 

2 Dr.iur.prof.V.Zahars 

Kopā 16    

PĒTNIECISK Ā DARBA, JAUNRADES DARBA, PROJEKTĒŠANAS DARBA UN 
VADĪBZIN ĪBU STUDIJU KURSI 

 

Tiesiskās izziĦas metodoloăija 2 diferencētā 
ieskaite 

1 Dr.iur. asoc.prof 
J.Mašošins 

Vadības teorija 2 diferencētā 
ieskaite 

1 Dr.psych. asoc.prof 
I.Kokina 

Projektu izstrāde un vadība  2 diferencētā 
ieskaite 

1 Dr.oec. asoc.prof 
E.Jermolajeva 

Kopā: 6 
PEDAGOĂIJAS UN PSIHOLOĂIJAS STUDIJU KURSI 

Augstskolu pedagoăija  2 diferencētā 
ieskaite 

1 Dr.paed. asoc.prof 
I.Kokina 

Juridiska psiholoăija 2 diferencētā 
ieskaite 

1 Dr.psych.doc. 
V.Makarevičs 

 Kopā: 4 
Profesionālās kvalifikācijas prakse 26 KP              
4-5. semestri  
Noslēguma pārbaudījumi:  
Maăistra darbs 20 KP 
 

3.5. Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība  
Viens no studiju funkcionēšanas būtiskajiem aspektiem ir programmas vadības un tās 
kvalitātes nodrošinājuma sistēmas izveide. Profesionālā Maăistra Studiju programmas 
“Tiesību zinātne” kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir: 

- studiju programmas satura analīze un izvērtējums SZF Domes sēdēs un DU 
metodiskajās konferencēs, kā arī studiju programmas satura, pasniegšanas īpatnību 
apspriešana starptautiskos forumos un ar ārzemju sadarbības partneriem; 

- studiju procesa analīze un kontrole, ko veic regulāri, analizējot studiju programmas 
norisi SZF Domes sēdēs un attiecīgo katedru sēdēs, pasniegšanas kvalitāti (veicot 
studējošo aptauju pēc sesijas noslēguma), formālos un cita veida programmas apguves 
sekmības rādītājus (studējošo sekmību, konkurentspēju darba tirgū); 

- studiju procesa stratēăiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājās puses, 
attīstības iespējas un pārējos ar to saistītos aspektus. 

 
Lai nodrošinātu studiju kvalitāti, studiju programma tiek veidota un uzlabota, balstoties 

uz demokrātijas principiem. To paredz programmas docētāju un studentu iesaistīšanās 
nepārtrauktā informācijas apmaiĦas, studiju procesa izvērtējuma un atgriezeniskās saites 
nodrošināšanas procesā. 

Studiju kursu satura izvērtēšanu veic studiju programmas realizācijā iesaistītās katedras, 
kas, salīdzinot programmas studiju kursus ar atbilstošiem studiju kursiem Latvijas 
Republikas un ES augstskolās, lemj par kursu satura atbilstību jaunākajiem zinātniskajiem 
sasniegumiem. Par katra studiju kursa programmas izstrādi ir atbildīgs katedras izvirzītais 
docētājs. Studiju kursu docētāju metodiskā un zinātniskā darba kvalitātes novērtēšana notiek 
trīs līmeĦos: 

1. studiju programmas procesa analīze un kontrole, analizējot studiju programmas 
saturu, ko regulāri veic DU SZF domes un Tiesību katedras sēdēs,  



 

2. tiek analizēti programmas direktora organizēto studējošo aptauju rezultāti (pēc 
studiju kursa noklausīšanās un zināšanu līmeĦa pārbaudes maăistranti tiek 
aptaujāti); 

3. DU Studiju kvalitātes novērtēšanas centra aptaujas rezultātus apkopo DU 
Socioloăisko pētījumu institūts. 

Studiju programmas saturu un realizēšanu vērtē DU studiju kvalitātes novērtēšanas 
centrs (SKNC), DU mācību padome un DU profesionālās maăistra studiju programmas 
„Tiesību zinātne” padome. Studiju programmas ikgadējais pašnovērtējuma ziĦojums, ko 
studiju gada beigās sagatavo programmas direktors un iesniedz SKNC, tiek publicēts DU 
mājas lapā (http://dau.lv/post/sknc.php). 

 

3.6. Studiju procesa ilgums 
 Studiju programmas, kas neparedz profesionālās kvalifikācijas piešėiršanu, studiju 
ilgums: 

• pilna laika klātienē (1,5 studiju gadi); 
• nepilna laika neklātienē (2 studiju gadi). 

 Studiju programmas, kas paredz jurista profesionālās kvalifikācijas piešėiršanu, 
studiju ilgums: 

• pilna laika klātienē (2 studiju gadi); 
• nepilna laika neklātienē (2,5 studiju gadi). 

 



 

4. PROGRAMMAS SALĪDZINĀJUMS AR CITU AUGSTSKOLU 
LĪDZĪGĀM PROGRAMM ĀM 

4.1. Programmas satura salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām 
Latvijā 
Programmas salīdzinājums ar analogām studiju programmām citās Latvijas augstskolās 

pa priekšmetu blokiem tiek piedāvāts 4.1.tabulā. 
4.1. tabula 

Salīdzinājums ar citām Latvij ā realizējamām profesionālajām studiju 
programmām tiesību jomā 

DU profesionālā maăistra 
studiju programma  

“Tiesību zinātne” 

Rīgas StradiĦa 
Universitātes profesionālā 

maăistra studiju programma  
“Tiesību zinātne” 

Latvijas Policijas 
akadēmijas 

tiesību zinātnes 
profesionālā maăistra studiju 

programma 
 
Nozares teorētiskie 
pamatkursi  
• Salīdzinošās tiesības 
• Latvijas un Eiropas 

Savienības tiesību 
pilnveides problēmas  

• Tiesību tālākveidošana 
 

Obligātie studiju kursi 
• Pētnieciska, jaunrades 

projektēšanas darba 
sagatavošana un rezultātu 
noformēšana 

• Sociālā psiholoăija 
• Starptautiskās tiesiskās 

sadarbības problēmas 
• ES cilvēktiesību 

aizsardzības mehānisms 
Pedagoăiskā darba 
pamatiemaĦas Vadības 
informācijas sistēmas 

Nozares teorētiskie 
pamatkursi  
• Latvijas un Eiropas 

Savienības tiesību 
pilnveides problēmas  

Profesionālās specializācijas 
kursi  
I. Civilties ības 
• Saistību tiesību aktuālās 

problēmas  
• Komerctiesību aktuālās 

problēmas  
• Tiesu nolēmumu izpilde 

civilprocesā  
• Starptautiskās 

komerctiesības  
• Ăimenes un mantošanas 

tiesību problēmas  
 

I.Specializācija medicīnas un 
sociālajās tiesībās 
• Medicīnas, veselības 

aprūpes un rehabilitācijas 
tiesiskie aspekti 

• ES sociālo tiesību aktuālās 
problēmas  

• Medicīnas darbinieku un 
pacientu tiesību 
aizsardzības aktuālās 
problēmas 

• Eiropas Savienības darba 
tiesības 

• Komunikācijas 
medicīnas un tiesiskās 
problēmas 

• Biomedicīnas tiesiskās 
problēmas 

Profesionālās specializācijas 
kursi   
I. Valsts tiesības 
• Publiskā pārvalde vienotā 

administratīvā telpā 
• Pilsonība Latvijā un 

Eiropas Savienībā 
II. Civiltiesības 
• Darījumi ar īpašumiem 
• Komerctiesību aktuālās 

problēmas vai Intelektuālā 
īpašuma tiesības 



 

II. Krimin āltiesības 
• Salīdzinošās 

krimināltiesības 
• Kriminālprocesa tiesību 

problēmas  
• Kriminālsodu un to 

izpildes pilnveides 
problēmas  

• Noziedzības attīstības 
tendences  

• Kriminālpolitika  
Pētnieciskā darba, jaunrades 
darba, projektēšanas darba 
un vadībzinību kursi   
• Tiesiskās izziĦas 

metodoloăija 
• Projektu vadība 
• Vadības teorija 
 
Pedagoăijas un psiholoăijas 
kursi 
• Pieaugušo pedagoăija 
• Juridiskā psiholoăija 

II. Specializācija 
starptautiskajās un Eiropas 
tiesības 
• Globalizācija un 

starptautisko tiesību 
Attīstība 

• Eiropas Savienības 
institucionālās tiesības 

• Starptautisko publisko 
tiesību aktuālās problēmas 

• Konstitucionālo tiesību 
attīstība Eiropas Savienībā 
Tiesību aizsardzības 
institucionālā sistēma 
Eiropas Savienībā. 
Noziedzības attīstības un 
novēršanas aktuālās 
problēmas 

III. Krimin āltiesības 
• Salīdzinošās 

krimināltiesības 
• Salīdzinošās 

kriminālprocesa 
tiesības 

IV. Policijas tiesības 
• Nacionālās policijas 

tiesības 
• Policijas sadarbība 

Eiropas Savienībā 
V.Tiesu varas institūciju 
tiesības 

• Ārvalstu tiesu varas 
institūciju tiesības 

• Latvijas tiesu 
institūciju tiesību 
problēmas 

VI. Krimin ālistika un 
operatīvās darbības teorija 

• Kriminālistikas 
problēmas 

• Operatīvās darbības 
problēmas 
vai Dokumentu 
tehniskās ekspertīzes 
kriminālistikā 

 
Pētnieciskais darbs 
 Pirmajā un otrajā studiju gadā 
maăistranti izstrādā referātus, 
kuri attīsta patstāvīgā 
pētnieciskā darba iemaĦas un 
palīdz izvēlēties specializāciju. 
Otrajā studiju gadā maăistranti 
izstrādā un aizstāv maăistra 
darbu 

Pētnieciskais darbs 
 Pirmajā studiju gadā 
maăistranti izstrādā referātus. 
Otrajā studiju gadā maăistranti 
izstrādā un aizstāv maăistra 
darbu 

Pētnieciskais darbs 
 Pirmajā studiju gadā 
maăistranti izstrādā referātus. 
Otrajā studiju gadā maăistranti 
izstrādā un aizstāv maăistra 
darbu 

Studiju ilgums – 1,5 (2)gadi 
Studiju programmas apjoms 
- 60 KP (80KP) 
Prakse – 6 (26)KP 
(Iekavās norādīti programmas 
ar profesionālās kvalifikācijas 
piešėiršanu dati) 
Nobeiguma pārbaudījums 
- Maăistra darba aizstāvēšana 
izvēlētajā specialitātē 

Studiju ilgums –2 gadi 
Studiju programmas apjoms 
– 80 KP 
Prakse – 6KP 
Nobeiguma pārbaudījums 
Maăistra darba aizstāvēšana 

Studiju ilgums – 1 gads 
Studiju programmas apjoms 
– (40 KP) 
Prakse – 6KP 
Nobeiguma pārbaudījums  
Maăistra darba aizstāvēšana  

 

Kā liecina salīdzinājums tabulā 9.1, DU studiju programma pēc satura ir Ĝoti tuva 
Latvijas Policijas akadēmijas [turpmāk – LPA] programmai. Būtiski viĦa atšėiras no Rīgas 
StradiĦa Universitātes [turpmāk – RSU] juridiskās maăistra programmas.  

Nozares teorētisko pamatkursu DU ir vairāk nekā LPA, taču to ir mazāk nekā 
obligāto studiju kursu RSU.  



 

Specializācijas kursi RSU krasi atšėiras no LPA un DU studiju kursiem, kas saistīts ar 
pašas RSU studiju īpatnībām. LPA salīdzinājumā ar DU ir vairāk specializācijas virzienu – 
Valsts tiesības, Policijas tiesības, Tiesu varas institūciju tiesības un Kriminālistika. Augstāk 
norādīties virzieni ir specifiski un lielākā mērā balstīti uz Valsts Policijas darbību. Šo 
virzienu ieviešana DU maăistra studiju programmā līdz ar to nav lietderīga. Tai pašā laikā 
Daugavpils Universitātes programmā studiju kursu daudzums un to apjoms katrā 
specializācijā būtiski pārsniedz LPA programmā paredzēto. Tas saistīts ar padziĜinātas 
aktuālo tiesību problēmu izpētes nepieciešamību kā nacionālajās tā arī Eiropas tiesībās.  
 

4.2. Programmas satura salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām 
ārvalstīs 

 
4.2. tabula 

Salīdzinājums ar citās valstīs realizējamām profesionālajām studiju 
programmām tiesību jomā 

DU profesionālā maăistra  
studiju programma  

“Tiesību zinātne” 

Vi ĜĦas Mikolo Romerio 
Universitātes juridiskās 

maăistra studiju programma 
“Administrat īvās tiesības” 

Starptautiskā Universitāte 
Concordia Audentes, 

Tallina 

 
Nozares teorētiskie 
pamatkursi  
• Salīdzinošās tiesības 
• Latvijas un Eiropas 

Savienības tiesību 
pilnveides problēmas  

• Tiesību tālākveidošana 
 

Obligātie studiju kursi 
• Tiesību socioloăija 
• Sociālās izmaiĦas 

administratīvajās tiesībās 
• Administratīvā justīcija 
• Studiju administrēšanas 

salīdzinošā analīze 
• Administratīvo tiesību 

tulkošanas un 
piemērošanas problēmas 

• Valsts dienesta 
salīdzinošās tiesības 

• Cilvēktiesību 
administratīvi tiesiskais 
regulējums 

• Eiropas savienības sociālā 
politika 

• Citu valstu  
      administratīvās tiesības 
• Vietējo administratīvo aktu 

un administratīvo darījumu 
pieĦemšana un 
iedzīvināšana  

Obligātie studiju kursi 
• Starptautiskās komerciālais 

tiesas process 
• Starptautiskās publiskās 

tiesības 
• Starptautiskās tirdzniecības 

tiesības 
• Starptautiskā un Eiropas 

cilvēktiesību aizsardzība 
• Eiropas kopējā tirgus 

tiesības 
• Eiropas iestāžu tiesības 



 

Profesionālās specializācijas 
kursi  
 
I. Civilties ības 
• Saistību tiesību aktuālās 

problēmas  
• Komerctiesību aktuālās 

problēmas  
• Tiesu nolēmumu izpilde 

civilprocesā  
• Starptautiskās 

komerctiesības  
Ăimenes un mantošanas tiesību 
problēmas 
 
II. Krimin āltiesības 
• Salīdzinošās 

krimināltiesības 
• Kriminālprocesa tiesību 

problēmas  
• Kriminālsodu un to 

izpildes pilnveides 
problēmas  

• Noziedzības attīstības 
tendences  

• Kriminālpolitika  
 
Pētnieciskā darba, jaunrades 
darba, projektēšanas darba 
un vadībzinību kursi   
• Tiesiskās izziĦas 

metodoloăija 
• Projektu vadība 
• Vadības teorija 
 
Pedagoăijas un psiholoăijas 
kursi 
• Pieaugušo pedagoăija 
• Juridiskā psiholoăija 

Alternat īvās izvēles kursi 
• Procesuālās tiesības 
• Reăistru tiesības 

Izvēles kursi 
• Starptautiskās intelektuālā 

īpašuma tiesības 
• Eiropas Savienības 

konkurences tiesības 
• Starptautiskās un Eiropas 

nodokĜu tiesības 
• E-komercijas tiesības 

   
Pētnieciskais darbs 
 Pirmajā un otrajā studiju gadā 
maăistranti izstrādā referātus, 
kuri attīsta patstāvīgā 
pētnieciskā darba iemaĦas un 
palīdz izvēlēties specializāciju. 
Otrajā studiju gadā maăistranti 
izstrādā un aizstāv maăistra 
darbu 

Pētnieciskais darbs 
Pirmajā studiju gadā 
maăistranti izstrādā divus 
zinātniski pētnieciskos darbus, 
kuri attīsta patstāvīgā 
pētnieciskā darba iemaĦas un 
palīdz izvēlēties specializāciju. 
Otrajā studiju gadā maăistranti 
izstrādā un aizstāv maăistra 
darbu 

Pētnieciskais darbs  
Pirmā studiju gada beigās 
maăistranti izstrādā un aizstāv 
Maăistra darbu 

Studiju ilgums – 1,5 (2)gadi 
Studiju programmas apjoms 
- 60 KP (80KP) 
Prakse – 6 (26)KP 
(Iekavās norādīti programmas 
ar profesionālās kvalifikācijas 

Studiju ilgums –2 gadi 
(nepilna laika studijas) 
Studiju programmas apjoms - 
62 KP 
Nobeiguma pārbaudījums 
-Eksāmens Administratīvajās 

Studiju ilgums – 1 gads 
Studiju programmas apjoms 
– (40 KP) 
Maăistra darba izstrāde (12 
KP) 
Nobeiguma pārbaudījums  



 

piešėiršanu dati) 
Maăistra darba izstrāde (20 
KP) 
 

tiesībās un procesā Maăistra darba aizstāvēšana  

 
Veiktais salīdzinājums Ĝauj izdarīt secinājumu, ka visās šajās programmā iekĜauto 

studiju kursu saraksts ir atšėirīgs, atšėirīga ir arī to struktūra. Pamatā Vi ĜĦas Universitātē ir 
Ħemta padziĜināta Administratīvo tiesību specializācijas kursu izpēte. ViĜĦas Universitātē 
realizētājā programmā nav iekĜauti nozares teorētiskie pamatkursi un pedagoăijas un 
psiholoăijas kursi un studiju kursi, kas saistīti ar līdzdalību Eiropas Savienībā. ViĜĦas Mikolo 
Romerio Universitātes programmai ir nedaudz mazāks (par 5 KP) apjoms kredītpunktu ziĦā, 
taču studiju kursu saturs ir relatīvi tuvs DU programmai. Nobeiguma pārbaudījums (maăistra 
eksāmens) ViĜĦas Universitātē, tāpat, kā DU ir pilnībā orientēts uz specializācijas kursu 
padziĜinātu pārbaudi. 

Tallinas Konkordijas Universitātes juridiskā programma satur Starptautisko tiesību 
specializācijas studiju kursus. Programmas struktūra ir līdzīga Daugavpils Universitātes 
programmai, bet pēc apjoma tā ir identiska LPA profesionālo maăistra studiju programmai.  

Konkordijas Universitātes juridiskā programma, tāpat kā Vi ĜĦas Universitātes 
programma, nesatur nozares teorētiskos pamatkursus, pētnieciskā darba, jaunrades darba, 
projektēšanas darba un vadībzinību kursus, kā arī pedagoăijas un psiholoăijas kursus. 
Savukārt šo studiju kursu iekĜaušanu Daugavpils Universitātes programmā paredz 
profesionālās izglītības standarts.  

 



 

5. PROGRAMMAS PRAKTISK Ā  ĪSTENOŠANA 

5.1. Studiju metodes un formas 
Galvenās studiju formas ir lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības, kā arī studējoša 

patstāvīgais darbs ar zinātnisko literatūru un tiesību aktiem. Semināros studējošie uzstājas ar 
referatīviem ziĦojumiem, tādejādi iepazīstoties ar tiesību zinātnes pētīšanas metodēm, 
diskutējot par tiesiski filozofiskām problēmām; semināros arī tiek rūpīgi iztirzāti tiesību 
sabiedriskie un starptautiskie aspekti, kā arī tiesību piemērošanas metodes. Vadošās mācību 
metodes ir: problēmsituāciju analīze un risinājumi, darbs mazās grupās, lomu spēles, mācību 
testi, referātu sagatavošana un prezentācija, studiju pētījumu veikšana, individuālo un grupu 
projektu izstrāde. Īpaša uzmanība tiek pievērsta studējoša patstāvīgajam darbam – referātu 
sagatavošanai, literatūras un tiesību aktu analīzei. Docētājiem studējoša patstāvīgā darba 
procesā ir organizatora, konsultanta un eksperta loma. Mācību metodes ir vērstas uz 
patstāvīgas, kritiskas domāšanas iemaĦu izstrādi studējošajiem. Tām jāveicina studējoša 
komunikācija, spēja darboties grupā, pārvarēt konfliktus, būt pašpārliecinātam un stingram 
prasībās. Jāattīsta patriotisms, humānisma idejas, cilvēktiesību ievērošana, godīgums, 
zināšanu radoša izmantošana, zinātniskās izziĦas metožu apguve, zinātkāre, patstāvība 
dienesta uzdevumu risināšanā. 

Maăistra darbs ir teorētisks vai eksperimentāls aktuāla temata tiesību zinātnē pētījums, 
kurā maăistrants demonstrē savas teorētiskās zināšanas un prasmes, kuras dod priekšstatu par 
studējoša gatavību risināt profesionālos un pētnieciskos uzdevumus, Ĝauj vērtēt viĦa prasmi 
pielietot pētniecības metodes sarežăītu sociālu procesu analīzei, prasmi veikt teorētiskus 
vispārinājumus un praktiskus secinājumus, praktiskus priekšlikumus un rekomendācijas 
sociālo procesu tiesiskai reglamentācijai pētāmajā jomā. Darbam jābūt ar radošu ievirzi, kurā 
izmantoti aktuāli statistikas materiāli, normatīvie akti un praktiskie pētījumi; darba saturu 
loăiski un skaidri jāizklāsta, jāargumentē un jāpamatojas uz ticamiem faktiem; darbam 
jāatspoguĜo maăistranta prasme racionāli izmantot informācijas meklēšanas, atlases, 
apstrādes un sistematizācijas paĦēmienus, prasme strādāt ar normatīvajiem aktiem.  

5.2. Zināšanu un prasmju vērtēšanas sistēma  
 Jāapgūst visi studiju kursi studiju kursu programmu apjomā. Studiju kursos, kuru 
apjoms 1  kredītpunkts, jākārto diferencēta ieskaite, studiju kursos, kuru apjoms ir 2 vai 
vairāk kredītpunkti, jākārto kursa eksāmens, kurā zināšanas tiek vērtētas pēc 10 ballu 
sistēmas (Ĝoti augsts apguves līmenis: 10 – izcili, 9 – teicami; augsts apguves līmenis: 8 – Ĝoti 
labi, 7 – labi; vidēja apguves līmenis: 6 – gandrīz labi, 5 – viduvēji, 4 – gandrīz viduvēji; 
zems apguves līmenis: 3 – vāji, 2 – Ĝoti vāji, 1 – Ĝoti Ĝoti vāji) saskaĦā ar Studiju nolikumā 
noteikto kārtību. Pārbaudēs iekĜaujamais izglītības satura apjoms atbilst studiju kursu 
programmās noteiktajam saturam. Studiju kursa programma nosaka arī citas prasības, kuras 
studentam jāizpilda, lai varētu kārtot studiju kursa ieskaiti vai eksāmenu. 
 Studējošiem ir obligāti visi nodarbību veidi: par semināriem un praktiskajām 
nodarbībām tiek kārtotas ieskaites studiju kursu programmās noteiktajā kārtībā. 
Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu un praksi, ja saĦemts vērtējums 10 
ballu skalā, kas nav bijis mazāks par 4 (gandrīz viduvēji). Studiju noslēgumā jākārto 
noslēguma pārbaudījums, kura sastāvdaĜa ir integrētais maăistra eksāmens un maăistra darba 
aizstāvēšana. Profesionālo maăistra grādu piešėir un diplomu par otrā līmeĦa profesionālo 
augstāko izglītību saĦem maăistrants, kurš pilnībā apguvis studiju programmu un nokārtojis 
valsts pārbaudījumu, iegūstot tajos pozitīvu vērtējumu. 



 

5.3. Profesionālās kvalifikācijas prakse 
Profesionālās kvalifikācijas prakses mērėis ir pilnveidot teorētiskās zināšanas, kā arī 

apgūt un nostiprināt praktiskās iemaĦas, kas nepieciešamas jurista darbā. 
Prakses laikā studējošais iepazīstas ar Valsts tiesību aizsardzības iestāžu, zvērināto advokātu 
un notāru biroju, kā arī privāto juridisko firmu struktūru, darbības principiem un tiesisko 
pamatu un patstāvīgi veic juridiskās darbības: 

-noformē tiesiskus darījumus; 
-gatavo prasītāja pieteikumus un atbildētāja paskaidrojumus; 
-noformē iestāžu un tiesu sēžu protokolus; 
-konsultē klientus juridiskos jautājumus; 
-likumos paredzētajā kārtībā sniedz palīdzību personām, iestādēm, uzĦēmumiem un 
organizācijām to tiesību aizsardzībā. 

Prakses apjoms ir 26 KP programmai, kas paredz jurista kvalifikācijas iegūšanu un 6KP 
programmai, kas neparedz profesionālās kvalifikācijas iegūšanu. Prakses norise paredzēta 
iestādēs, ar kurām tiek noslēgti prakses līgumi. Atbildīgā persona par praksi no Daugavpils 
Universitātes puses ir prakses vadītājs, ko nosaka Tiesību katedra. 

Divu nedēĜu laikā pēc prakses beigām studējošie iesniedz prakses atskaiti Tiesību 
katedrā. Prakses atskaitē jāiekĜauj: 

-prakses vietas pilns nosaukums, prakses laiks, kā arī prakses vadītāja  prakses 
vietā vārds, uzvārds un amats; 

-juridiskā darba procesa analīze prakses vietā; 
-prakses laikā veikto pienākumu apraksts;  

-prakses vadītāja parakstīts studējošā prakses novērtējums, kuru apliecina ar prakses 
vietas zīmogu. 

Prakses vadītājs nosaka prakses rezultātu prezentāciju datumu, iepriekš to saskaĦojot ar 
Tiesību katedras vadītāju. Prakses noslēguma konferences laikā studējošais ziĦo par darbu, 
kuru viĦš veica prakses laikā, par prakses vietas darbības analīzi un tās rezultātiem, par 
secinājumiem un izstrādātajiem priekšlikumiem prakses vietas darbības jomā (līdz 10 
minūtēm). Pēc ziĦojuma atbild uz jautājumiem. Prakses atskaites pieĦemšanas komisija, 
pamatojoties uz studējošā prakses novērtējumu no prakses vietas, prakses atskaites recenziju 
un atskaites publisko aizstāvēšanu, novērtē praksi ar atzīmi pēc 10 ballu sistēmas. 
 



 

6. PROFESIONĀLĀS MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMAS 
STUDĒJOŠIE 

6.1. Imatrikulācijas noteikumi 
Prasības uzsākot studijas: 

– akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē vai 2. līmeĦa vai 
tai pielīdzināma augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnē un jurista 
kvalifikācija (programmas apjoms 60 KP) 

– akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē vai 2. līmeĦa vai 
tai pielīdzināma augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnē (programmas 
apjoms 80 KP) 

 
 

Programmā, kas paredz jurista kvalifikācijas piešėiršanu, reflektanta zināšanām 
jāatbilst jurista profesijas standartā paredzētajām 

6.1. Tabula. 
Zināšanas, kuras 
pieprasa jurista profesijas standarts 

Tiesību teorija 

Tiesību vēsture 

Konstitucionālās tiesības 

Administratīvās tiesības 

Administratīvais process  

Civiltiesību vispārīgā daĜa 

Saistību tiesības 

Lietu tiesības 

Ăimenes tiesības 

Mantojuma tiesības 

Komerctiesības 
Darba tiesības 
Civilprocess 

Krimināltiesības 

Kriminālprocess 

Starptautiskās tiesības   

Eiropas Kopienu tiesības 

Vides tiesības   

NodokĜu tiesības 
Profesionālā ētika 
Lietišėā informātika 
Runas māksla 
1. svešvaloda  
2. svešvaloda 
Lietvedība 
Ekonomika 
Politikas zinātne 



 

 
Pretendentiem uz studijām šajā programmā jākārto iestājeksāmens Tiesību teorijā un 

Latviešu valodā. Ja studēt gribētāju skaits pēc iestājpārbaudījumu nokārtošanas ir lielāks par 
noteikto studiju vietu, tad pretendentu atlase notiek konkursa kārtībā par pamatu Ħemot 
eksāmena vērtējumu, un citas prasības, kuras norādītas uzĦemšanas noteikumos. Pirms 
imatrikulācijas jānoslēdz līgums par studijām.  

Lai nodrošinātu zināšanu līmeĦa izlīdzināšanu, studējošajiem, Ħemot vērā iepriekšējo 
izglītību, tiek piedāvāti izl īdzinošie studiju kursi līdz 10 KP apjomā 
Vajadzības gadījumā trūkstošie studiju kursi tiek piedāvāti papildus apgūšanai 2-4 KP 
apjomā. 

6.2. Studējošo skaits   
Studējošo skaits profesionālajā maăistra studiju programmā 2008./2009.st.g. ir 70 studējošie. 
Pilna laika studijās studē 33 studējošie, bet nepilna laika studijās 37 studējošie. 

6.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
Lai uzlabotu studiju programmas kvalitāti, katru gadu tiek rīkota maăistrantūrā studējošo 
anketēšana, kas palīdz veikt korekcijas studiju programmā, pielāgojot to atbilstoši gan 
studentu interesēm un prasībām, gan arī darba tirgus prasībām. Aptaujas parāda studiju 
programmas kvalitāti un arī izmaiĦas, kas jāveic kvalitātes uzlabošanai pēc studējošo 
viedokĜa (anketas paraugs 12. pielikumā).  

6.2. tabula 
Profesionālās maăistra studiju programmas „Tiesību zinātne” 2008./2009. st.g. – 

1.studiju gadā pilna laika studējošo atbilžu apkopojums  
 

Studiju kursa nosaukums 
Studiju kursa 
svarīgums 
(max 5) 

Pasniegšanas 
līmenis 
(max 5) 

IzmaiĦas kursa 
apjomā 

Salīdzinošās tiesības 4,4 4,8 „+” – 18% 
„=”  - 82 

Latvijas un Eiropas Savienības 
tiesību pilnveides problēmas 

3,7 3 „+” – 18% 
„-„ – 18% 
„=” – 64% 

Tiesiskās izziĦas metodoloăija 4 3 „+” – 18% 
„-„ – % 
„=” – 82% 

Vadības teorija 4 4,6 „+” – 40% 
„-„ – % 
„=” – 60% 

Augstskolu pedagoăija 3,4 4,7 „+” – 10% 
„-„ – 10% 
„=” – 80% 

Projektu vadība 3,3 3,9 „+” – 10% 
„-„ – % 
„=” – 90% 

Juridiskā psiholoăija 3,4 4,2 „+” – 9% 
„-„ – 18% 
„=” – 73% 

Specializācija „Krimin āltiesības” 
Noziedzības attīstības tendences 4.8 4,7 „+” – 50% 

„-„ – 25% 
„=” – 25% 

Salīdzinošās krimināltiesības 4.8 4,7 „+” – 40% 
„-„ – 20% 
„=” – 40% 

Kriminālpolitika 5 4,8 „+” – 33% 



 

„-„ – 17% 
„=” – 50% 

Specializācija „Civiltiesības” 
Ăimenes un mantojuma tiesību 
problēmas 

4,5 3,9 „+” – 50% 
„-„ – 12% 
„=” – 38% 

Komerctiesību aktuālās problēmas 4,2 4,2 „+” – 12% 
„-„ – 25% 
„=” – 63% 

Starptautiskās komerctiesības 4,2 4,4 „+” – 12% 
„-„ – 25% 
„=” – 63% 

 
Apkopojot pilna laika aptaujāto studentu atbildes ir redzams, ka piedāvātā maăistra 

studiju programma 100% apmierina studentus(skat. 12. pielikumu.). Arī studiju maăistra 
studiju programmas realizēšana kopumā studentus apmierina 100%. Ja apskata studiju kursu 
svarīgumu pēc studējošo vērtējuma, ir redzams, ka par visvārīgākajiem tiek uzskatīti 
izvēlētas profesionālās specializācijas kursi. Kā mazāk svarīgi ir atzīmēti pedagoăijas un 
psiholoăijas studiju kursi. Studiju kursu pasniegšanas līmenis novērtēts salīdzinoši augsti, 
tikai uzmanība būtu jāpievērš  „Latvijas un Eiropas Savienības tiesību pilnveides problēmas” 
un  „Tiesiskās izziĦas metodoloăija” studiju kursu pasniegšanas līmeĦa paaugstināšanai. 
IzmaiĦas studiju kursa apjomā palielināšanā pēc studentu domām ir jāveic „Noziedzības 
attīstības tendences” un „Ăimenes un mantojuma tiesību problēmas” studiju kursos, jo šeit  
50% respondentu ir atbildējuši kā studiju kursa apjoms ir jāpalielina. Pārējo studiju kursu 
apjoms būtu jāatstāj esošajā apjomā. 

Izvērtējot nepilna laika  studējošo anketas rezultātus (skatīt 6.3. tabulu) var redzēt, ka 
studiju kursu svarīgums pēc studējošo domām visiem studiju kursiem ir salīdzinoši augsts. 
Vidēji tas sastāda 4,3 balles. Arī studiju kursu pasniegšanas līmenis ir novērtēts salīdzinoši 
augsti.  IzmaiĦas studiju kursa apjomā pēc studējošo domām būtu jāveic „Projektu vadībā” 
studiju kursa, tas būtu jāsamazina (53% studējošo), kā arī būtu jāpalielina „Noziedzības 
attīstības tendences” studiju kursa apjoms. 

6.3. tabula 
Profesionālās maăistra studiju programmas „Tiesību zinātne” 2008./2009. st.g. – 

1.studiju gadā pilna laika studējošo atbilžu apkopojums  
  

Studiju kursa nosaukums 
Studiju kursa 
svarīgums 

Pasniegšanas 
līmenis 

IzmaiĦas kursa 
apjomā 

Salīdzinošās tiesības 4,3 4,7 „+” – % 
„-„ – 10% 
„=” – 90% 

Latvijas un Eiropas Savienības 
tiesību pilnveides problēmas 

4,3 4,3 „+” – 10% 
„-„ – 16% 
„=” – 74% 

Tiesiskās izziĦas metodoloăija 4,4 4,1 „+” – 5% 
„-„ – 10% 
„=” – 84% 

Vadības teorija 4,3 4,8 „+” – 47% 
„-„ – 32% 
„=” – 21% 

Augstskolu pedagoăija 3,7 4,8 „+” – 5% 
„-„ – 42% 
„=” – 53% 

Projektu vadība 3,6 4,4 „+” – 5% 
„-„ – 53% 
„=” – 42% 



 

Juridiskā psiholoăija 4,1 4 „+” – 5% 
„-„ – 21% 
„=” – 74% 

Tiesību tālākveidošana 4,5 4,5 „+” – % 
„-„ – 21% 
„=” – 79% 

Specializācija „Krimin āltiesības” 
Noziedzības attīstības tendences 4,6 4,5 „+” – 50% 

„-„ – 8% 
„=” – 42% 

Salīdzinošās krimināltiesības 4,5 4,5 „+” – 8% 
„-„ – 17% 
„=” – 75% 

Specializācija „Civiltiesības” 
Ăimenes un mantojuma tiesību 
problēmas 

4,7 4,3 „+” – 37% 
„-„ – 13% 
„=” – 50% 

Saistību tiesību aktuālās 
problēmas 

4,8 4,3 „+” – 25% 
„-„ – 25% 
„=” – 50% 

 
Kopēja studentu apmierinātība ar izvēlēto studiju programmu ir 96% (55% pilnīgi 

apmierināti, 41%- pamatā apmierināti). 4% aptaujāto ir atzīmējuši, ka ir daĜēji apmierināti. 
Arī studiju programmas realizēšanu kopumā pozitīvi novērtējuši 95%, 5% to ir novērtējuši 
neapmierinoši 
 

6.4. Studējošo pētnieciskā darbība 
Studējošie aktīvi tiek iesaistīti arī pētnieciskajā darbībā, savus pētījumus reprezentējot 

DU ikgadējās studentu zinātniskajās konferencēs. Lai veicinātu pētniecības attīstību, DU 
darbojas Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija (turpmāk – DUJZA), kas ik 
gadus rīko jauno zinātnieku konferences vai zinātniskos lasījumus. Šajās konferencēs var 
piedalīties arī studiju programmas „Tiesību zinātne” studenti, kas var uzstāties ar ziĦojumiem 
par saviem veiktajiem pētījumiem. Tā kā DUJZA organizētās konference vai zinātniskie 
lasījumi notiek vēl pirms maăistra darbu aizstāvēšanas, studējošajiem rodas iespēja uzklausīt 
citu pētnieku aizrādījumus, ieteikumus un ierosinājumus, kas uzlabo tālākās maăistra darba 
izstrādes kvalitāti. Programmas studentiem tiek piedāvātas iespējas uzstāties arī citu 
augstskolu rīkotajās konferencēs un semināros gan Latvijā, gan ārvalstīs. Maăistra studiju 
programmā studējošie var arī iesaistīties DU SZF Sociālo pētījumu institūta realizētajos 
pētījumos un projektos docētāju vadībā. 

Otrajā studiju gadā studējošie izstrādā un aizstāv maăistra darbu izvēlētajā tiesību 
zinātnes apakšnozarē. Studiju programma paredz kā pašu studējošo pētniecisko darbu 
(referāti, maăistra darba izstrāde), tā arī akadēmiskā personāla darbību studiju procesa 
nodrošināšanai (mācību līdzekĜu un mācību grāmatu izstrāde) un zinātniskās kvalifikācijas 
paaugstināšanai (zinātnisko rakstu, monogrāfiju izstrāde, studijas doktorantūrā, promocijas 
darbu izstrāde u.c.). 
 



 

7. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS 

7.1. Akadēmiskā personāla sastāvs 
Daugavpils Universitātes profesionālajā maăistra studiju programmā „Tiesību zinātne” 

nodarbināti 13 docētāji. Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst Latvijas Republikas 
Augstskolu likuma prasībām. Doktora zinātniskais grāds ir 76% (10 docētāji) no akadēmiskā 
personāla, bet maăistra grāds - 24% (3 docētāji).  

7.1. tabulā atspoguĜots pilns akadēmiskā personāla saraksts. 
 

7.1 tabula 
Akadēmiskā personāla saraksts 

 
Docētājs Zinātniskais grāds Amats Pamatievēlēšanas vieta 

 Aleksandrs Baikovs Dr.iur. Asoc. profesors Daugavpils Universitāte 
 Aldis Daugavvanags Mag.iur., 

Mag.psych. 
Lektors LPA 

 Arvīds Ozerskis Dr.iur. Docents Daugavpils Universitāte 
 Elita Jermolajeva Dr.oec. Asoc. profesors Daugavpils Universitāte 
 Irēna Kokina Dr.paed. Asoc. profesors Daugavpils Universitāte 
 Ērika Krutova Mag.iur. Lektors Daugavpils Universitāte 
 Valērijs Makarēvičs Dr.psych. Docents Daugavpils Universitāte 
 Jurijs Mašošins Dr.iur. Asoc. profesors Daugavpils Universitāte 
 Jānis Rozenbergs Dr.iur. Profesors LU 
 Janis Radionovs Dr.iur. Docents Daugavpils Universitāte 
 Jānis Teivāns-

Treinovskis 
Mag.iur. Lektors Daugavpils Universitāte 

 Andrejs Vilks Dr.iur. Profesors RSU 
 Vitolds Zahars Dr.iur. Profesors Daugavpils Universitāte 

 

7.2. Akadēmiska personāla zinātniskais darbs 
SZF docētāji veic zinātnisku un pētniecisku darbību, piedalās starptautiskos pētījumu 

projektos, veic Latvijas valsts pārvaldes iestāžu un citu organizāciju pasūtītus pētījumus. 
 Ar profesionālo maăistra studiju programmu “Tiesību zinātne” saistīto pētījumu galvenie 
virzieni ir: 
 

1. Krimmināltiesības Dr.jur. J.Mašošins                                                 
Dr.jur. V.Zahars 
Dr.iur. A.Vilks  
Dr.iur. A.Ozerskis        
Mag.jur. J.Teivāns-Treinovskis 

2. Tiesību teorija Mag.jur. A.Daugavvanags  
Dr.jur.A.Baikovs 

3. Civiltiesības Dr.jur.A.Baikovs                                                                        
Dr.iur. J.Rozenbergs 
Dr.iur.J.Radionovs 

4. Psiholoăija Dr.psych.V.Makarevičs 
5. Pedagoăija    Dr.paed. I.Kokina 
6. Ekonomika Dr.oec.E.Jermolajeva 

                
Svarīgākās publikācijas veikto pētījumu jomā skatīt 8. pielikumā 



 

 

7.3. Akadēmiska personāla iesaistīšanās projektos 
♦ IZM projekts (IZM Nr. – 5-8/08.10) „Cilvēka drošības tiesiskie aspekti”- Daugavpils, 

2007. (Dr.jur. J.Mašošins, Mag.jur. J.Teivāns-Treinovskis, Mg.psych..M.Mihailova); 
♦ IZM projekts "Tiesiskā kultūra Latvijai integrējoties ES izglītības sistēmā" - Daugavpils, 

2008 (Dr.iur.J.Mašosins, Mg.iur.Ē.Krutova, Mg.iur. N.Verina); 
♦ Leonardo da Vinči projekts LV-344 „Starptautiskā nozieguma veida – automašīnu 

zādzības – novēršanas un apkarošanas metodikas jaunumu apgūšana un pieredzes 
apmaiĦa.” Daugavpils, 2009. (Mag.iur. J.Teivāns-Treinovskis); 

♦ COMENIUS Multilateteralm Project’s „Inspire School Education by Non-formal 
Learning. Renewable Energy Climate Sustainable Development”, 2008.-2009. g. (Irēna 
Kokina); 

♦ IZM projekts Nr. 08/73 „Obligātās pirmsskolas un sākumskolas izglītības izvērtējums un 
pilnveides iespējas.” Reă. Nr. 2741000222,  2008.  (Irēna Kokina); 

♦ IZM projekts „Karjeras attīstības atbalsts reăionālajā universitātē ilgtspējīgas attīstības 
un nodarbinātības veicināšana”, 2007.,  (dr.psych. V. Makarevičs);  

♦ Leonardo da Vinci projekts Nr. 2004-ISL /04/B/F/PP-164001. „Adult screening 
instrument on the internet dyslexic; motivational strategies.” Sadarbībā ar Islandes, 
Dānijas, Francijas, Rumānijas partneriem) (2004-2007.g.). 14 400EUR. Koordinators 
Latvijā (dr.psych. V.Makarevičs);  

♦ ES projekts LV/2004/JH/02 ietvaros TM un Vācijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības 
institūta praktiskās nodarbības, semināri "Strīdu izšėiršanas sistēmas un praktizējošu 
juristu apmācība" (mg. iur. Aldis Daugavvanags) 

♦ IZM projekts „Izglītības paradigmas:socioloăiskā pieeja” – Daugavpils, 2008.(dr.iur. 
V.Zahars, mg.iur. J.Teivāns-Treinovskis) 

♦ LZP projekts „Intelektuālā rajona tīkla un tā realizācijas pilotprojekta funkcionēšanas 
koncepcijas un nacionālā modeĜa izstrāde uz Daugavpils Akadēmiskā parka bāzes”, 
2008.-2009.g. (dr.oec. E.Jermolajeva) 

♦ LZP projekts „Eiropas Savienības līdzfinansējuma ietekme uz Latvijas reăionu 
ilgtspējīgu attīstību”, 2008. (dr.oec. E.Jermolajeva); 

♦ IZM projekts „Latvijas izglītības sistēmas ekonomiskās efektivitātes paaugstināšanas 
aspekti”, 2008. (dr.oec. E.Jermolajeva); 

♦ Valsts prezidenta kancelejas Stratēăisko pētījumu komisijas projekts „Izglītība zināšanu 
sabiedrības attīstībai Latvijā”, 2006. – 2007.,   (dr.oec. E.Jermolajeva); 

♦ ES Interreg IIIA projekts „Industrial Heritage for Tourism and Business 
Development/TURBINE”, 2007. (dr.oec. E.Jermolajeva); 

♦ IZM grants „Latvijas un tās reăionu izglītības specifiskās problēmas”, 2007. (dr.oec. 
E.Jermolajeva). 

 

7.4. Akadēmiska personāla atlase, atjaunošana, apmācība un attīstības 
politika 
Studiju programmas personāla atjaunošanas un piesaistes plānu īstenošana balstās uz 

Sociālo zinātĦu fakultātes un Tiesību katedras ilgtermiĦa stratēăiju, kurā ievērotas kopējās 
Daugavpils Universitātes studiju programmu attīstības perspektīvas. Personāla attīstība 
saistīta ar dažādu zinātnisko projektu realizācijas iespējām, kuros paredzēts plašāk iesaistīt 
arī jaunos zinātniekus. Lielāks akcents personāla izaugsmē jāliek uz stažēšanās iespējām vai 
pieredzes apguvi ārzemēs.  

Sociālo zinātĦu fakultātē, tapāt kā DU kopumā, ir izteikta mācībspēku motivācija, lai 
iegūtu atbilstošu akadēmisko kvalifikāciju un varētu pretendēt uz attiecīgo katedru 



 

izsludinātajām akadēmiskā personāla konkursa vietām. SZF tiek plānota docētāju 
akadēmiskā potenciāla attīstība, palielinot pamatdarbā strādājošo profesoru un doktoru 
īpatsvaru studiju programmu īstenošanā, aktivizējot docētāju līdzdalību starptautiskos 
projektos un pētījumu rezultātu publicēšanu starptautiski atzītos zinātniskos izdevumos. 
Paredzēts paaugstināt docētāju kvalifikāciju, veicinot viĦu piedalīšanos dažādu metodisko 
ieteikumu un mācību materiālu izstrādāšanā. Lai paaugstinātu savu zinātnisko kvalifikāciju, 
visi studiju programmā iesaistītie docētāji – maăistri turpina studijas doktorantūrā (skat. 7.2. 
tabulā)  

7.2. tabula 
Docētāju studijas doktorantūrā 

 
N.p.k. Vārds Uzvārds Studiju programma 

1.  Jānis Teivāns-Treinovskis LPA doktora studiju programmā 
2.  Ērika Krutova LPA doktora studiju programmā 
3.  Aldis Daugavvanags LPA doktora studiju programmā 

 
 
 



 

8. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKT ŪRAS 
NODROŠINĀJUMS 

8.1. Finansu resursi 
Studiju programma tiek finansēta gan no valsts līdzekĜiem, gan no mācību maksas, ko 

maksā maăistranti. 2008./2009. studiju maksas vietu skaits ir 69. Studiju programmas mācību 
maksa 1. studiju gadam ir 870 Ls – nepilna laika studijas un 1000 Ls – pilna laika studijas. 

Izmantojot šos finanšu līdzekĜus, tiek apmaksāts docētāju darbs studiju programmā, 
pirkta mācību literatūra un datortehnika. No šiem līdzekĜiem tiek segti arī katedras kancelejas 
izdevumi, kā arī komandējumu izdevumi. Ārpusbudžeta līdzekĜi dod iespēju pieaicināt augsti 
kvalificētus speciālistus no citām Latvijas un ārvalstu augstskolām. 
Studiju programmas izmaksas skatīt 11. pielikumā. 
 

8.2. Materiāli tehniskā bāze 
Profesionālā maăistra studiju programmas “Tiesību zinātne” realizēšanai tiek izmantotas 
Sociālo zinātĦu fakultātes mācību auditorijas un administratīvās telpas, 2 datorklases, 
Socioloăisko pētījumu institūta bāze. Maăistranti var izmantot DU bibliotēkas abonementu 
un lasītavu fondus, Informātikas katedras mācību kabinetus, Multimediju Centra iespējas 
multimediju tehnoloăijās, svešvalodu (angĜu un vācu) mācību kabinetus, Sporta kompleksu 
ar baseinu. 
Visi Sociālo zinātĦu fakultātes rīcībā esošie datori ir pievienoti kopējam Universitātes 
datortīklam un Interneta pieslēgumam. Datortīklā tiek izmantotas standarta biroja 
programmas, programmas darbam Internetā, specializētas programmas socioloăisko pētījumu 
veikšanai, statistisko datu apstrādes SPSS programma. 
Datoru un orgtehnikas skaits Sociālo zinātĦu fakultātē 2009. gadā: 
 

datorklašu skaits    2 
datoru skaits:           
 t. sk. datorklasēs      

49 
26 

          katedrās   15 
         Sociālo pētījumu institūtā      11 
printeru skaits      10 
kopējamās tehnikas skaits     7 
vizuālās prezentācijas tehnika  
(OHP-projektori) 

4 

multimediju video projektori 10 
video aparatūra 2 
audio tehnika 1 

 

8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūra 
Studentiem un docētājiem ir iespēja izmantot 2 brīvpieejas lasītavas ar 135 lietotāju vietām, 
informācijas zāli ar 24 lietotāju vietām, 4 mājas abonementus un 2 kopētājus. DU bibliotēkas 
fonds ir 321898 vienības, to veido: grāmatas – 291755, periodiskie izdevumi – 30143, pārējie 
izdevumi – 298. No tām sociālajās zinātnēs ir 40238 grāmatu, t.sk. jurisprudencē, 
ekonomikā, finansēs, mārketingā - 20868, vadības zinībās - 484 grāmatas.  
Gan DU bibliotēkā un lasītavās, gan katedru bibliotēkās u.c. ir pieejami grāmatu un žurnālu 
fondi, ko studējošie var lietderīgi izmantot studiju procesā. Pateicoties dažādiem zinātniskās 
darbības projektiem, citām aktivitātēm, regulāri tiek papildinātas katedrās esošās bibliotēkas, 
kas kopumā palīdz īstenot studiju programmas mērėus un uzdevumus. 



 

DU bibliotēkas pilnveidošanā tiek izmantotas jaunas tehnoloăijas:  
� interneta pieslēgums; 
� elektroniskais katalogs ALISE (Advanced Library Information Service); 
� automatizēta lasītāju apkalpošanas sistēma; kopš 2002.gada ir uzsākts DU bibliotēkas 

kopprojekts ar Latgales centrālo bibliotēku „Daugavpils reăiona publisko bibliotēku 
un DU bibliotēkas integrēšana VVBIS”. Projekta ietvaros bibliotēka ir iesaistījusies 
„Vienotas lasītāja kartes” sistēmā un no 2002.gada decembra lasītāji var izmantot 13 
Latvijas lielāko bibliotēku fondus un pakalpojumus; 

 Pilna elektronisko tekstu datu bāze EBSCO Publishing (tā ietver 8 datu bāzes: 
Academic Search Elite, Business Source Premier, MasterFILE Priemer, Newspaper Source, 
ERIC, Business Wire News, MEDLINE, Health Source – Consumer Edition, Agrikola, 
Oxford Journals Online, OCLC, Trial of Education, Management, Psychology). Bāzes 
izmantošanai no mājas datoriem ir jāreăistrē sava pastāvīga IP adrese DU bibliotēkas 
informatīvajā zālē. 
 

8.1. tabula 
2008./2009. studiju gadā DU bibliotēkas 

piedāvātās publiskās lietošanās datu bāzes 

N
.p

.k
. 

Nosaukums Raksturojums Pieejamības vieta 

1. Letonika 
UzziĦu un tulkošanas sistēma 
internetā 

Informācijas zāle, lasītavas 

2. NAIS Latvijas normatīvo aktu datu bāze 
Informācijas zāle, lasītavas, 
SZF 

3. EBSCO Daudznozaru datu bāze Visā DU Net datortīklā 

4. 
Kembridge Journal on 
Line 

Daudznozaru datu bāze Visā DU Net datortīklā 

5. Science Direct Daudznozaru datu bāze Visā DU Net datortīklā 

6. WESTLAW International 
ES un ārvalstu juridisko dokumentu 
un žurnālu datu bāze 

Informācijas zāle 

7. HeinOnline 
Juridiskie žurnāli, ASV līgumi un 
vienošanās, ASV augstākās tiesas 
dokumenti 

Visā DU Net datortīklā 

8. RUBRICON 
Universāla uzziĦu izdevumu datu 
bāze 

Informācijas zāle, lasītavas 

9. SpringerLink Daudznozaru datu bāze Visā DU Net datortīklā 
10. Lursoft Laikrakstu pilnu tekstu datu bāze Informācijas zāle 
11. www.likumi.lid.lv LR un ES normatīvie dokumenti Informācijas zāle, lasītavas 

12.  World Bank e-library 
Pasaules Bankas dokumenti un 
publikācijas 

Informācijas zāle, lasītavas 

 
DU bibliotēka cenšas iegādāties jaunākos izdevumus studiju programmā docētajos 

kursos. Trūkums ir tas, ka liela daĜa grāmatu ir iepirktas 1 – 2 eksemplāros, un šīs grāmatas 
maăistranti var izmantot tikai lasītavās. Taču 3394 grāmatas ir pieejamas DU elektroniskajā 
katalogā. Bez tam, studiju darbā tiek izmantotas programmā iesaistīto docētāju monogrāfijas 
un publikācijas. 

Plaši pieejama arī Latvijas izdevniecībās izdotā jaunākā literatūra. Pēdējos gados 
bibliotēkas fonds ir papildinājies ar dažādu zinātnisko konferenču izdevumiem, kas apkopo 
un interpretē dažādu ārzemju autoru avotus, analizē tos, salīdzina un padara pieejamus 
studējošajiem, nodrošinot kultūrkontekstu un materiālu izmantojamību.  
Studējošajiem ir iespēja izmantot pašvaldību bibliotēku fondus. DU studenta apliecība 
vienlaicīgi ir arī LR Bibliotēku informācijas tīklu konsorcija vienotā lasītāja karte, kas dod 



 

tiesības studējošajiem izmantot jebkuras valsts bibliotēkas grāmatu fondus. Nepieciešamības 
gadījumos papildus iespējas nodrošina Interneta pieslēgums, kas Ĝauj izmantot Universitātes 
abonētās datu bāzes. 
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9. Ā R Ē JIE SAKARI 

9.1. Sadarbība ar darba devējiem 
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātĦu fakultātes Tiesību katedrai ir nodibināti cieši 

sakari ar Daugavpils un Krāslavas rajona prokuratūrām, Latgales tiesas apgabala prokuratūru, 
Daugavpils rajona tiesu, Valsts probācijas dienestu. 
Aktīvi ar Tiesību katedru sadarbojas arī Daugavpils zvērināto notāru kantori. 80% notāru 
kantoru tehnisko darbinieku sastāda Daugavpils Universitātes studiju programmā „Tiesību 
zinātne” studējošie. Daugavpils rajona tiesas darbinieku štati (tiesnešu palīgi, sekretāri, tulki) 
pēdējos divus gadus tiek komplektēti pārsvarā tikai no DU studējošajiem. 

Jau kvalifikācijas prakses iziešanas gaitā Daugavpils un citu Latgales novadu darba 
devēji (Daugavpils rajona pašvaldības, AS „DITTON”, AS” Latgales Alus”, SIA 
„LATSPAS”, SIA”DARLEKS” pasūta Daugavpils Universitātes Sociālo zinātĦu fakultātes 
Tiesību katedrai studiju programmā „Tiesību zinātnē” studējošos praktikantus, lielāka daĜa 
no kuriem vēlāk arī turpina savas darba attiecības ar šiem darba devējiem). 

Lai veicinātu sekmīgāku sadarbību ar darba devējiem, ir izveidota anketa topošajiem 
darba devējiem (skat. 13. pielikumu). Kopumā tika aptaujāti darba devēji, kuri pārstāv 
dažādas darbības joma. Pārsvarā aptaujātas tika valsts iestādes: tieslietu sfērā, 
tiesībsargājošajā sfērā, kā ar pašvaldības iestādes, un privātā sektora iestādes: komercbankas, 
juridiskie biroji. Apkopojot aptaujas rezultātus redzams, ka visi aptaujātie atbildējuši, ka 
Daugavpils Universitātē ir nepieciešams īstenot profesionālo maăistra studiju programmu 
„Tiesību zinātne” .  Daudzi darba devēji arī uzskata, ka viĦu darbiniekiem būtu 
nepieciešamas paaugstināt profesionālo kvalifikāciju apgūstot Daugavpils Universitātes 
piedāvāto maăistra studiju programmu. 

9.1. attēls 
Atbilžu sadalījums jautājumam:  „Kas rada jauno speciālistu nodarbinātības 

problēmas jūsu uzĦēmumā” 
 

  
 
 

9.1. attēls atspoguĜo darbinieku vērtējumu par jauno speciālistu nodarbinātības 
problēmas vadītajā uzĦēmumā. Vislielākā jauno speciālistu nodarbinātības problēma ir 
praktiskās pieredzes trūkums, ko kā galveno atzīmējusi 38% aptaujāto darba devēju. Vēl 



 

viena aktuāla problēma ir nepietiekama profesionālā kvalifikācija, ko ir atzīmējuši 19% 
aptaujāto. Pie mazāk nozīmīgām problēmām var minēt neatbilstību konkrētās specialitātes 
prasībām, kā arī vāja orientēšanas ES institūciju izdotos normatīvos aktus. 
   
 
 

9.1. tabula 
Profesionālās maăistra studiju programmas satura novērt ējums darba devēju 

skatījumā 
 

Studiju kursa nosaukums Vērt ējums 
A daĜas studiju kursi  

1. Salīdzinošās tiesības „1” – 55% „2” – 36%  „3” – 9% 
2. Latvijas un Eiropas Savienības tiesību 

pilnveides problēmas 
„1” – 100% 

3. Tiesiskās izziĦas metodoloăija „1” – 73% „2” – 27% 
4. Vadības teorija „1” – 91%  „2” – 9% 
5. Augstskolu pedagoăija „1” – 55% „2” -27% „3” – 18% 
6. Projektu vadība „1” – 36% „2” – 54 % „3” -10% 

7. Juridiskā psiholoăija „1” – 81% „2” – 19% 
8. Tiesību tālākveidošana „1” – 38% „2” – 45% „3” – 17% 

B daĜas studiju kursi  
Specializācija „Krimin āltiesības”  

1. Noziedzības attīstības tendences „1” – 91% „2” – 9% 
2. Salīdzinošās krimināltiesības „1” – 91% „2” – 9% 
3. Kriminālpolitika „1”- 64% „2” – 28% „3” 8% 
4. Kriminālsodu un to izpildes pilnveides 

problēmas 
„1” – 72% „2” – 28% 

5. Kriminālprocesa tiesību problēmas „1” – 100% 
Specializācija „Civilties ības”   

1. Ăimenes un mantojuma tiesību 
problēmas 

„1” – 91% „3” – 9% 

2. Komerctiesību aktuālās problēmas „1” – 82% „2” – 18% 
3. Starptautiskās komerctiesības „1” – 54% „2” - 46% 
4. Saistību tiesību aktuālās problēmas „1” – 66% „2” – 28% „3” – 6% 
5. Tiesu nolēmumu izpildes problēmas 

civilprocesā 
„1” – 54% „2” -38% „3” -8% 

 
1 -  programmas saturs piln īgi atbilst praktiskajām vajadzībām 
2  - programmas saturs daĜēji atbilst  praktiskajām vajadzībām 
3 - programmas saturs  neatbilst praktiskajām vajadzībām 
 
Profesionālās maăistra studiju programmas satura novērtējums, darba devēju skatījuma,  

kopumā pilnīgi atbilst  praktiskajām vajadzībām. Jāatzīmē, ka tikai daži kursi no A daĜas 
studiju kursiem tikai daĜēji atbilst praktiskajām vajadzībām. Šeit var minēt tādus studiju 
kursus kā „Tiesību tālākveidošana”, „Projektu vadība”, „Augstskolu pedagoăija”. B daĜas  
studiju kursi kopumā pilnīgi atbilst praktiskajām vajadzībām. 
Apskatot nākotnes sadarbības iespējas ar aptaujātajiem darba devējiem, visi atzīmēja, ka viĦu 
uzĦēmumā būtu iespējams organizēt profesionālo kvalifikācijas praksi, maăistra studiju 
programmas studējošajiem.  

  



 

9.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 
Daugavpils Universitātes sociālo zinātĦu fakultāte uztur ciešus sakarus ar citām 

augstskolām, it sevišėi, ar Rīgas StradiĦa universitāti un Latvijas Policijas akadēmiju. 
No citām Latvijas augstskolām, ar kurām Daugavpils Universitātei noslēgti sadarbības 
līgumi, jāmin Rēzeknes Augstskola un Biznesa Augstskola „Turība”, kuras docētāji tāpat 
pasniedz Daugavpils Universitātē, un piedalās tās rīkotajās konferencēs. No ārvalstu 
augstskolām Universitātes sociālo zinātĦu fakultātei ir noslēgti sadarbības līgumi ar 
ZiemeĜaustrumvācijas Lejassaksijas augstskolu un ToruĦas Nikolaja Kopernika Universitāte 
(Polija), kuras docētāji pasniedz Daugavpils Universitātē un piedalās tās rīkotajās 
zinātniskajās aktivitātēs. 

Paplašinoties starptautiskajiem sakariem, ir vairāk iespēju apgūt Eiropas valstu pieredzi. 
Nostiprinās SZF esošie zinātniskie sakari, tiek apgūtas jaunas metodes un tehnoloăijas 
studiju kvalitātes pilnveidei. Notiek regulāra informācijas apmaiĦa starp DU un ārvalstu 
mācībspēkiem, tiek veikti kopīgi pētījumi, pieredzes apmaiĦas vizītes, profesionālās 
pilnveides braucieni. DU SZF ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar vairākām augstākās 
izglītības iestādēm ārzemēs. Sadarbības rezultāts ir starptautisku projektu izstrāde, 
konferenču un semināru organizēšana, kā arī studējošo apmaiĦas programmu īstenošana, kas 
veicina pozitīvas pieredzes ieviešanu Latvijas izglītības sistēmā un nodrošinās programmas 
kvalitāti. 
 



 

10. PROFESIONĀLĀS MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMAS                                
ATT ĪSTĪBAS PLĀNS 

10.1. Studiju programmas SVID analīze 
Lai izvērtētu DU profesionālās maăistra studiju programmas „Tiesību zinātne” saturu, 

organizāciju un attīstības perspektīvas, tika veikta SVID analīze. 
 

10.1. tabula 
Profesionālās maăistra studiju programmas „ Tiesību zinātne” SVID analīze 

Stiprās puses: Vājās puses: 

Skaidrs studiju programmas mērėis un 
uzdevumi, kā arī atbilstoša materiāli tehniskā 
bāze;  
Studiju programmas realizācijā piedalās liels 
docētāju īpatsvars ar doktora grādu; 
Ir nodrošinājums ar augsti kvalificētiem 
mācībspēkiem no citām Latvijas augstākajām 
mācību iestādēm; 
Studiju programmā iesaistīto mācībspēku 
zinātniskā kvalifikācija, pieredze un 
profesionalitāte tiek nepārtraukta pilnveidota; 
Sadarbība starp mācībspēkiem un 
studējošajiem, regulāra studiju programmas 
attīstības izvērtēšana; 
Pastāvīga studiju satura pilnveidošana, jaunu 
formu meklēšana un ieviešana; 
Plašas iespējas izmantot Internetu, bibliotēku 
elektronisko datu bāzi „ALISE” u.c.; 
Plašas iespējas studējošajiem iesaistīties 
zinātniskajā darbā. 

DU bibliotēkas samērā vājais nodrošinājums 
ar mūsdienu zinātnisko literatūru un periodiku 
svešvalodās; 
Akadēmiskā personālā sliktās svešvalodas 
zināšanas; 
Nepietiekamais atalgojums, kas kavē augsti 
kvalificētu docētāju piesaisti no Rīgas un 
ārvalstu augstskolām 

 
 

Iespējas: Draudi: 
Sadarbības līgumi un kopēji projekti ar 
ārvalstu augstskolām; 
Materiālās bāzes pilnveidošana ar mūsdienu 
literatūru, kā arī tehniskā aprīkojuma 
pilnveidošana; 
Akadēmiskā personāla lielāka iesaiste 
pētnieciskajos projektos; 
 Studiju kursu pilnveidošana un to 
nodrošināšana svešvalodās; 
Maăistra grāda lomas palielināšanās; 
Informācijas izplatīšana par esošo studiju 
programmu. 
programmas pabeigšana sniedz studējošajiem 
iespēju studēt Latvijas Policijas akadēmijas 
doktorantūrā. 

Studējošo skaita iespējamā samazināšanās 
sakarā ar iedzīvotāju ekonomiskā stāvokĜa 
pasliktināšanos; 
Demogrāfiskā situācija, kurā samazinās 
studentu skaits, kas iegūst bakalaura grādu un 
tātad potenciālais maăistrantu skaits; 
 

 

10.2. Attīstības plāns 
Studiju programmas attīstība tiek plānota kompleksi saistībā ar DU SZF un Tiesību 

katedru attīstību.  
Galvenie attīstības virzieni ir šādi: 

• studiju procesa kvalitātes pilnveidošana; 



 

• personāla un studējošo pētniecisko darbu tēmu paplašināšana; 

• jaunu starptautisko sakaru dibināšana; 

• mācībspēku zināšanu pilnveidošana doktorantūrā; 

• bibliotēkas paplašināšana ar jaunāko mācību zinātnisko literatūru un 

periodiku, it īpaši svešvalodās; 

• mācībspēku un maăistrantu piedalīšanas starptautiskajās konferences un 

kvalifikācijas celšanas semināros;   

• plašāka studējošo un docētāju stažēšanās ārvalstīs; 

• studējošo piesaistīšana projektu, līgumdarbu un grantu izpildē; 

• materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, aprīkojuma atjaunošana un 

modernizācija. 

Darbības plāns: 
1. studējošo piedalīšanās ar ziĦojumiem Daugavpils Universitātes konferencēs – 

katru gadu pavasarī; 

2. maăistrantu aptaujas veikšana par studiju programmas kvalitāti – katru gadu; 

3. studējošo un docētāju piedalīšanās Latvijas mēroga un starptautiskās 

konferencēs ar ziĦojumiem par zinātniski pētniecisko darbu un publikāciju 

sagatavošana – katru gadu; 

4. studējošo un docētāju piedalīšanās reăionālos semināros un konferencēs par 

praktiskiem tiesību jautājumiem – katru gadu; 

5. starptautisko sakaru dibināšana ar citām augstskolām un zinātniski 

pētnieciskajām iestādēm – vismaz ar vienu institūciju katru gadu; 

6. studējošo un docētāju piedalīšanās DU, LZP vai citos projektos – vismaz 

divos projektos katru gadu; 

7. sadarbības attīstīšana ar Latgales plānošanas reăiona institūcijām, 

pašvaldībām, valsts un privātajām institūcijām kopīgu pētījumu veikšanai 

un/vai projektu realizēšanai – katru gadu; 

8. informācijas izplatīšana plašsaziĦas līdzekĜos par Daugavpils Universitātes 

profesionālo maăistra studiju programmu „Tiesību zinātne” – katru gadu;  

9. informācijas izplatīšana pašvaldībās, izglītības pārvaldēs, skolās un citās 

institūcijās par Daugavpils Universitātes profesionālo maăistra studiju 

programmu „Tiesību zinātne” – katru gadu. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIELIKUMI 



 

1. PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licence par tiesībām realizēt profesionālo maăistra 
studiju programmu „Tiesību zinātne”  



 

2. PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daugavpils Universitātes senāta lēmums par 
studiju programmas apstiprināšanu 



 

3. PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augstskolu sadarbības līgums 



 

4. PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesionālās maăistra studiju programmas 
„Tiesību zinātne” studiju plāns pilna laika 

studijām  



 

PROFESIONĀLĀS MAĂISTRA PROGRAMMAS 
„Tiesību zinātne“ (60 KP) 

(bez profesionālās kvalifikācijas iegūšanas ) 
STUDIJU PLĀNS 

(1. un 2. studiju gads) pilna laika studijas 
 
 
 

  Sadale pa Kursa Kursa 1. studiju gads 2. st. gads 
Nr. Kursa nosaukums semestrie

m 
KP kontaktstundu 

skaits 
1.sem. 2.sem. 3.sem.  

  Eks. Dif. 
iesk. 

 kop
ējai

s 

lekc. pr. 
darbi  

semi
nāri  

lekc.  sem. lekc.  sem. lekc.  sem.   

1.sem [kopā: 20 KP]                

A daĜa [KP: 15]                

1. Salīdzinošās tiesības 1  3 48 32  16 32 16       
2. Latvijas un Eiropas 

Savienības tiesību 
pilnveides problēmas 

 1 2 32 16  16 16 16       

3. Tiesiskās izziĦas 
metodoloăija 

 1 2 32 16  16 16 16       

4. Vadības teorija  1 2 32 16 16  16 16       

5. Augstskolu pedagoăija  1 2 32 16 16  16 1       
6. Projektu vadība  1 2 32 16 16  16 16       
7. Juridiskā psiholoăija  1 2 32 16 16  16 16       

Maăistra darba izstrāde  
[KP: 5] 

  5             

2.sem. [kopā 20KP]                

A daĜa [KP: 3]                

1. Tiesību tālākveidošana 2  3 48 32  16   32 16     

B daĜa [KP: 8]                

Specializācija 
Civiltiesības 

               

1. Ăimenes un 
mantojuma tiesību 
problēmas 

 2 2 32 16 16    16 16     

2. Komerctiesību 
aktuālās problēmas 

2  4 64 32  32   32 32     

3. Starptautiskās 
komerctiesības 

 2 2 32 16  16   16 16     

Specializācija 
Krimin āltiesības 

               

1. Noziedzības attīstības 
tendences 

 2 2 32 16 16    16 16     

2. Salīdzinošās 
krimināltiesības 

2  4 64 32  32   32 32     

3. Kriminālpolitika  2 2 32 16  16   16 16     

Maăistra darba izstrāde  
[KP: 9] 

  9             

3.sem. [kopā KP:20]                
B daĜa [KP: 8]                

Specializācija 
Civiltiesības 

               

1. Saistību tiesību 
aktuālās problēmas 

3  4 64 32  32     32 32   



 

2. Tiesu nolēmumu 
izpildes problēmas 
civilprocesā 

3  4 64 32  32     32 32   

Specializācija 
Krimin āltiesības 

               

1. Kriminālsodu un to 
izpildes pilnveides 
problēmas 

3  4 64 32  32     32 32   

2. Kriminālprocesa 
tiesību problēmas 

3  4 64 32  32     32 32   

Prakse [KP: 6]  3 6             
Maăistra darba izstrāde 
[KP:6] 

  6             

 
 KOPĀ KP : 60 
 
VALSTS PĀRBAUDĪJUMI SOCIĀLO ZIN ĀTĥU PROFESIONĀLĀ MAĂISTRA  
GRĀDA TIESĪBU ZINĀTNĒS IEGŪŠANAI:  

1) maăistra darba aizstāvēšana  
 



 

Profesionālās maăistra programmas  
„Tiesību zinātne“ (80 KP) 

STUDIJU PLĀNS 
(ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu ) 
(1. un 2. studiju gads) pilna laika studijas 

 
 
 

  Sadale pa Kursa Kursa 1. studiju gads 2. st. gads 
Nr. Kursa nosaukums semestriem KP kontaktstundu 

skaits 
1.sem. 2.sem. 3.sem. 3.sem. 

  Eks. Dif. 
iesk. 

 kopē
jais 

lekci
jas 

pr. 
darbi  

lekc. lekc. sem. lekc. sem. lekc. sem. lekc. sem. 

1.sem  [kopā: 20 KP] 

A daĜa [KP:15] 

               

1. Salīdzinošās tiesības 1  3 48 32  16 32 16       
2. Latvijas un Eiropas 

Savienības tiesību 
pilnveides problēmas 

 1 2 32 16  16 16 16       

3. Tiesiskās izziĦas 
metodoloăija 

 1 2 32 16  16 16 16       

4. Vadības teorija  1 2 32 16 16  16 16       

5. Augstskolu pedagoăija  1 2 32 16 16  16 16       
6. Projektu vadība  1 2 32 16 16  16 16       
7. Juridiskā psiholoăija  1 2 32 16 16  16 16       

Maăistra darba izstrāde 
 [KP: 5]  

               

2.sem. [kopā: 20 KP]                

A daĜa [KP: 3]                

1. Tiesību tālākveidošana 2  3 48 32  16   32 16     

B daĜa [KP: 8]                

Specializācija Civiltiesības                

1. Ăimenes un mantojuma 
tiesību problēmas 

 2 2 32 16 16    16 16     

2. Komerctiesību aktuālās 
problēmas 

2  4 64 32  32   32 32     

3. Starptautiskās 
komerctiesības 

 2 2 32 16  16   16 16     

Specializācija Krimin āltiesības                

1. Noziedzības attīstības 
tendences 

 2 2 32 16 16    16 16     

2. Salīdzinošās 
krimināltiesības 

2  4 64 32  32   32 32     

3. Kriminālpolitika  2 2 32 16  16   16 16     
Maăistra darba izstrāde 
 [KP: 9]  

  7             

3.sem [kopā: 20KP]                
B daĜa [KP: 8]                

Specializācija Civiltiesības                
1. Saistību tiesību aktuālās 

problēmas 
3  4 64 32  32     32 32   

2. Tiesu nolēmumu izpildes 
problēmas civilprocesā 

3  4 64 32  32     32 32   

Specializācija Krimin āltiesības                
1. Kriminālsodu un to izpildes 

pilnveides problēmas 
3  4 64 32  32     32 32   

2. Kriminālprocesa tiesību 
problēmas 

3  4 64 32  32     32 32   

Kvalifik ācijas prakse [KP:9]   9             
Maăistra darba izstrāde 
 [KP: 3] 

  3             

4.sem. [kopā: 20]                



 

Kvalifik ācijas prakse [KP: 17]  4 17             
Maăistra darba izstrāde 
 [KP:3] 

  3             

 
 KOPĀ KP : 80 

 
PRASĪBAS PROFESIONĀLĀS KVALIFIK ĀCIJAS IEGŪŠANAI: 

1) Kvalifik ācijas prakse 
 
VALSTS PĀRBAUDĪJUMI SOCIĀLO ZIN ĀTĥU PROFESIONĀLĀ MAĂISTRA  
GRĀDA TIESĪBU ZINĀTNĒS IEGŪŠANAI:  

1) maăistra darba aizstāvēšana    
   

 



 

5. PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesionālās maăistra studiju programmas 
„Tiesību zinātne” studiju plāns nepilna laika 

studijām  



 

Profesionālās maăistra programmas  
„Tiesību zinātne“ (60 KP) 

STUDIJU PLĀNS 
(bez profesionālās kvalifikācijas iegūšanas) 
(1. un 2. studiju gads) nepilna laika studijas 

 
 

  Sadale pa Kursa Kursa 1. studiju gads 2. studiju gads 
Nr. Kursa nosaukums semestriem KP kontaktstundu 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 

  Eks. Dif. 
iesk. 

 kopē
jais 

lekci
jas 

pr. 
darbi  

semi
nāri  

lekc. sem. lekc. sem. lekc. sem. lekc sem. 

1.sem [kopā: 14 KP]                

A daĜa [KP: 11]                

1. Salīdzinošās tiesības 1  3 24 16  8 16 8       
2. Latvijas un Eiropas 

Savienības tiesību 
pilnveides problēmas 

 1 2 16 8  8 8 8       

5. Vadības teorija  1 2 16 8  8 8 8       

6. Augstskolu pedagoăija  1 2 16 8  8 8 8       
7. Juridiskā psiholoăija  1 2 16 8  8 8 8       

Maăistra darba izstrāde  
[KP: 3]  

  3             

2.sem. [kopā: 15 KP]                

A daĜa [KP:7]                

1. Tiesiskās izziĦas 
metodoloăija 

 2 2 16 8  8   8 8     

2. Tiesību tālākveidošana 2  3 24 16  8   16 8     
3. Projektu vadība  2 2 16 8  8   8 8     

B daĜa [KP: 6]                

Specializācija Civiltiesības                
1. Saistību tiesību aktuālās 

problēmas 
2  4 32 16  16   16 16     

2. Ăimenes un mantojuma 
tiesību problēmas 

 2 2 16 8  8   8 8     

Specializācija Kriminalties ības                
1. Salīdzinošās 

krimināltiesības 
2  4 32 16  16   16 16     

2. Noziedzības attīstības 
tendences 

 2 2 16 8  8   8 8     

Maăistra darba izstrāde  
[KP: 2] 

  2             

3.sem [kopā: 16KP]                
B daĜa [KP: 10]                

Specializācija Civiltiesības                
1. Starptautiskās 

komerctiesības 
 3 2 16 8  8     8 8   

2. Komerctiesību aktuālās 
problēmas 

3  4 32 16  16     16 16   

3. Tiesu nolēmumu izpildes 
problēmas civilprocesā 

3  4 32 16  16     16 16   

Specializācija Kriminalties ības                

1. Kriminālpolitika  3 2 16 8  8     8 8   
2. Kriminālprocesa tiesību 

problēmas 
3  4 32 16  16     16 16   

3. Kriminālsodu un to izpildes 
pilnveides problēmas 

3  4 32 16  16     16 16   

Maăistra darba izstrāde  
[KP: 6] 

  6             

4.sem. [kopā: 15KP]                

Maăistra darba izstrāde [KP:9]   9             
Prakse [KP: 6]  4 6             

 



 

  
KOPĀ KP : 60 
 
VALSTS PĀRBAUDĪJUMI SOCIĀLO ZIN ĀTĥU PROFESIONĀLĀ MAĂISTRA  
GRĀDA TIESĪBU ZINĀTNĒS IEGŪŠANAI:  

1) maăistra darba aizstāvēšana  
 



 

Profesionālās maăistra programmas 
 „Tiesību zinātne“ (80 KP) 

(ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu ) 
STUDIJU PLĀNS 

(1.,2. un 3. studiju gads) nepilna laika studijas 
 

  Sadale pa Kursa Kursa 1. studiju gads 2. studiju gads 3.s.g 
Nr. Kursa nosaukums semestriem KP kontaktstundu 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 

     kopē
jais 

lekci
jas 

semi
nāri  

lekc. sem. lekc. sem. lekc. sem. lekc. sem.  

1.sem [kopā: 14 KP] 
A daĜa [KP: 11] 

               

1. Salīdzinošās tiesības 1  3 24 16 8 16 8        
2. Juridiskā psiholoăija  1 2 16 8 8 8 8        
3. Latvijas un Eiropas Savienības 

tiesību pilnveides problēmas 
 1 2 16 8 8 8 8        

4. Vadības teorija  1 2 16 8 8 8 8        

5. Augstskolu pedagoăija  1 2 16 8 8 8 8        
Maăistra darba izstrāde [KP: 3]   3             

2.sem. [kopā: 16 KP] 
A daĜa [KP: 7] 

               

1. Tiesiskās izziĦas metodoloăija  2 2 16 8 8   8 8      
2. Tiesību tālākveidošana 2  3 24 16 8   16 8      
3. Projektu vadība  2 2 16 8 8   8 8      

B daĜa [KP: 6]                
Specializācija Civiltiesības                 

1. Saistību tiesību aktuālās 
problēmas 

2  4 32 16 16   16 16      

2. Ăimenes un mantojuma tiesību 
problēmas 

 2 2 16 8 8   8 8      

Specializācija Kriminalties ības                
1. Salīdzinošās krimināltiesības 2  4 32 16 16   16 16      
2. Noziedzības attīstības 

tendences 
 2 2 16 8 8   8 8      

Maăistra darba izstrāde [KP: 3]   3             

3.sem [kopā: 16 KP]                 
B daĜa [KP: 10]                
Specializācija Civiltiesības                
1. Starptautiskās komerctiesības  2 2 16 8 8     8 8    
2. Tiesu nolēmumu izpildes 

problēmas civilprocesā 
3  4 32 16 16     16 16    

3. Komerctiesību aktuālās 
problēmas 

  4 32 16 16     16 16    

Specializācija Kriminalties ības                 
1. Kriminālprocesa tiesību 

problēmas 
2  4 32 16 16     16 16    

2. Kriminālpolitika  2 2 16 8 8     8 8    
3. Kriminālsodu un to izpildes 

pilnveides problēmas 
3  4 32 16 16     16 16    

Maăistra darba izstrāde [KP: 6]   6             

4.sem. [kopā: 17 KP]                

Kvalifik ācijas prakse [KP: 14]  4 14              
Maăistra darba izstrāde [KP: 3]   3             

5.sem. [kopā: 17 KP]                

Maăistra darba izstrāde [KP: 5]   5             

Kvalifik ācijas prakse [KP: 12]  5 12             
 
  
KOPĀ KP : 80 
 
PRASĪBAS PROFESIONĀLĀS KVALIFIK ĀCIJAS IEGŪŠANAI: 

1) Kvalifik ācijas prakse 



 

 
VALSTS PĀRBAUDĪJUMI SOCIĀLO ZIN ĀTĥU PROFESIONĀLĀ MAĂISTRA  
GRĀDA TIESĪBU ZINĀTNĒS IEGŪŠANAI:  

1) maăistra darba aizstāvēšana    
   

 



 

6. PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesionālās maăistra studiju programmas 
„Tiesību zinātne” studiju kursu apraksti 



 

 

Kursa nosaukums 
Tiesu nolēmumu izpildes problēmas 
civilprocesā 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 3 

Kredītpunkti 4 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Tiesību zinātne 

Zinātnes apakšnozare Civiltiesības 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Jānis Rozenbergs, Dr.iur., prof 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Civilprocesa tiesības 

 

Kursa anotācija:  

Kursa ietvaros tiek dotas padziĜinātas zināšanas civilās tiesvedības turpmākās 
pilnveidošanas aktuālākajos jautājumos, kas saistās ar civilās tiesvedības reglamentējošo 
aktu uzlabošanu atbilstībā Eiropas tiesību prasībām, kā arī palūkota civilprocesuālo normu 
padziĜināta izpratne, salīdzinājumā ar citu Eiropas valstu civilo tiesvedību 
reglamentējošiem aktiem, procesuālo institūtu aktuālākie praktiskās piemērošanas 
jautājumi. 

 

Kursa plāns: 

1. Civilprocesa principu mijiedarbība: taisnīguma, patiesības, dispozitivitātes un 
sacīkstes princips.  

2. Pierādījumi: jēdziens un iedalījums.  
3. Pierādīšana: jēdziens, pierādīšanas priekšmets, pierādīšanas pienākums un 

pierādīšanas kārtība. Pierādījumu pieĜaujamība. Rakstveida pierādījumu 
apstrīdēšana.  

4. Civilprocesa stadijas. Lietas sagatavošanas iztiesāšanai stadijas.  
5. Saistību izpilde brīdinājuma kārtībā.  
6. Prasījums civillietā. Prasības tiesības. Prasības elementi.  
7. Prasības priekšmets. Prasījums "vienotības" un "skaldīšanas" jautājumi.  
8. Prasības iedalījums. "Mantiskās" un "nemantiskās" prasības.  
9.  Atbildētāja aizstāvība pret prasību.  
10. Pretprasības celšanas noteikumi.  
11. Izlīgums civilprocesā.  
12.  Tiesas nolēmumi.  
13.  Sprieduma taisīšanas vispārīgie noteikumi.  
14.  Aizmugurisks spriedums.  
15. Tiesas lēmumi un to pieĦemšana.  



 

16. Tiesas nolēmumu pārsūdzēšana.  
17. Tiesas iniciatīva un aktivitātes.  
18. Civilprocesa pilnveidošanas aktuālie jautājumi. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Pozitīvi nokārtots eksāmens 
 

 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Bukovskis V. Civilprocesa mācību grāmata. Rīga: autora izdevums, 1933.  
2. Civilprocesa likums ar paskaidrojumiem/ Sast. F.Koradi un T.Zvejnieks - Rīga: 

Valsts tipogrāfijas izdevums, 1939.  
3. A.Līcis. Improving Latvian Civil Procedure in Compliance with European Law. 

Humanities and Social Sciences Latvia. 3(32) 2001.  
4. Civilprocesa likuma komentāri. Papildinātais izdevums. Rīga: TNA, 2001.  
5. Хрестоматия по гражданскому процессу. Москва: Юридическое бюро 

"Городец", 2000. 
6. PaĜčikovska M. Tiesneša objektivitāte un neitralitāte: sacīkstes principa realizācija. 

Anglo-amerikaĦu un kontinentālais modelis // Jurista Vārds, 2007, Nr.48 
7. Civilprocesa likuma komentāri: Trešais papildinātais izdevums. Autoru kolektīvs. 

Prof. K. Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā. – Rīga: TNA, 2006 
8. Civilprocesa likums. 8. izdevums. – Rīga: TNA, 2007 
9. Papildinājumi grāmatai „ Civilprocesa likuma komentāri. Trešais papildinātais 

izdevums. Autoru kolektīvs. Prof. K. Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā”. – 
Rīga: TNA, 2006 

10. Polis J. Mediācija. – Rīga: Juridiskā koledža, 2007 
11. Matūle S. Jauns regulējums fiziskās personas parādsaistību segšanai // Jurista Vārds, 

2007, Nr.50 
12. Rudevska B. Tiesu nolēmumu un tiesvedību nesavienojamība // Likums un Tiesības, 

2006, Nr..6 
13. Розенберг Я. Реформа института судебных исполнителей в Латвии // Реформа 

гражданского процесса в суде первой инстанции в государствах региона 
Балтийского моря и Центральной Европы. – Вильнюс: изд. Вильнюсского 
университета, 2005 

14. Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. – Краснодар: МГУ им. 
М.В.Ломоносова, 2003 

15. Хрестоматия по гражданскому процессу. Под общ. ред. М.К. Треушникова. – 
М: Городец, 1996 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Гражданский процесс. Издательство BEK: Москва, 1955.  
2. Gene R. Shreve, Peter Raven - Hansen. Understanding Civil Procedure. 11 Penn 

Plaza,     New York, 2000.  
3. A.Līcis. Vai tiešām jāievēro patiesības princips civillietās? Likums un tiesības, marts, 

2000, 2.sēj., Nr.3(7).  
4. A.Līcis. Taisnīguma princips civilprocesā. Likums un tiesības, augusts 2001, 3.sēj., 

Nr.8(24)  
5. Baur, Fritz/Grunski, Wolfgang. Ziviprozessrecht. 8. Aufl. Neuwied, Kriftel, Berlin, 

1994.  



 

6. J.Rozenbergs, I.Briăis. Padomju civilprocesuālās tiesības. Rīgā: Zvaigzne, 1978. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

 Juridiskie žurnāli: 
“Likums un Tiesības” 
“Administratīvā un kriminālā justīcija” 

 

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:    

B 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Problems of Executing Judgements of Court in Civil Suit 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

The course provides extended knowledge on the topical issues of civil suit further 
improvement in relation to the perfection of the regulating acts of civil suit according to 
the requirements of European law. It also forms a deeper understanding of civil suit norms 
in comparison to regulating acts of civil suit of other European states regarding the urgent 
issues of practical application of procedural institutions.     

 

Piezīmes: 

 
 

 



 

 

Kursa nosaukums 
Latvijas un Eiropas Savienības tiesību 
pilnveides problēmas 
 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 3 

Kredītpunkti 2 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes 

Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Jurijs Mašošins, Dr. iur., asociētais profesors 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

ES tiesības 

 

Kursa anotācija:  

Kursa ietvaros paredzēts sniegt priekšstatus par tiesību piemērošanu Eiropas 
Savienībā. Iepazīstināt maăistrantus ar ES publisko un privattiesību pemērošanu, ar 
ES tiesību subjektiem un objektiem, ar privāto tiesību un pienākumu rašanās, 
grozīšanas un izbeigšanās pamatiem Eiropas Savienībā. 

Padzilināt zināšanas par ES tiesības būtību, nozīmi un aizsardzību.  

Apgūt likumu u.c. normatīvo aktu noteikumus par svarīgākajam Latvijas attiecību 
veidošanai ar pārejām Eiropas valstīm 4 pamata brīvībam: brīvās preču, pakalpojumu, 
kapitāla un personu kustības ievērošanu. Iepazīstināt ar Latvijas iedzīvotajam 
personiskām un mantiskām tiesībām Eiropas Savienībā. Apskatīt ES tiesību 
vispārīgos piemērošanas noteikumus, antimonopoltiesības, korporativtiesības un 
intelektuālās tiesības īpatnības. Sniegt zināšanas par darbadevēju, darbinieku un 
patērētāju interesu likumisku aizsardzību Eiropas Savienībā. Iepazīstināt ar tiesisku 
pamatu ES reăionalas ekonomiskas politikā un sadarbībā ar trešajām valstīm.  

 

Kursa plāns: 

I daĜa. Eiropas Savienības tiesību pamati un komerctiesības 
1. .ES izveidošanas mērėis un tās struktūra. ES pārvalde un pamatbrīvības Eiropas 

Savienībā. ES tiesību avoti.  
2. ES komerctiesību jēdziens un komercdarbības (uzĦēmējdarbības) tiesiskās 

regulēšanas avoti. 
3. Komerctiesisko attiecību subjekti un objekti Eiropas Savienībā. 
4. .Komercdarījumi un to tiesiskais regulējums nacionālo, Eiropas un starptautisko 

tiesību sfērā. 



 

 
 II da Ĝa.  Eiropas Savienības Regulas, Direktīvas un Līgumi korporat īvo 

tiesību sfērā. 
5. Sabiedrību dalībnieku un trešo personu interešu aizsardzība Eiropas Savienības 

Pirmajā, Otrajā un Trešajā direktīvā (68/51, 77/91, 77/855). 
6. FiliāĜu saplūšanas, dalīšanas un izveides regulējums Trešajā, Sestajā un 

vienpadsmitajā direktīvā (77/855, 82/891, 89/666). 
7. ES prasības attiecībā ar kompāniju atskaitēm („Eiropas Savienības grāmatvedības 

kodekss”) Ceturtajā, Septītajā un Astotajā direktīvā (87/660, 83/399, 84/253). 
8. Eiropas Savienības Regulas par Ekonomisko interešu Eiropas grupu, Eiropas 

uzĦēmējsabiedrībām un Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām (2137/85, 
2157/2001, 1435/2003). 

 
III. da Ĝa. Eiropas Savienības tiesību atsevišėas nozares uzĦēmējdarb ības sfērā. 
9. Lietu tiesību veidi un to tiesiskā būtība Eiropas Savienības valstu mūsdienu 

civiltiesību likumdošanā.  
10. Īpašuma tiesību realizēšanas koncepcijas mūsdienu sabiedrībā. 
11. Tiesību, kuras izriet no svešu lietu pārziĦas, tiesiskā būtība. 
12. Ėīlas institūta tiesiskā būtība. 
13. Darba (tiesisko) attiecību regulējums Eiropas Savienībā. 
14. Konkurences un intelektuālā īpašuma regulējums. 
15. Valūtas-finanšu attiecību un uzĦēmējdarbības regulējums. 
16. NodokĜu politika Eiropas Savienībā. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Pozitīvi nokārtots eksāmens 

Literat ūra (01-mācību literatūra): 

1. Konsolidēts Eiropas Kopienas dibināšanas līgums un Nicas līgums, Rīga, TTC, 2001. 
334 lpp. 

2. Konsolidēts Eiropas Kopienas dibināšanas līgums., http://www.ttc.lv 
3. Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgums (Roma, 1957)., turpat. 
4. Līgums par Eiropas Savienību, parakstīts Māstrihtā 1992.gada 7.februārī., turpat. 
5. Vienotais Eiropas akts, 1987., turpat 
6. Amsterdamas līgums (02.10.1997.)., turpat. 
7. «Договор о европейском Союзе» - Действующее международное право: 

сборник документов Т.3 – М, 1997. 
8. Bergs I.. Eiropas tiesību avoti un to klasifikācijas problēmas// Administratīvā un 

kriminālā justīcija.- LPA Nr.2., 2001. (25. – 30.lpp.) 
9.    Brīva pakalpojumu kustība.//LV., 25.04.2003. 
10. Bierande R. Patērētājs.ViĦa tiesības un intereses.//LV., 16.03.2000. 
11. Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā.  Autoru kol..- Rīga, 2003. 
12. Eiropas Padomes 1993.gada 5.aprīĜa direktīva Nr.93/13/EEC “Par negodīgiem 

līguma noteikumiem”., http://www.ttc.lv. 
13. EP 1986.gada 22.decembra direktīva Nr. 87/102/EEK par to dalībvalstu normatīvo 

un administratīvo aktu tuvināšanu, kas attiecas uz patēriĦa kredītu; turpat. 

14. EP 1993.gada 5.aprīĜa direktīva N.93/13/EEC par negodīgiem noteikumiem 



 

patērētāju līgumos; turpat. 

15. EP 1990.gada 24.septembra direktīva Nr.90/496/EEK par pārtikas produktu 
uzturvielu marėējumu; turpat. 

16. Eiropas Komisijas 1990.gada 24.aprīĜa regula Nr.1014/90, kas paredz sīki izstrādātas 
normas attiecībā uz stipro alkoholisko dzērienu definīciju, nosaukumu un 
noformējumu; turpat. 

17. EP 1985.gada 25.jūlija direktīva Nr.85/374/EEK par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz atbildību par produktiem ar trūkumiem; 
turpat. 

18. EP 1985.gada 20.decembra direktīva Nr.85/577/EEK par patērētāja aizsardzību 
attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti ārpus uzĦēmuma telpām; turpat. 

19. Eiropas Komisijas direktīvu 2000/58/EC, Padomes direktīvas 86/362/EEC, 
86/363/EEC un 90/642/EEC par maksimāli pieĜaujamo pesticīdu atlieku līmeĦa 
noteikšanu, graudaugos, dzīvnieku izcelsmes produktos, dažos augu izcelsmes 
produktos; turpat. 

20. „Darba devēji – līdzvērtīgi sociālā dialoga partneri”, Latvijas – Somijas 
kopuzĦēmums „Madonas poligrāfists”, 2004. 

21. Donats E. un citi. ES tiesību piemērošana: rokas grāmata praktizējošiem juristiem.- 
Rīga: Tiesu namu aăentūra, 2007. 

22. Deksnis E.B. Eiropas Savienība: mīti un īstenība.- Rīga, 1996. 
23. Gatawis S., Broks E., Bule Z. Eiropas tiesības.- Rīga: LU,2002. 
24. Koliatz U, Priednieks K. “Eiropas Savienības tiesības: lietu un materiālu izlase”, 

Rīga, Eurofaculty, 2000.  
25. Levits E. Satversme un Eiropas Savienība. Latvijas Vēstnesis, 2008.jūniis,nr.23. 
26. Lībermanis G. Latvija uz Eiropas Savienības sliekšĦa.- Rīga, 2003. 
27. LiepiĦš A. Analītiskā Makroekonomika. – Rīga. 2002. 
28. LR Ārlietu ministrija. Īsi par Eiropas savienību.- Rīga, 1995. 
29. MeĜėisis E. Kontinentālās Eiropas tiesību loks Rietumu tiesībzinātnieku skatījumā. – 

Juristu Žurnāls, Nr. 6.  
30. Veidenfelds V., Vesels V. Eiropa no A līdz Z. – R., 2000. 
31. Jūsu kaimiĦš – Eiropas Savienība.- Brussels – Luxemburg, 1995. 
32. Paskāls Fontens. Desmit tēmas par Eiropas Savienību.- Rīga, 1995 
33. "Latvija Eiropas Savienībā. Kāpēc?", Apgāds "Izglītība", 1999.g. 
34. "10 atbildes par Latviju Eiropas Savienībā", Apgāds "Izglītība", 1999.g. 
35. Hanss J. Šreters. Eiropas Savienības leksikons. tulk.no vacu val. – Rīga, 2004. 
36. Latvijas uzĦēmējs un Eiropas Savienība.- Rīga, 2004. 
37. Šenfelde M.,  ĥikitina V., LapiĦa I. „Makroekonomika” mācību līdzeklis – Rīga. 

2002. 
38. Vildbergs H.J., Feldhūne G. Atsauces Satversmei. – R. : Latvijas Universitāte, 2003.  
39.  «Договор о европейском Союзе» - Действующее междун. право: сборник 

документов Т.3 – М, 1997. 
40. Беляев С.А. «Европейское правовое пространство: обзор западноевропейских 

концепций», Правоведение №6, 1990. 
41. Бушев А. Ю., Макарова О. А., Попондопуло В. Ф. “Коммерческое право 

зарубежных стран” СПб.: 2004. 
42. Гайдаенко Н. И. “Товарищества с ограниченной ответственностью и 

объединения с общей экономической целью по праву Франции” СПб.: 1992. 
43. Дейвис Г., Право внутреннего рынка Европейского Союза/ Пер. с англ.   - М, 

2003.. 



 

44. Дубовицкая Е. Европейское корпоративное право: Свобода перемещения 
компаний в Европейском сообществе.- М: Волтерс Клувер, 2004. 

45. Шемятенков В. Г. Европейская интеграция: учебное для вузов. – М.: 
Международные отношения. 

46. Международные экономические отношения: учебник для вузов / В. Е. 
Рыбалкин, Ю. А. Щербанин – 3-е изд., перераб.– М, 2000. 

47. Шумшов В. М. Европейское экономическое пространство // Международное 
экономическое право. – М.: 2002. 

48. Европейское право: Учебник для вузов. Л.М.Энтин М..,2000 
49. „Европейский союз: углубление и расширение интеграции”, Борко Ю. 

МЭиМО, 2000. 
50. „Интеграционные процессы в Европе”, Золотухина Т, 1999. 
51. „Право Европейского Союза в вопросах и ответах”, ТК Велби, 2005. 
52. „Право Европейского Союза. Учебник  для ВУЗов”, Кашкин С.Ю, 2003. 
53. „Введение в право Европейского Союза. Учебное пособие”, Эксмо, 2002 
54. „Лекции по истории и праву Европейского Союза”, Спарк, 2002 
55. „Право Европейского Союза: правовое регулирование. Учебное пособие”, 

Зерцало 2000 
56. Юмашев Ю. М. Правовая эволюция Европейских Сообществ: до и после 

Маастрихта // Московский журнал международного права. 2004,  № 3. С. 83 -
95. 

57. Европейское право. Курс лекций.- Москва, 2005. 
58. Практика Европейского Суда по правам человека. Вып.1. Ст.5 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. Москва, 2003. 
59. Право Европейского Союза: документы и комментарии / Отв. ред. Кашкин 

С.Ю. – Москва, 1999. 
60. „Право Европейского Союза”, Кэрен Дэйвис, Знания, 2005 
61. Ханина, К. В. “Авторское право Европейского Союза” , М.: 2003. 
62. Шумшов В. М. Европейское экономическое пространство // Международное 

экон. право. – М.: 2002. 
63. The European Union. A guide for students and teachers.- London, 1995. 
64. Alex Roney. EC/EU fact book. A complete guestion & answer guide.- London, 1998. 
65. Boulouis J. Droit institutional de l`Union Europeenne. Paris, 1997. 
66. Steiner Josephine and Woods Lorna. Textbook on EC Law.7th ed.L.,2000. 
67. Nickol William and Salmon Trevor C. Understanding the European Union. Harloww 

(UK),2001. 
68. Farrel M.,Fella S.,Newman M. European integration in the 21st Century: Unity in 

Diversity?L.,2002. 
69. John H.Jackson. The World Trading System.Law and Polisy of International 

Economic Relations. 2nd ed.Cambridge; Mass;L, England, 1999. 
70. Economic papers of European Commission: Directorate-general for econ. and 

financial affairs / 5. 11. 2001. 
71. Euro papers / EMU/ # 42, 3, 2001. 
72. Payment & Security Settlement Systems in the EU / European Central Bank’s Blue 

Book / 6, 2001. 
73. Securities movements: Commission launches consultations on clearing settlements / 

7, 2001. 
74. The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty 

clearing / ECB/ 27. 03. 2002.   
75. The EBA offering for processing cross-border retail payment in euro. / 2, 2001. 
76. The Euro Area Securities clearing and settlement infrastructure: recent changes and 

issues for debate / 8, 2001. 



 

77. The implications of electronic trading in financial markets/ 1, 2002. 

Literat ūra (02-papildliteratūra): 

1. ANO Vispārējā Cilvēktiesību deklarācija., http://www.humanrights.lv 
2. Patērētāju tiesību aizsardzības likums; http://www.likumi.lv 
3. Koncepcija par dabasgāzes tirgus liberalizāciju Latvijas Republikā saistībā ar Eiropas 

Parlamenta un Eiropas Padomes direktīvu 98/30/EC “Par vienotiem noteikumiem 
dabasgāzes tirgum”; http://sprk.lv. 

4. http://www.eib.lv Eiropas Integrācijas biroja izdevums 
5. Blue-eyed sheikhs. http://www.antiwar.com/spectator/spec402.html 
6. europa.eu.int/eur-lex/en – Сайт Европейского законодательства 
7. www.wkap.nl/journalhome.htm/0377-0915 – Журнал Правовые аспекты 
8. www.wkap.nl/journalhome.htm/0959-6941 – Журнал Европейского делового 

права 
9. Karjera Eiropas Savienības institūcijās http://www.eu-career.com/ 
10. Eiropas Arodbiedrību konfederācija – www.etuc.org 
11. Nodarbinātības Valsts Aăentūra – www.nva.lv 
12. Starptautiskā darba organizācija – www.ilo.org 
13. Eiropas Padomes 1993.gada 5.aprīĜa direktīva Nr.93/13/EEC “Par negodīgiem līguma 

noteikumiem”., http://www.ttc.lv. 

Literat ūra (03-ieteicamā periodika): 

 

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

A 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Problems of Further Improvement of Law in Latvia and the European Union 
 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

The course is aimed at providing the notion of applying law in the European Union by 
introducing the application procedures of public and private law of the EU, EU legal 
subjects and objects, as well as the basis of the formation, ammendment, and 
expiration of private rights and duites in the European Union. The course also aims at 
extending the knowledge of the essence, significance, and protection of EU law. 
The course introduces the terms of legal and normative acts concerning the four basic 
rights that are important for the formation of good relations between Latvia and other 
European states: observing the free flow of commodities, services, capital, and 
persons. It also introduces the personal and property rights in EU, the general terms of 
application of EU rights, anti-monopoly rights, corporative rights, and intellectual 
rights. The course provides knowledge on the legal protection of employer, employee 
and consumer rights in the European Union. It familiarizes with the legal basis of EU 
rogional economic policy and cooperation with third countries. 

 

Piezīmes: 

 
 

 



 

Kursa nosaukums 
Ăimenes un mantošanas tiesību 
problēmas 
 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 2 

Kredītpunkti 2 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes 

Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne 

 

 
 

Kursa anotācija:  

Ăimenes un mantojuma tiesību problēmas kursam ir atvēlētas 30 mācību stundas, kuru 
laika studenti pētīs aktuālās šīs civiltiesību nozares problēmas, iepazīstoties ar Latvijas 
un citu valstu normatīvajiem aktiem, kas nodrošina tiesisko regulējumu izskatāmo 
jautājumu lokā. Kursā ievaddaĜā ietverts aktuālo problēmu raksturojums, to izmaiĦu 
tendences, Ħemot vērā integrācijas procesus. Kursa ietvaros studenti apgūs zināšanas par 
atsevišėo problēmu risināšanas veidiem un izveidojošos starptautisko tiesvedības praksi.   

 

Kursa plāns: 

Ăimenes un mantojuma tiesību aktuālās problēmas. Ăimenes un mantojuma tiesību 
likumdošana un tās aktuālais stāvoklis. Ăimenes un mantojuma tiesību normu 
saskaĦošana ar ES tiesību normām. Juridiski noslēgtās un faktiski (juridiski nenoslēgtas) 
laulības tiesiskās sekas. Bērnu interešu prioritātes princips un paternitātes noteikšana. 
Nereăistrētas laulības laikā iegūta kopīpašuma dalīšana. Nereăistrēto laulību pušu 
interešu aizsardzība (vienas puses miršanas gadījuma, attiecību iziršanas gadījumā). 
Ăimenes tiesību īstenošanas problēmas. Ăimenes un mantojuma tiesību jomā tiesiskuma 
nodrošināšanas mehānisms. Citā valstī Latvijas pilsoĦiem piedzimušo bērnu tiesību 
īstenošanas tiesiskais mehānisms. Latvijas pilsoĦu laulību šėiršanas iespējas ārpus 
Latvijas. Adopcijas un aizgādnības problemjautājumi. Mantisko strīdu tiesas prakse. 
Mantojuma iegūšanas tiesiskās sekas. Mantojuma atklāšanās, pieĦemšanas un 
mantojuma tiesības izbeigšanās. Mantojuma tiesību realizācijas problēmas. ES tiesas 
prejudiciālie jautājumi ăimenes un mantojuma tiesībās. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Civiltiesības. Vispārīgā daĜa. Ăimenes tiesības. Mantojuma tiesības.  

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Ērika Krutova, Daugavpils Universitātes Sociālo zinātĦu fakultātes Tiesību zinātĦu 
katedras lektore 



 

Pozitīvi nokārtots eksāmens 

 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Gencs Z. Mantošana. Zinātniski praktisks komentārs. Rīga. 2002. 
2. Gencs Z.Mantojuma kārtošana. Rīga, 1996. 
3. Gencs Z. Tiesu prakses aktuālās problēmas mantojuma lietās. Juristu Žurnāls, Rīga, 

1995. Nr. 3. 
4. Krauze R. Mantojuma tiesības Latvijas Republikā. Rīga- KIF „Biznesa komplekss”, 

1994. 
5. Krauze R. Mantojuma tiesības Latvijas Republikā. 2.papildinātais izdevums. Rīga- 

KIF „Biznesa komplekss”, 1997. 
6. Bojārs J.Starptautiskās publiskās tiesības.Rīga, Zvaigzne ABC, 2004, 843.lpp. 
7. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Ăimenes tiesības. J.Vēbers. Rīga. Mans 

Īpašums, 2000. 
8. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Mantojuma tiesības. Sastādījuši 

R.Krauze un Z.Gencs. Rīga – Mans Īpašums, 1997.  
9. 28.01.1937. likums "Civillikums. Pirmā daĜa. ĂIMENES TIESĪBAS"  
10. ST 11.10.2004. spriedums "Par Civillikuma 155. panta sestās daĜas atbilstību Latvijas 

Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam un Eiropas Konvencijas par 
to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši laulībā, 4. pantam", Latvijas Vēstnesis, 
161 (3109), 12.10.2004.  

11.  28.01.1937. likums "Civillikums. Otrā daĜa. MANTOJUMA TIESĪBAS"  
12. BāriĦtiesu likums ,"Latvijas Vēstnesis", 107 (3475), 07.07.2006.) spēkā ar 

01.01.2007. 
13. MK 06.03.2007. noteikumi Nr.166 "Noteikumi par ziĦām, kas ierakstāmas bāriĦtiesu 

izdarīto apliecinājumu un citu darbību reăistrā, un reăistra vešanas kārtību" , Latvijas 
Vēstnesis, 41 (3617), spēkā ar 09.03.2007.  

14. MK 19.12.2006. noteikumi Nr.1036 "Audžu ăimenes noteikumi" , Latvijas 
Vēstnesis, 207 (3575), spēkā ar 29.12.2006.  

15. MK 19.12.2006. noteikumi Nr.1037 "BāriĦtiesas darbības noteikumi", Latvijas 
Vēstnesis, 207 (3575), spēkā ar 29.12.2006.  

16. MK 05.12.2006. noteikumi Nr.984 "Noteikumi par bāriĦtiesas priekšsēdētāja, 
bāriĦtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriĦtiesas locekĜa mācību programmas saturu 
un apmācības kārtību", Latvijas Vēstnesis, 195 (3563), spēkā ar 07.12.2006.  

17. MK 24.10.2006. noteikumi Nr.863 "Noteikumi par aizbildĦa apliecības paraugu un 
tās izsniegšanas kārtību", Latvijas Vēstnesis, 172 (3540), spēkā ar 27.10.2006.  

18. 17.03.2005. CivilstāvokĜa aktu likums „Latvijas Vēstnesis", 52 (3210), 01.04.2005. 
spēkā ar 15.04.2005. 

19. MK 29.11.2005. noteikumi Nr.904 "Noteikumi par civilstāvokĜa aktu reăistrācijas 
kārtību, civilstāvokĜa aktu reăistru paraugiem, reăistru glabāšanas kārtību un 
termiĦiem, kā arī to dokumentu paraugiem, kurus izsniedz, pamatojoties uz reăistru 
ierakstiem" , Latvijas Vēstnesis, 193 (3351), spēkā ar 02.12.2005.  

20. MK 25.10.2005. noteikumi Nr.786 "Iedzīvotāju reăistrā iekĜauto ziĦu aktualizēšanas 
kārtība" , Latvijas Vēstnesis, 172 (3330), spēkā ar 28.10.2005.  

21. MK 28.06.2005. noteikumi Nr.457 "Noteikumi par valsts nodevas par civilstāvokĜa 
aktu reăistrāciju apmēru un maksāšanas kārtību", Latvijas Vēstnesis, 102 (3260), 
spēkā ar  01.07.2005.  

22. MK 28.06.2005. noteikumi Nr.486 "Laulības noslēgšanas kārtība brīvības 
atĦemšanas vietā", Latvijas Vēstnesis, 103 (3261), spēkā ar  05.07.2005. 

23. 15.05.2003. likums "Par Eiropas Konvenciju par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav 



 

dzimuši laulībā", "Latvijas Vēstnesis", 79 (2844), 28.05.2003., spēkā ar 29.05.2003. 
24. 05.04.2001. likums "Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību 

piemērošanu" "Latvijas Vēstnesis", 60 (2447), 18.04.2001., spēkā ar 18.04.2001. 
25. 16.03.2000. likums "Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju, "Latvijas 

Vēstnesis", 115/116 (2026/2027), 30.03.2000., spēkā ar 31.03.2000. 
26. 21.05.1998. likums "Par Latvijas Republikas un Kirgīzijas Republikas līgumu par 

tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ăimenes un krimināllietās", 
"Latvijas Vēstnesis", 159/161 (1220/1222), 02.06.1998.,spēkā ar 02.06.1998. 

27. 19.09.1996. likums "Par līgumu starp Latvijas Republiku un Uzbekistānas Republiku 
par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ăimenes, darba un 
krimināllietās" "Latvijas Vēstnesis", 162/163 (647/648), 27.09.1996., spēkā ar 
27.09.1996.  

28. 19.10.1995. likums "Par Latvijas Republikas un Ukrainas līgumu par tiesisko 
palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ăimenes, darba un krimināllietās", 
"Latvijas Vēstnesis", 168 (451), 31.10.1995., spēkā ar 31.10.1995. 

29. Konvencija par likumu kolīzijas normām attiecībā uz testamentārās mantošanas 
kārtību, noslēgta 1961.gada 5.oktobrī. 

30. Konvencija par mantošanas starptautisko pārvaldi, noslēgta 1973.gada 2.oktobrī. 
31. Konvencija par mirušas personas īpašuma mantošanai piemērojamām tiesībām, 

noslēgta 1989.gada 1.augusta. 
32. Konvencija par aizgādnību, kas piemērojamā mantošanas tiesībās, un tās atzīšana, 

noslēgta 1985.gada 1.jūlij ā. 
33. UNIDROIT konvencija, kura noteiktās vienādas tiesības attiecībā uz starptautisko 

testamentu, ir noslēgta Vašingtonā 1973.gada 26.oktobrī. 
34. 21.09.1995. likums "Par Latvijas Republikas un Moldovas Republikas līgumu par 

tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ăimenes un krimināllietās" , 
"Latvijas Vēstnesis", 152 (435), 04.10.1995., spēkā ar 04.10.1995. 

35. 26.01.1995. likums "Par Latvijas Republikas un Polijas Republikas līgumu par 
tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ăimenes, darba un 
krimināllietās" "Latvijas Vēstnesis", 19 (302), 07.02.1995., spēkā ar 07.02.1995. 

36. 26.01.1995. likums "Par līgumu starp Latvijas Republiku un Baltkrievijas Republiku 
par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ăimenes un krimināllietās" , 
"Latvijas Vēstnesis", 19 (302), 07.02.1995., spēkā ar 07.02.1995. 

37. 25.05.1993. likums "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma 
ăimenes tiesību daĜas spēkā stāšanās laiku un kārtību" , "Latvijas Vēstnesis", 35, 
08.06.1993., spēkā ar 01.09.1993. 

38. 07.07.1992. likums "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma 
ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daĜas spēkā stāšanās laiku un kārtību"   

39. MK 21.06.2004. noteikumi Nr.544 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas 
sniegšanu no UzĦēmumu reăistra reăistriem"  , Latvijas Vēstnesis, 101 (3049), 
29.06.2004. 

40. 28.01.1937. likums "Civillikums. Pirmā daĜa. ĂIMENES TIESĪBAS"  
41. MK 01.07.2003. noteikumi Nr.348 "Noteikumi par minimālo uzturlīdzekĜu apmēru 

bērnam" , Latvijas Vēstnesis, 100 (2865), 04.07.2003. 
42. Eiropas Kopienu Komisijas ZaĜā grāmata par laulības šėiršanai piemērojamiem 

tiesību aktiem un jurisdikciju. Briselē 14.03.2005. 
43. Eiropas Kopienu Komisijas ZaĜā grāmata par mantošanu un testamentiem. Briselē, 

01.03.2005. 
44. Padomes 2000.gada 29.maija Regula (EK) Nr.1347/2000 par jurisdikciju un 

spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietas par abu laulāto vecāku atbildību 
par bērniem, OV L160, 30.06.2000. 

45. Padomes 2003.gada 27.novembra Regula (EK) Nr.2201/2003 par jurisdikciju un 



 

spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību, un par 
Regulas (EK) nr.1347/2000 atcelšanu, OV L 338, 23.12.2003. 

46. Hāgas programma: brīvības, drošības un tiesiskuma stiprināšana Eiropā, ko Padome 
pieĦēmusi 2004.gada 4.-5. Novembrī 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Alksnis V. Mantojuma tiesības. Mūsu īpašums, 1939, Nr.11. 
2. Beimūts G. Pēc mantinieka institūts jaunajā Civillikumā. Tieslietu ministrijas 

vēstnesis, 1938, Nr.3,  
3. Bergers J. Testamenta forma, Rīga, 1940 
4. Briedis V. Mantojuma pieĦemšana un mantojuma atraidīšana. Rīga. 1939. 
5. Bundurs Ž. Mantošanas tiesības. Mantinieku apstiprināšana. Daugavpils, 1932. 
6. Bukovskis V. Testamenta spēku apstrīdošu prasības sūdzību juridiskā konstrukcija. 

Rīga, 1930.  
7. Ērglis P. jaunā Civillikuma apskats. Daugavpils – Daugavpils latviešu biedrība, 1937. 
8. KalniĦš V. Priviliăētie testamenti pēc Latvijas civillikuma. Rīga, 1938. 
9. Krons M. Testamenta izpildītājs. Rīga, 1940. 
10. Lange V. Neatraidāmie mantinieki. Rīga, 1937. 
11. Rozentāls L. Testamenta izpildītājs. Rīga, 1939. 
12. Sinaiskis V. Laulāto mantošana pēc mūsu Civillikuma. Jurists, 1938. Nr.1/2. 
13. Sinaiskis V. Mantojuma tiesības. Tieslietu ministrijas Vēstnesis, 1940. Nr.1. 
14. Sinaiskis V. testamenta izpildīšana. Jurists. 1938. Nr.3/4 
15. Svemps L. Karavīra testaments. Rīga, 1935. 
16. Tulbovičs Z. Juridiskās personas mantotspēja. Rīga, 1939. 
17. Vitenbergs S. Mantojuma apsardzība. Rīga, 1940. 
18. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās 

http://ec.europa.eu/civiljustice/. 
19. Eiropas Tiesiskās sadarbības atlass civillietās un komerclietās: 

http://europa.eu.int/comm/justice_home/judicialatlascivil/html/index_lv.htm. 
20. Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences mājas lapa: http://www/hcch.net.  
21. Latvijas tiesu portāls: www.tiesas.lv 
22. Latvijas Republikas Satversmes tiesa : www.satv.ties.gov.lv 
23. UzturlīdzekĜu garantiju fonda administrācija: www.ugf.gov.lv 
24. Tieslietu ministrija: tm.gov.lv 
25. Eiropas Savienības institūcijas: http://europa.eu.int/agencies/index_en.htm 
26. ES oficiālās publikācijas http://publikations.eu..int/general/en/index_en.htm 
27. Eiropas Savienības statistika http://europa.eu.int/comm/eurostat/ 

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

 Juridiskie žurnāli: 
„Jurista vārds” 
“Likums un Tiesības” 
“Administratīvā un kriminālā justīcija” 
„Cilv ēktiesību žurnāls” 
 VSIA "Latvijas Vēstnesis" virtuālajā grāmatnīcā www.vestnesis.lv. 

 

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

B 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 



 

Problems of Family and Hereditary Law 
 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

The course regards the problems of family and hereditary rights that are studied in 30 
academic hours during which the students investigate the problems of this civil law 
sphere by learning the normative acts of Latvia and other states securing the legal 
regulation within the regarded issues. The introductory part of the course entails the 
characteristics of urgent problems, trends of their changes taking into consideration the 
processes of integration. Students acquire knowledge about ways of solving particular 
problems and the existing international practices of legal procedure. 
   

 

Piezīmes: 

 
 

 



 

 

Kursa nosaukums Salīdzinošās tiesības 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 2 

Kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

48 

Zinātnes nozare Tiesību zinātne 

Zinātnes apakšnozare Tiesību teorija 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Aldis Daugavvanags, Mg.iur., Mg.sc.psych.,doc 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Tiesību teorija bakalaura programmas līmenī 

 

Kursa anotācija:  

Studiju kursa mērėis: Apgūt salīdzinošo tiesību pamatprincipus, kategorijas, to attīstību 
un ietekmi uz tiesību pilnveidošanu. 
Studiju kursa uzdevumi: 1.Iepazīstināt studējošos ar mūsdienu zinātniskajām atziĦām par 
starpnacionālo tiesību sistēmu klasifikāciju, tiesību un tiesību avotu izpratni, kas raksturo 
katru no mūsdienu tiesību sistēmām. 2.Sniegt zināšanas par salīdzinošās jurisprudences 
ietekmi uz Eiropas Savienības tiesību sistēmas attīstību un nozīmi Latvijas nacionālās 
tiesību sistēmas pilnveidošanā. 
Plānotie studiju rezultāti: Zina Latvijas un pārnacionālo tiesību sistēmu pamatus, prot 
izmantot romāĦu-ăermāĦu tiesību avotus, pārvalda Rietumu tiesību loka juridisko 
terminoloăiju un prot to izmantot praksē.  

 

Kursa plāns: 

1. Salīdzinošās jurisprudences priekšmeta saturs, nozīme un metodoloăija.  
2. Tiesību sistēmu klasifikācija saimēs (lokos).  
3. RomāĦu–ăermāĦu tiesību sistēmas vēsturiskā veidošanās (romiešu tiesības, barbaru 

tiesības, tiesību recepcija, dabisko tiesību doktrīnas un juridiskā pozitīvisma 
doktrīnas ietekme dažādos gadsimtos).  

4. Tiesību avotu raksturojums romāĦu-ăermāĦu (kontinentālās Eiropas) tiesību 
sistēmā. 

5.  RomāĦu-ăermāĦu tiesību sistēmas mijiedarbība ar citām pasaules tiesību 
sistēmām.  

6. ZiemeĜvalstu (skandināvijas)tiesību vēstures īpatnības. Tiesību avoti ziemeĜvalstu 
tiesību sistēmā. Kopīgais un atšėirīgais ziemeĜvalstu un romāĦu–ăermāĦu tiesību 
sistēmas valstīs.  

7. LatīĦamerikas valstu tiesību sistēmas vēsturiskā veidošanās .LatīĦamerikas tiesību 



 

sistēmas tiesību avotu raksturojums. LatīĦamerikas valstu tiesību sistēmas 
mijiedarbība ar citām tiesību sistēmām.  

8. Vēsturiskā sociālistisko tiesību attīstība. Marksisma–ĜeĦinisma tiesību doktrīna. 
Likuma loma sociālistiskajās valstīs. Paražas un sociālistiskās sadzīves normas.  

9. Sociālistiskās un romāĦu–ăermāĦu tiesības – kopīgais un atšėirīgais.. 
10.  Konfuciānisma ietekme tiesību jomā. Ėīnas tiesību īpatnības sociālistisko tiesību 

saimē. 
11.  Anglijas tiesību vēsturiskā veidošanās (barbaru tiesību periods, vispārējo tiesību 

veidošanās pēc normāĦu iekarojuma, taisnīguma tiesības). Anglijas un ASV 
tiesības: kopīgais un atšėirīgais. ASV federālās un štatu tiesības. Stare decisis 
principa raksturojums tiesu precedenta tiesībās.  

12. MusulmaĦu tiesību jēdziens. Tiesību struktūra. Tiesību avoti. Korāns, sunna, 
idžma. MusulmaĦu tiesību vēsturiskā evolūcija. Tiesību vesternizācijas tendence.  

13. Hinduisma tiesību vēsturiskā evolūcija. Drahma. Paražas. paražas. Tiesu prakse. 
Hinduisma tiesību un Indijas Common law salīdzinājums.  

14. Mūsdienu Japānas tiesību struktūra un avoti. Japānas un Eiropas tiesības: kopīgais 
un atšėirīgais. Āfrikas tiesības koloniālajā periodā.  

15. Tradicionālās tiesības mūsdienu Āfrikas valstīs.  
16. Eiropas Kopienas tiesību avotu ietekme uz nacionālajām tiesību sistēmām.  
17. Tiesību unifikācijas tendences mūsdienās. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Referāts par piedāvātajiem tematiem, tā prezentācija seminārā. 
Pozitīvi nokārtots eksāmens 

 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Horns N. Ievads tiesību zinātnē un tiesību filozofijā // Likums un tiesības. - Rīga, 1.sēj., 1999. 
2. Jelāgins J. Tiesību pamatavoti//Mūsdienu tiesību teorijas atziĦas.– Rīga: TKA, - 1999. 
3. Levits E. Latvijas tiesiskā iekārta transformācijas procesā // Likums un Tiesības. – 

1999., nr.1. 6.-12.lpp. 
MeĜėisis E. Attīstības tendences dažos tiesību teorijas un prakses jautājumos.-
Rīga:LU,2000. 

5. MeĜėisis E. Par tiesu prakses apzinātu veidošanu. LU zinātniskie raksti.- Rīga, LU, 
2001. 

6. Давид Р.,Жоффpе – Спинози К. Основные правовые системы 
современности.Москва,1999. 

7. Саидов А. Сравнительное правоведение. (Основные правовые системы 
современности). Учебник.-  Москва, 2000. 

8. Youngs R. English, French and German Comparative Law. – London, 1998 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Bix, Brian. Jurisprudence: theory and context 2 nd ed. - London: Sweet & Maxwell, 
1999.  

2. Bogdan M. Comparative Law. – Upsala, 1995. 
3. Peter de Cruz  Comparative law in a changing word. – London, 1995. 
4. Michael Bogdan  Comparative Law ( Kluver Law and Tahation Publishers, 1994. 
5. Horn N. Einfuhrung in die Rechtswissenschaft und Rechtsphilosophie. Heidelberg. 

1996. 



 

6. Антология мировой правовой мысли. Москва, Мысль, 1999.  
7. Богдановская И.Ю. Закон в Английском праве М.: Наука, - 1987. 
8. Джиффорд Д.Дж., Джиффорд К.Х. Правовая система Австралии. М:1988, - 341 с. 
9. Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного 

права.- Москва, 1998. 
10. Фридмен Л. Введение в американское право. - Москва, 1992. 
11. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник.– Москва, 2000. 
12. Преступление и наказания в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии. - Москва, 

1991. 
13. Сапронова М.А. Арабский восток: власть и конституциию – Москва: 2001, 216 с. 
14. Тихомиров Ю. Курс сравнительного правоведения. – Москва,1996. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

 Juridiskie žurnāli: 

“Likums un Tiesības” 

“Administratīvā un kriminālā justīcija” 

 

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:   

A 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Comparative Law 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

The aim of the study course is acquiring the basic principles and categories of 
comparative law as well as their development and impact on the further development of 
law. 
Tasks of the study course: 1. to familiarize students with recent scientific ideas of 
international law system classification, understanding of law and sources of law 
characterizing each of the contemporary law systems; 2. to provide knowledge on the 
impact of comparative law on the development of EU system of law and its significance 
for the improvement of Latvian national system of law. 
The expected outcomes of studies: students’ competence of the fundamentals of Latvian 
and international law systems, ability to use sources of Roman-German rights, 
knowledge of the Western judicial terminology and ability to use it in practice.  

 

Piezīmes: 

 
 

 



 

 

Kursa nosaukums Tiesību tālākveidošana 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 2 

Kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

48 

Zinātnes nozare Tiesību zinātne 

Zinātnes apakšnozare Tiesību teorija 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Aldis Daugavvanags, Mg.iur., Mg.sc.psych.,doc 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Tiesību teorija bakalaura programmas līmenī 

 

Kursa anotācija:  

Palīdzēt studentiem apgūt juridisko tehniku un piemērot to, veicot dažādas juridiskas 
darbības. Analizēt tiesību jaunrades un piemērošanas teorētiskos jautājumus un 
problēmas; tiesību jaunrades un piemērošanas īpatnības tiesiskā un demokrātiskā valstī. 
Uzlabot studentu juridiskās pētīšanas kapacitāti, strādājot ar normatīvajiem aktiem, tiesu 
praksi un zinātnisko literatūru. 
Plānotie studiju rezultāti: Zina Latvijas un pārnacionālo tiesību sistēmu pamatus, prot 
izmantot romāĦu-ăermāĦu tiesību avotus, pārvalda Rietumu tiesību loka juridisko 
terminoloăiju; zina tiesību normu piemērošanas teorētiskos pamatus un tās specifiku 
ăermāĦu tiesību grupā; prot izvērtēt tiesību normu piemērošanas priekšnosacījumus, 
lietas faktiskos apstākĜus, interešu stāvokĜus, izvēlēties un izvērtēt lietas juridiskos 
apstākĜus, veikt tiesību normu interpretāciju, izvērtēt normu konkurences vai kolīzijas 
situāciju un rast tās risinājumu, izveidot juridiskā nolēmuma motīvu un argumentācijas 
sadaĜu; spēj izvērtēt tiesību normu piemērošanas nepieciešamību, sagatavot atzinumu un 
pieĦemt lēmumu, patstāvīgi veikt nepieciešamās darbības tiesību normu piemērošanas 
procesā, izstrādāt juridiskā nolēmuma projektu; zina juridiskās tehnikas zinātniskos 
pamatus un īpatnības tiesību jaunrades un tiesību piemērošanas procesos, prot saskatīt 
juridiskās tehnikas elementus normatīvajos aktos un juridiskajos nolēmumos, spēj brīvi 
orientēties nacionālo un Eiropas Savienības tiesību juridiskajā terminoloăijā, precīzi 
izvēlēties juridiskās tehnikas paĦēmienus un veidus, veicot juridiskās darbības 

 

Kursa plāns: 

1. Studiju kursa mērėis, struktūra. Juridiskā tehnika un likumdošanas tehnika. Studiju 
kursa svarīgāko daĜu–tiesību jaunrades, tiesību interpretācijas un tiesību piemērošanas 
savstarpējās attiecības. 
2. Normatīvo tiesību aktu jaunrades pamatprincipi un stadijas. Vispārīgās prasības 
normatīvo tiesību aktu sagatavošanai, iesniegšanai, izskatīšanai un pieĦemšanai.  
3. Normatīvā akta vispārīgā uzbūve. Nosaukums un teksta iedalījums.   



 

4. Normatīvo tiesību aktu spēkā stāšanās un spēkā esamības nosacījumi. Pārejas noteikumu 
nepieciešamība un to raksturs. 
5. Tiesību normu piemērošanas teorijas un metodoloăija. 
6. Tiesību normu piemērošanas loăiskā struktūra.  
7.Tiesību normu un principu kolīzijas  
8.Interpretācijas jēdziens, nepieciešamība un veidi  
9.Interpretācijas metožu raksturojums (gramatiskā, vēsturiskā, sistēmiskā, teleoloăiskā 
metode) 
10.Tiesību tālākveidošanas nepieciešamība un tās elementu raksturojums. 
11. Likuma un tiesību analoăija.  
12. Teleoloăiskā redukcija. 
13. Robi tiesībās un to likvidēšanas ceĜi.  
14. Tiesību avotu nozīme argumentācijā. 
15. Tiesu prakse nozīme tiesībtālākveidošanā. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Pozitīvs vērtējums semināros. 
Divi praktiskie darbi. 
Pozitīvi nokārtots eksāmens 

 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1.Juridiskās metodes pamati. 11 soĜi tiesību normu piemērošanā. - R., Ratio iuris, 2003. 
2.Langenbuhere K. Tiesnešu tiesību attīstība un iztulkošana. R.: TNA, 2005. 
3.MeĜėisis E. Tiesību normu iztulkošana. - LU, R., 1999, 70 lpp. 
4.Neimanis J. Tiesību tālākveidošana. R., 2006. 
5.Normatīvo aktu izstrādāšanas rokasgrāmata, R, 2002. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1.JakubaĦecs V.Tiesību normas. R.,“P&Ko”, 2002., 283 lpp. 
2.MacLead.T. Legal Method. - London, 1996, 246 p.  
3.Stuchin C.Legal Method, Text and Materials. - London, Sweet and Maxwell, 1999, 395  
4.Shapo H.  Writing and analysis in the law. - 4th ed. - New York : Foundation Press, 
1999. 
5.Neumann Richard K.  Legal leasoning and legal writing : Structure, strategy, and style. - 
2nd ed. - Boston : Little, Brown and Co., 1994. 
6. Kramer E.A. Juristische Methodenlehre. Bern: Stampfli Verlag A G, 1998. 
7. Legal Writing / Edited by Lynn B. Squires. - St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 
1996. 
8. Logical Models of Legal Argumentation, Ed. by H. Praunen, G. Sartor. - Kluwer Ac. 
Publ., 1997, 372 p. 
9. Stychin C.F. Legal Method, Text and Materials. - London, Sweet and Maxwell, 1999, 
395 p. 
10.Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. М., 2007. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

 Juridiskie žurnāli: 

“Likums un Tiesības” 

“Administratīvā un kriminālā justīcija” 

 



 

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:   

A 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Further development of law 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

The study course provides knowledge of judicial technique and its adjustment for 
carrying out diverse judicial activities. It analyzes theoretical issues of creating and 
adjusting law and their peculiarities in judicial and democratic state. 
The study course aims at improving students’ capacity of judicial investigation in their 
work with normative acts, court practice and research literature. 
The expected outcomes of the studies: students’ knowledge of Latvian and 
international law system basis, ability to use sources of Roman-German rights, 
competence of the theoretical basis of applying legal norms and their specificity in the 
group of German rights, skills of assessing the preconditions of norm adjustment, 
factual conditions, interest conditions, selecting and assessing the judicial conditions of 
the case, interpreting legal norms, assessing the situation of the competition of collision 
of norms and finding solution, creating motivation and argumentation of judicial 
judgement, ability of evaluating the necessity of legal norm application, making 
decision, independent action in the process of legal norm application, elaborating the 
project of judicial judgement, knowledge of the scientific basis and peculiarities of the 
judicial technique in the process of application of law, ability of discerning the 
elements of judicial technique in normative acts and judicial judgements, capability of 
orienting themselves in judicial terminology of national and EU law, adequate 
selection of the means and kinds of judicial technique when performing legal action. 

 

Piezīmes: 

 
 

 
 
 



 

 

Kursa nosaukums Juridisk ā psiholoăija 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)  

Kredītpunkti 2 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes 

Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Dr.psych.doc.V.Makarevičs 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Psiholoăijas pamati 

 

Kursa anotācija:  

Šī kursa mērėis ir paplašināt zināšanas juridiskajā psiholoăijā un jurista darbības jomās 
šīs nozares ietvaros. Kursa ietvaros tiek apgūtas teorētiskās zināšanas un veidota izpratne 
par psiholoăijas atziĦu integrāciju sistēmā "cilvēks - likums", kā arī attīstītas praktiskās 
iemaĦas profesionālo uzdevumu veikšanai. Studentos tiek veicināta prasme integrēt 
apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas juridiskās psiholoăijas kontekstā. 

 

Kursa plāns: 

1. Juridiskās psiholoăijas vēsturiskie aspekti, jēdziens, priekšmets, pētījumu 
metodes. 

2. Psihisko procesu loma juridiskajā darbībā (izziĦas procesi, emocijas, jūtas, 
psihiskie stāvokĜi). 

3. Personība kā psiholoăiskās izzināšanas objekts juridiskajā darbībā (personības 
problēma psiholoăijā, motivācija personības struktūrā, temperaments). 

4. Jurista profesionāli – psiholoăiskās īpatnības (jurista personība individuālajā, 
profesionālajā un sociālajā aspektā; jurista psiholoăiskā sagatavotība; 
izmeklētāja, policista un prokurora psiholoăiskās īpatnības). 

5. Saskarsme jurista profesionālajā darbībā (komunikatīvā puse, perceptīvā puse, 
interaktīvā saskarsmes puse, profesionālā saskarsme). 

6. Sociālās grupas. Noziedzīgās grupas psiholoăija. Pusaudžu neformālās grupas un 
tiesiskās socializācijas defekti. 

7. Tiesiskā socializācija (personības socializācija un tās mehānismi, tiesisko normu 
efektivitātes psiholoăiskie aspekti). 

8. Noziedzīgās darbības psiholoăija (noziedzīgā uzvedība, noziedzīgās darbības 
psiholoăiskā struktūra, noziedzīgās motivācijas veidošanās, mikrovides un 
situācijas loma noziedzīgās darbības veikšanā). 

9. Noziedznieka personības psiholoăija (noziedznieku personība tipoloăija un 



 

klasifikācija, noziedznieka personības struktūra, vardarbīgā noziedznieka 
psiholoăiskais portrets. 

10. Izmeklēšanas, atpazīšanas, nopratināšanas un konfrontēšanas psiholoăija. 
11. Cietušā un liecinieka psiholoăija. 
12. Penitenciārā psiholoăija. 
13. Advokāta darbības psiholoăiskās īpatnības (aizstāvības psiholoăiskie aspekti, 

aizstāvības taktika un stratēăija krimināllietās, aizstāvības runa). 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Referāts;  
Praktisku uzdevumu veikšana un dalība semināros;  
Eksāmens 

 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. ReĦăe V. (2002) Sociālā psiholoăija. Rīga: Zvaigzne ABC. 
2. Vorobjovs A. (2002) Sociālā psiholoăija. Rīga: Izglītības soĜi. 
3. Juridiskā psiholoăija. http://www.eksperts.gold.lv/psychology_lv.html 
4. Blackburn, R. (1993) The Psychology of Criminal Conduct. Theory, Reseach and 

Practice. John Wiley & Sons Ltd, Baffins Lane, Chichester: West Sussex PO19 
1UD. 1993. (tulk.kr.v.2004.) 

5. Joan McCord and Richard E. Tremblay Preventing Antisocial Behavior The 
Guilford press New York / London 1992. 

6. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и 
расследования преступлений. – М., 1996. 

7. Еникеев, М.И. (1996) Основы общей и юридической психологии. Москва. 
М.И.Еникеев. Общая социальная и юридическая психология. Санкт – 
Перербург Питер, 2003. 

8. Майерс Д. Социальная психология.  М.,1997. 
9. Мариновская И.Д., Тихомиров С.Н. Юридическая психология. М.: Дело, 2005. 
10. Курбанов В.И. Юридическая психология. М: Наука пресс, 2007. 
11. Литвишков В.М. Психология и педагогика в профессиональной деятельности 

юриста. М., 2004. 
12.  Васильев, В.Л. (2005) Юридическая психология.. Санкт – Петербург: Питер. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Buls, A. (2002) Cietumā ieslodzīto notiesāto psiholoăiskās korekcijas iespējas. 
Rēzekne: RA izdevniecība. 

2. Mihailova M. (2006) Noziedznieku personības psiholoăiskā izzināšana kā 
tiesībpārkāpumu novēršanas faktors. Zinātnisko rakstu krājumā „Tiesību 
pārkāpumu sekas privātajās un publiskajās tiesībās”. Daugavpils: DU akadēmiskais 
apgāds „Saule”. 

3. Vikelsons U. Juridiskās psiholoăijas jēdziens un nozīme. 
4. Александров Ю.К. (2001) Очерки криминальной субкультуры. Москва: Права 

человека. 
5. Антонян Ю.М. (2006) Почему люди совершают преступления. Причины 

преступности. Москва: Камерон. 
6. Антонян Ю. М.. Психология убийства. Психологическая газета №4, 1998., 

http://www.psyland.ru/mlist/archive/1044210475.html 
7. Антонян Ю.М., Самовичев Е.Г. Неблагоприятные условия формирования 

личности в детстве. М., 1993. 
8. Л.Балабанова. Судебная патопсихология. - Донецк: Сталкер, 1998. 



 

9. Беличева С.А. Основы превентивной психологии. М., 1994. 
10. Бочкарева Г. Г. Психологическая характеристика мотивационной сферы 

подростков-правонарушителей. Сб.: «Изучение мотивации поведения детей и 
подростков». М.,1972.  

11. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. — СПб: Питер, 2001. 
12. Глоточкин А.Д., Пирожков В.Ф. Исправительно – трудовая психология. – М., 

1974. 
13. Дубовик, О.Л. (1977) Принятие решения в механизме преступного поведения 

и индивидуальная профилактика преступлений. Москва. 
14. Емельянов В. П. Преступность несовершеннолетних с психическими 

аномалиями / Под ред. И. С. Ноя. — Саратов: Изд-во Саратовского университета, 
1980. 

15. Михайлова М.Правонарушители как социальная группа – социально- 
психологический портрет. Nova ekonomia a spoleczenstvo 2 – Lublin: 
Wydawnictwo KUL, 2006. 

16. Водолазский, Б.Ф. (1982) Психологические особенности личности 
осужденного. Омск. 

17. Змановская, Е.В. (2006) Девиантология (психология отклоняющегося 
поведения). Москва: ACADEMIA  

18. Корецкий, Д.А. Землянухина, Л.М. (2003) Личность вооруженного 
преступника и предупреждение вооруженных преступлений. Санкт – 
Петербург: Юридический центр Пресс. 

19. Малкина И.Г.– Пых. Психология поведения жертвы. М.: Эксмо, 2006. 
20. И.Г.Малкина – Пых. Экстремальные ситуации. М.: Эксмо, 2006. 
21. Ломброзо, Ч. (2005) Преступный человек. Санкт – Петербург: Мидгард. 
22. Лурия А.Р. Природа человеческих конфликтов. Объективное изучение 

дезорганизации поведения человека. - М: Cogito – centre, 2002. 
23. Сорокотягин, И.Н. (2006) Психология юриспруденции. Санкт – Петербург: 

Юридический центр Пресс. 
24. Туманова, Е.Н. (2002) Помощь подростку в кризисной ситуации жизни. 

Саратов.  
25. Фромм, Э. (1998) Анатомия человеческой деструктивности. Москва. 
26. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. М: Проспект, 2005. 
27. Рабочая книга пенитенциарного психолога. Под ред. Мокрецова А.И., 

Голубева В.П., Шамиса А.В. - М., 1998. 
28. Еникеев, М.И. Психологические основы ресоциализации осужденных 

(исправительная психология). http://yurpsy.by.ru/help/bib/enikeev/25.htm 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

 

 

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

B 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Judicial Psychology 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

The course is aimed at extending knowledge in judicial psychology and the spheres of 
lawyer’s action within this branch. The course envisages acquiring theoretical knowledge 
and forming understanding of the integration of psychological ideas within the system 



 

‘human – law’ as well as developing practical skills for performing Professional tasks. 
Students acquire the skill of integrating theoretical and practical knowledge in the context 
of judicial psychology. 
  

 

Piezīmes: 

 
 

 



 

 

Kursa nosaukums Krimin ālprocesa tiesību problēmas 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)  

Kredītpunkti 4 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 
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Zinātnes nozare Tiesību zinātne 

Zinātnes apakšnozare Krimināltiesības 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Dr.iur.,doc.Arvīds Ozerskis 
 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Kriminālprocesa tiesības bakalaura programmas līmenī 

 

Kursa anotācija:  

Kursa mērėis: studiju kurss veltīts kriminālprocesa aktuālajām problēmām. Tā uzdevums - 
1. Sniegt studentiem iespēju padziĜināti apgūt kriminālprocesa teorijas un prakses aktuālos 
jautājumus;  
2. Radīt iespēju pašiem apzināt aktuālas jomas, pētīt tās un meklēt problēmsituāciju 
risinājumus.  
3. Rosināt diskusijas par tēmai atbilstošiem jautājumiem  
4. Dot iespēju studentiem veidot un uzlabot praktiskās iemaĦas iegūto teorētisko zināšanu 
nostiprināšanai un izmantošanai modelētās praktiskās situācijās. 

 

Kursa plāns: 

1.Aktualitātēs kriminālprocesuālo tiesību avotu jomā.  
2. Kriminālprocesa principu izpratnes un praktiskās piemērojamības aktuālās problēmas.  
3. Procesa dalībnieku lomu izmaiĦas kriminālprocesā.  
4.Tiesas kontrole pirmstiesas kriminālprocesā. 
4. Mantiskie jautājumi kriminālprocesā.  
5. Procesuālie piespiedu līdzekĜi un personas brīvības/tiesību ierobežošana.  
6. Pierādīšanas teorija kriminālprocesā.  
7. Operatīvās darbības rezultātā iegūto ziĦu izmantošana pierādīšanā un t.s. sevišėā veidā 
veicamās izmeklēšanas darbības iekĜaušana kriminālprocesā.  
8. IzmaiĦas kriminālprocesa stadiju sistēmā.  
9. Procesuālās kārtības izmaiĦas pirmstiesas kriminālprocesa un iztiesāšanas stadijās. 
10. Vienkāršotās kriminālprocesa formas.  
11. Starptautiskās sadarbība krimināltiesiskajā jomā aktuālās problēmas. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 



 

Eksāmens 

 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Strada -Rozenberga K. Pierādīšanas teorija kriminālprocesā. 
2. Mūsdienu tiesibu teorijas atziĦas. Rakstu krājums E.MeĜėiša red. Rīga, 1999. 
3. ASV Federālā izmeklēšanas biroja tiesu ekspertīžu un lietisko pierādījumu izpētes 
rokasgrāmata (red. F.Straube).- R., Latvijas Policijas akadēmija, 1995. 
4. Balodis J. Nepatiesa liecība kā pretdarbība tiesai.// "Tieslietu Ministrijas Vēstnesis", 
1938., 1362.1pp. 
5. BērziĦš P. Katram ekspertīzes atzinumam jābūt pietiekoši pamatotam.// "Tieslietu 
Ministrijas Vēstnesis", 1939., 814.1pp. 
6. Grāvis P. Poligrāfa izmantošana noziegumu izmeklēšanas praksē.// "Administratīvā un 
Kriminālā Justīcija", 1998., 1998., Nr.4., 47.-48.1pp. 
7. Jākabsone V. Pierādījumu un pierādīšana pasaulē.// "Administratīvā un Kriminālā 
Justīcija", 1/99. 
8. Jākabsone V. Pierādījumu un pierādīšana pasaulē.// "Administratīvā un Kriminālā 
Justīcija", 2/98, 3/98, 4/98, 1/99. 
9. Jākabsone V. Pierādījumu un pierādīšana pasaulē.// "Administratīvā un Kriminālā 
Justīcija", 2/99, 3/99. 
10. Jākabsone V. Pierādījumu un pierādīšana pasaulē.// "Administratīvā un Kriminālā 
Justīcija", 1998., Nr.2, 8.-9.lpp.; 1998., Nr.3., 31.-32.1pp.; 1998., Nr.4, 31.-32.1pp. 
ll. Liecinieku liecības no psiholoăijas viedokĜa.// "Tieslietu Ministrijas Vēstnesis", 1922., 
Nr.6, 265.1pp.; 1923., Nr.7, 57.1pp. 
12. Liede A. Kriminālprocess, tiesvedības norise krimināllietās. Rīga, Zvaigzne, 1973. 13. 
Linde A. Daži vārdi par kriminālprocesa teoriju. // "Jurists", 1940., Nr.2/3, 59.1pp. 
14. Šmitds J. Daži piemēri liecinieku psiholoăijai.// "Jurists", 1936., Nr.7/8, 151.1pp. 
15. Veitnere L Tiesu psiholoăiskā ekspertīze izmeklēšanas procesā.// Latvijas Vēstnesis, 
1997.g. 8.oktobris, Nr.259. 
16. ViĜumanis N. Vēlama liecinieku liecību ekspertīze.// "Tieslietu Ministrijas Vēstnesis", 
1940., Nr.2, 314.1pp. 
17. Sourcebook on evidence C.P. 1996. (Avoti jautājumos par liecibu sniegšanu un 
pierādījumiem). 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

Meikališa Ā. Strada K. Kriminālprocess shēmās A. daĜa R., 2007.  
Meikališa Ā. Strada K. Kriminālprocess shēmās B un C. daĜa R., 2009.  
Meikališa A. Strada K. Kriminālprocesuālo terminu skaidrojošā vārdnīca 2.labotais un 
papildinātais izdevums R., 2000.  
Abebrase O. Burton F. Coory U. Clore J. Haines J. Criminal Litigation London, 1999  
Meikališa Ā. Drošības līdzekĜu kriminālprocesuālā reglamentācija Latvijas likumdošanā. 
LPA, 1995.  
Meikališa A. Pirmstiesas izmeklēšana , R, Biznesa augstskola Turība, 2001.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

Latvijas Vēstnesis 
Jurista vārds 

 

 



 

 

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

B 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Problems of criminal procedure law 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

The aim of the course: the study course is dedicated to the topical problems of criminal 
procedure. Its tasks are: 
1. Provide students with an opportunity of more profound investigation of the topical 
issues of criminal procedure theory and practice;  
2. Give a possibility of individual investigation of important spheres and seek for 
problem situation solutions;  
3. Arouse discussions of the issues related to the given topic;  
4. Give an opportunity to students to form and improve practical skills for 
consolidating their theoretical knowledge and applying it in modeled practical 
situations.  

 

Piezīmes: 

 
 



 

 

Kursa nosaukums Komerctiesību aktuālas problēmas 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 2 

Kredītpunkti 4 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes 

Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

SZF asociētais profesors Aleksandrs Baikovs 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Valsts un tiesību teorija, civiltiesības vispārīga daĜa, lietu tiesības, saistību tiesības, finanšu 
tiesības. 

 

Kursa anotācija:  

Sniegt teorētiskās zināšanas komerctiesību jautājumos. Sniegt studējošiem padziĜinātas 
zināšanas par komerctiesību doktrīnu, problemātiku, apgūt praktiskas iemaĦas likumu 
izmantošanai praksē, kā arī saistību tiesību problēmu risināšanā praksē.  
Iegūt zināšanas par komerctiesību būtību, nozīmi un aizsardzību. Iepazīstināt ar  
komerctiesību vispārīgiem jēdzieniem, komersantu veidiem, komercdarījumiem, 
komersanta maksatnēspeju, konkurences un monopolistiskas darbības ierobežõjumiem, 
innovācijas un investīciju darbības tiesisko reăulēšanu, vertspapīru tirgus, banku, biržu, 
apdrošināšanas darbības tiesisko reăulēšanu,  nodokĜu uzlikšanas, audita darbības, 

grāmatvedību uzskaites un atskaites tiesisko reăulēšanu u.c. jautājumiem, ar Civillikumu, 

Komerclikumu un citiem likumiem un normatīvajiem dokumentiem, kuri reglamentē 
komercdarbību. 

 

Kursa plāns: 

1. Komerctiesības jēdziens, principi, sistēma un avoti. 

2. Komerctiesību subjekti. 

3. Atsevišėi komersantu veidi. 

4. Komercriesību objekti. 

5. Komersantu tiesību un likumisku interešu aizsargašana. 

6. Līgums: vīspārīgi noteikumi. 

7. Lietu nodošanas līgumi. 

8. Darbu izpildes līgumi. 



 

9. Pakalpojumu izdārīšanas līgumi. 

10. Valsts un pāšvaldības īpašuma privatizācijas tiesiskā reăulēšāna. 

11. Konkurences un monopolistiskas darbības ierobežojuma tiesiskā reăulēšana. 

12. Produkcijas, darbu un pakalpojumu kvalitātes tiesiskā reăulēšana. 

13. Produkciju, darbu un pakalpojumu cenu tiesiskā regulēšana. 

14. Innovācijas darbības tiesiskā regulēšana. 

15. Investīciju darbības tiesiskā regulēšana. 

16. Vērtspapīru tirgus tiesiskā regulēšana. 

17. Banku darbības tiesiskā regulēšana. 

18. Biržu darbības tiesiskā regulēšana. 

19. Līzingu darbības tiesiskā regulēšana. 

20. Apdrošināšanas darbības tiesiskā regulēšana. 

21. Aprēėinu tiesiskā regulēšana stārp komersantiem. 

22. NodokĜu uzlikšanas tiesiskā regulēšana. 

23. Audīta darbības tiesiskā regulēšana. 

24. Komercdarbības tiesiskā regulēšana atsevišėās ekonomikas nozarēs. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Pozitīvi nokārtots eksāmens 
 

 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. ANO (Vīnes) Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem 
(pieĦemta  11.04.1980.; LR spēkā no 01.08.1998.). 

2. Konvencija par kravu starptautisko autopārvadājuma līgumu (CMR) (pieĦemta 
19.05.1956.; LR   

     spēkā no 14.04.1994.). 
3. Konvencija par pasažieru un bagāžas starptautisko autopārvadājuma līgumu (CVR) 

(pieĦemtā 01.03.1973.; LR spēkā no 14.04.1994.). 
4. Council Regulation (EC) Nr.2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a 

European   company  (SE) // Official Journal of the European Communities Nr  L 294 
of 10 November 2001. 

5. Council Directive nr 2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing the  Statute for a 
European company (SE) with regard to the involvement of employees // Official 
Journal of the European Communities Nr L 294 of 10  November 2001. 

6. Civillikums. 
7. Komerclikums. 
8. 2007.gada 01. novembra Maksātnespējas likums. 
9. 1998.gada 10. jūnijā Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums.   
10. 1998.gada 10. jūnija likums „ Par apdrošināšanas līgumu”.  
11. 2000.gada 19. oktobra likums „ Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”.  
12. 2006.gada 06.aprīla Publisko iepirkumu likums.  
13. 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likums.  
14. 2005.gada 14.aprīĜa Zinātniskās darbības likums.  
15. 2001.gada 3. maija likums „Par zvērinātiem revidentiem”.  
16. 2002.gada 19.decembra Komercdarbības atbalsta kontroles likums.  



 

17. 2003.gada 23. janvāra likums „Par Eiropas konvenciju par Starptautisko  
Komercšėīrējtiesu.  
18. 2005.gada 10. martā Eiropas komercsabiedrību likums.  
19. 1991. gada 5. novembra likums “Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā”.  
20. 1992.gada 28.janvāra likums „Par biržām”.  
21. 2002.gada 31.oktobra Iekšējā audita likums.  
22. 1995.gada 10. augusta Būvniecības likums.  
23. 1998. gada 1.aprīĜa DzelzceĜa likums.  
24. 2005.gada 08.decembra Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likums.  
25. 2002.gada 09. maija Valsts kontroles likums.  
26. 2006.gada 19. oktobra Konsolidēto gada pārskatu likums.  
27. 1992.gada 14.oktobra Gada pārskatu likums.  
28. 1998.gada 21. oktobra Komercėīlas likums.  
29. 2003.gada 20. novembra Finanšu instrumentu tirgus likums.  
30. 2003. gada 24. maija Jūras kodekss.  
31. 2000.gada 20. janvāra Koncesiju likums.  
32. 2000.gada 23. marta Koncernu likums.  
33. 1990.gada 20. novembra likums “Par Latvijas Republikas UzĦēmumu Reăistru”.  
34. 1992.gada 8.janvāra likums “Par individuālo (ăimenes) uzĦēmumu, zemnieka vai 

zvejnieka saimniecību un individuālo darbu”.  
35. 1993.gada 2.februāra likums “Par amatniecību”.  
36. 1995.gada 7. septembra likums “Reliăisko organizāciju likums”.  
37. 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums.  
38. 1990.gada 26. septembra likums “Par uzĦēmējdarbību”.  
39. 1998.gada 26. februāra likums “ Par uzĦēmējdarbībai sniegtā valsts un  pašvaldību 

atbalsta kontroli”.  
40. 1998.gada 5. februāra likums “Kooperatīvo sabiedrību likums”.  
41. 2007.gada 22. novembra Negodīgas komercprakses aizlieguma likums.  
42. 2000.gada 20. decembra Reklāmas likums.  
43. 1995.gada 5. oktobra Kredītiestāžu likums.  
44. 1994.gada 5. oktobra likums „Par aviāciju”.  
45. 2000.gada 06.aprīĜa Autortiesību likums.  
46. 2002.gada 31.oktobra Elektronisko dokumentu likums.  
47. 2000.gada 21.decembra DzelzceĜa pārvadājumu likums.  
48. 1997.gada 18.decembra likums „Par noziedzīgu iegūtu līdzekĜu legalizācijas 
       novēršanu”.  
49.  2004.gada 7. aprīĜa Sauszemes transportlīdzekĜu īpašnieku civiltiesiskās 
       atbildības obligātās apdrošināšanas likums.  
50.  1998.gada 10.septembra Hipotekāro ėīlu zīmju likums.  
51.  2006.gada 22. jūnijā Eksporta kredītu garantēšana likums.  
52.  1996.gada 8 augusta likums “Par atbilstības novērtēšanu” . 
53.  LR 1999.gada 16. jūnija likums “Par preču zīmēm un ăeogrāfiskās izcelsmes 

norādēm”.  
54.  1999.gada 18.marta likums “Patērētāju tiesību aizsardzības likums”.  
55.  1992.gada 14. oktobra likums „Par grāmatvedību” . 
56.  2000.gada 20. jūnija likums “Par atbildību par preces un pakalpojuma trūkumiem”.  
57.  2004.gada 7. aprīĜa likums “Preču un pakalpojumu drošuma likums”.  
58.  2007.gada 22. novembra likums “Negodīgas komercprakses aizlieguma likums”.  
59.  1997.gada 18. decembra Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums.  
60.  1992.gada 16. augusta likums „Par 1938. gada 27.septembra VekseĜu likuma un 
       Čeku likuma spēka atjaunošanu”.  
61.  1992.gada 16. augusta Čeku likums.  



 

62.  Kārtība, kādā biedrības, arodbiedrības un reliăiskās organizācijas saĦem licenci 
       vietēja mēroga vienreizējo izložu organizēšanai: LR MK 2006.gada 5.septembra 

noteikumi Nr.741.  
63.  Komercakta un vispārēja parauga akta sastādīšanas noteikumi: LR MK 2002.gada 9. 

aprīĜa noteikumi Nr. 148.  
64. LR MK 1999.gada 2 marta noteikumi Nr.81. “Noteikumi par komercėīlas 

reăistrācijas  pieteikumu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kartība”.  
65.  LR MK 1992.gaada 26.oktobra lēmums Nr.442 “Par pagasta lauksaimniecības 

kooperatīvajām sabiedrībām (biedrībām)”.  
66.LR MK 1992.gada 4.augusta lēmums Nr.307 “Par dzīvokĜu īpašnieku kooperatīvajām 

sabiedrībām”.  
67. LR MK 1993.gada 29.aprīĜa lēmums Nr.220 “Par individuālā darba patentmaksas 
       apmēriem un kārtību, kādā tiek reăistrēti individuālā darba veicēji”.  
68.Vispārīgie būvnoteikumi: LR MK 1997.gada 10. aprīĜa noteikumi Nr.112.  
69. Noteikumi par būvju pieĦemšanu ekspluatācijā: LR MK 2004.gada 13. aprīĜa 
       noteikumi Nr.229.  
70. Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un ziĦošanas kārtību: LR MK 

2001.gada 20.marta noteikumi Nr. 127.  
71.LR MK 1999.gada 13.jūlija noteikumi Nr.257 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanas 

līgumu”.  
72.LR MK 1998.gada 17.marta rīkojums Nr.128 “Par patērētāju tiesību aizsardzības 

centra izveidošanu”.  
73. Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi: LR MK 2007.gada 10. aprīĜa 
noteikumi Nr.237  
74. Noteikumi par stingras uzskaites preču pavadzīmēm-rēėiniem; LR MK 2003.gada 
25. jūnija noteikumi Nr.339  
75.LR MK 1999.gada 18.maija noteikumi Nr. 178 “Kārtība, kādā norādāmas preču un 
pakalpojumu cenas”  
76. Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi : LR MK 2005.gada 6. Septembra noteikumi 
Nr.674  
77.LR MK 2002.gada 2. aprīĜa noteikumi Nr.140 “Noteikumi par distances līgumu”.  
78.LR MK 1999.21. septembra noteikumi Nr.327 “ Noteikumi par līgumu, kas noslēgts 
ārpus uzĦēmuma (uzĦēmējsabiedrības) pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu 
sniegšanas vietas”.  
79.VekseĜu izrakstīšanas un apgrozības noteikumi: LR MK 1995.gada 21.februāra 
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Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Topical Problems of Commercial Law 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

The course is aimed at providing theoretical knowledge in commercial law issues, extend 
students’ knowledge on the commercial law doctrine and problems, help them gain 
practical skills of applying law in practice as well as solving problems of liability law in 
practice.  
The course provides knowledge on the essence, significance, and protection of commercial 
law, introduces general notions of commercial law, kinds of business persons, commercial 



 

transactions, insolvency, limitations of competition and monopoly actions, legal regulation 
of innovation and investment action, legal regulation of stock market, bank, stock 
exchange, insurance company action, legal regulation of tax imposition, auditing, 
accounting and other issues by °Civil Law, Commercial Law and other laws and legal acts 
regulating commercial activities. 
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Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 
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Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne 

 
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 
Tiesību katedras profesors, Dr.iur.V.Zahars 

 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 
Krimināltiesības un Politoloăija 

 
Kursa anotācija:  

Kurss ir iekĜauts tiesību maăistra studiju programmā krimināltiesisko zinātĦu 
apakšnozares krimināltiesību virzienā kā papildus kurss. Studiju kursā maăistrants 
apgūst zināšanas par krimnālpolitikas būtību un tās principiem, par kriminālpolitikas 
realizācijas formām, par aktuālākiem jautājumiem dažādu krimināltiesisku nozaru 
politikas jomā. 

 
Kursa  plāns: 

1.tēma. Kriminālpolitikas jēdziens. 
Kriminālspolitikas vieta valsts politikā. Kriminālpolitikas un tiesību savstarpējās 
attiecības. Noziedzības kontrole kā kriminālpolitikas saturs. Kriminālpolitikas elementi: 
krimināltiesiskā, kriminālprocesuālā, sodu izpildes politika un politika noziegumu 
prevencijas jomā. 
Kriminālpolitikas objektīvā nosacītība: ekonomiskie, politiskie, sociālie, psiholoăiskie, 
kriminoloăiskie un tiesiskie faktori. 
 
2.tēma. Kriminālpolitikas principi.  
Kriminālpolitikas principu jēdziens un sistēma. Vispārtiesiskie kriminālpolitikas 
principi: likumība, demokrātisms, humānisms, pārliecināšanas un piespiešanas metožu 
savienošana, zinātniskā pieeja. 
Kriminālpolitikas specifiskie principi: noziegumu prevencijas princips, kompleksa 
pieeja noziedzības kontrolē, noziedzības kontroles pasākumu plānošana, represijas 
ekonomijas princips, diferencētas pieejas princips dažādiem noziegumu veidiem un 
noziedznieku kategorijām, noziedzības kontroles pasākumu lietderīguma princips, 
iedarbības uz tiesībpārkāpējiem neizbēgamības princips. Kriminālpolitikas principu 
nozīme. 
 
3.tēma. Kriminālpolitikas realizācijas formas. 
Likums kā kriminālpolitikas izpausme un realizācijas forma. Kriminālpolitikas loma 
likumdošanas veidošanā. Tiesību aizsardzības institūciju prakse kā kriminālpolitikas 
realizācijas līdzeklis. Sabiedrisko organizāciju un indivīdu piedalīšanās 
kriminālpolitikas realizācijā. Masu saziĦas līdzekĜu loma kriminālpolitikas realizācijā. 
 



 

4.tēma. Krimināltiesiskā politika. 
Kriminālitiesiskā politikas jēdziens un tās vispārējs raksturojums. Kriminalizācija un 
dekriminalizācija kā krimināltiesiskās politikas realizācijas veidi. Kriminalizācijas un 
dekriminalizācijas nosacījumi. Krimināllikumdošanas attīstība pēc Latvijas neatkarības 
atgūšanas un tās perspektīvas. 
Sabiedriski bīstamo nodarījumu penalizācija. Diferencēta pieeja dažādu noziegumu 
veidu un noziedznieku kategoriju sodīšanai. Sodu sistēmas attīstība. Nāvessoda 
problēma krimnālpolitikas skatījumā. Alternatīvas brīvības atĦemšanai. 
Depenalizācija: atbrīvošanas no kriminālatbildības un atbrīvošanas no soda problēmas. 
 
5.tēma. Kriminālprocesuālā politika. 
Kriminālprocesuālās politikas jēdziens, vispārējs raksturojums un mūsdienu īpatnības. 
Personas garantiju nostiprināšana kriminālprocesā. Cietušo un liecinieku drošības 
nodrošināšanas problēmas. 
Kriminālprocesa reforma, tās pozitīvie un negatīvie elementi. Krimināltiesvedības 
efektivitātes paaugstināšanas uzdevums un tā risināšanas līdzekĜi. Saīsinātais process kā 
viens no krimināltiesvedības efektivitātes paaugstināšanas līdzekĜiem. Darba zinātniskā 
organizācija un zinātniski tehnisko sasniegumu izmantošana tiesību aizsardzības 
institūcijās. 
 
6.tēma. Sodu izpildes politika. 
Sodu izpildes politikas jēdziens, vispārējs raksturojums un mūsdienu īpatnības. 
Brīvības atĦemšanas soda attīstība. Cietumu reforma Latvijā, tās etapi un perspektīvas. 
Soda izciešanas apstākĜu diferenciācija. Cilvēktiesību nodrošināšanas problēma 
brīvības atĦemšanas vietās. Soda mērėa sasniegšanas grūtības esošos sociāli 
ekonomiskos apstākĜos. 
Notiesāto personu resocializācija kā kriminālpolitikas realizācijas forma. 
 
7.tēma. Politika noziegumu prevencijas jomā.  
Politikas noziegumu prevencijas jomā jēdziens un vispārējs raksturojums. Sociālās 
prevencijas sistēmas izveidošanas nepieciešamība. Noziedzības novēršanas padomes 
uzdevumi un struktūra. Kriminoloăisko pētījumu nepieciešamība. Nacionālās 
koncepcijas cīĦā ar noziedzību veidošana. Individuālās noziegumu prevencijas 
problēmas. 
 
8.tēma. Latvijas Republikas piedalīšanās starptautiskajā sadarbībā noziedzības 
apkarošanas jomā.  
Latvijas piedalīšanās cīĦā pret starptautisko noziedzību un starptautiskā rakstura 
noziedzību. Latvijas kā Interpola dalībvalsts aktivitātes. Latvijas piedalīšanās valstu 
savstarpējā palīdzībā krimināllietās. Eiropas valstu kriminālpolitika. 
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Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Criminal Policy 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

The course is included in the Master’s of law study programme, the subbranch of 
criminal law science as a supplementary course. It provides knowledge on criminal 
policy and its principles, forms of its realization as well as the urgent issues in the sphere 
of diverse branches of criminal law. 
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Nosaukums 
Krimin ālsodu un to izpildes 
pilnveides problēmas 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 3 
Kredītpunkti 4 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64 
Zinātnes nozare Sociālās zinātnes 

Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne 

 
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 
Tiesību katedras profesors, Dr.iur.V.Zahars 

 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 
Tiesību bakalaura grāds. Jābūt apgūtiem bakalaura studiju programmas krimināltiesību un 
citiem šai blokā ietilpstošajiem studiju kursiem. 

 
Kursa anotācija:  

Kurss ir iekĜauts tiesību maăistra studiju programmā krimināltiesību zinātĦu 
apakšnozares krimināltiesību virzienā. 

Studiju kursa mērėis ir palīdzēt maăistrantam padziĜināti apgūt kriminālsodu izpildes 
tiesību institūtus, kriminālsodu izpildes tiesību attīstības vēsturi, izprast un zināt 
kriminālsodu izpildes likumdošanas attīstību un tās tendences, saskatīt 
problēmjautājumus kriminālsodu izpildes tiesību un penitenciāro un probācijas iestāžu 
darbības pilnveidē, prast formulēt argumentētus priekšlikumus kriminālsodu izpildes 
tiesību, penitenciāro un probācijas iestāžu darbības tālākai attīstībai. 

 
Kursa  plāns: 

1.tēma. Kriminālsodu izpildes tiesību normu un kriminālsodu izpildes iestāžu attīstības 
tendences mūsdienās (XX gadsimta 60.gadi - XXI gadsimta sākums).  
Kriminālsodu politikas liberalizācijas, atteikšanās no pārmērīgas represīvu metožu 
lietošanas noziedzības ierobežošanā, brīvības atĦemšanai alternatīvu sodu 
nepieciešamības pamatojums. 
2.tēma. Cilvēktiesību ievērošanas kriminālsodu izpildē aktualizācija un slēgto iestāžu 
uzraudzības nepieciešamība un to darbības monitorings (uzraudzība). 
Cilvēktiesību pārkāpšanas riski kriminālsodu izpildē un preventīvo pasākumu 
nepieciešamība to novēršanā. Institucionālā (Tieslietu ministrijas, Ieslodzījuma vietu 
pārvaldes, Valsts probācijas dienesta) kontrole. Prokuratūras, tiesas, Tiesībsarga biroja, 
nevalstisko organizāciju loma kriminālsodu izpildes iestāžu uzraudzībā. Starptautisko 
institūciju – ANO Spīdzināšanas novēršanas komitejas (CPT), EDSO, Human Rights 
Watch, Amnesty International u.c. organizāciju vieta, loma un pilnvaras spīdzināšanas, 
cietsirdīgas izturēšanās pret ieslodzītajiem novēršanā. 
3.tēma. Notiesāto personu resocializācijas problemātika un inovatīvi risinājumi bijušo 
notiesāto atgriešanā sabiedrībā. Resocializācija kā atkārtotu noziegumu prevencija. 
Soda mērėu izpratne kontekstā ar likumpārkāpēju iespējām reintegrēties sabiedrībā, to 
evolūcija (atriebība, labošana, pāraudzināšana, resocializācija, uzvedības 
normalizācija). Penitenciāro un probācijas iestāžu vieta un loma notiesāto personu 
resocializācijas programmu īstenošanā. Sociālās integrācijas iespējas soda izciešanas 



 

laikā. 
4.tēma. Kriminālsodu sistēmas un kriminālsodu izpildes iestāžu reformēšana Latvijā 
starptautisko tiesību normu un standartu (rekomendāciju, ieteikumu) skatījumā. 
Kriminālsodu sistēmas evolūcija Latvijā laika posmā no 1991.gada līdz mūsdienām. 
Kriminālsodu izpildes sistēmas reformēšana un pielāgošana starptautiskajiem 
standartiem. 
5.tēma. Mūža ieslodzījuma izpildes problemātika. Dogmatiskie un modernie uzskati par 
mūža ieslodzījuma izpildes kārtību. 
Ar mūža ieslodzījumu notiesāto personu tiesiskais statuss. Reālā (dogmatiskais 
viedoklis) un faktiskā (modernais viedoklis) mūža ieslodzījuma izpratne. Mūža 
ieslodzījuma izpildes praktiskie aspekti Latvijā un ārvalstīs. 
6.tēma. Juvenālās justīcijas un atjaunotā taisnīguma sistēmas filozofiskie, teorētiskie un 
praktiskie aspekti: no veciem stereotipiem līdz mūsdienīgiem risinājumiem. 
Atsevišėas normatīvās bāzes, tiesvedības un kriminālsodu izpildes sistēmas 
nepieciešamība attiecībā uz kriminālsodu izvēli, piemērošanu un to izpildi 
nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem (citu valstu prakse). Atjaunotā taisnīguma 
(Restorative Justice) principu skaidrojums un minētās sistēmas nepieciešamības 
pamatojums modernās kriminālsodu izpildes zinātnes (penoloăijas) skatījumā. 
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Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Andrejs Vilks. Dr.iur., prof 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Kriminoloăija bakalaura programmas līmenī 

 
Kursa anotācija:  

Kurss paredzēts maăistra studiju programmas „Tiesību zinātne”  
studentiem. Kursa mērėis ir sniegt studentiem galvenās noziedzības  
attīstības tendenču problēmas Latvijā. Lai sasniegtu šo mērėi tiek paredzēts arī sniegt 
vispārējo priekšstatu par noziedzības ietekmējošajiem faktoriem, likumsakarībām,  
kā arī valsts regulējošo lomu negatīvo parādību novēršana un uzlabošanā 

 
 

Kursa plāns: 

1. Kriminoloăiskās domas un kriminoloăijas veidošanās un attīstība. 
2. Kriminoloăiskās izziĦas metodoloăija un metodika 
3. Kriminoloăijas antropoloăiskā skola. 
4. Kriminoloăijas psiholoăiskā skola. 
5. Socioloăiskās kriminoloăiskās skolas un teorijas. 
6. Modernās  kriminoloăiskās teorijas un skolas. 
7. Kriminoloăija un noziedzības novēršana. 
8. Profesionālā noziedzība. 
9. Organizētā noziedzība. 
10. Transnacionālā un starptautiskā noziedzība. 
11. Terorisms. 
12. Jaunā „evolucionālā” noziedzība. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Noslēdzot kursu maăistrantiem ir jāizstrādā referāts un jāsagatavo prezentācija. 

 

Literatūra (01-mācību literatūra): 



 

1. Noziedzība un kriminoloăija globalizācijas apstākĜos: jauni izaicinājumi. XYIII 
Baltijas starptautiskā kriminologu semināra materiāli. Rīga,  Latvijas kriminologu 
biedrība, 2006. 

2. Kriminoloăija. R., Nordik, 2004. 
3. Birkavs V. Zinātne – pret noziedzību. R., 1986. 
4. Griėis J. Par noziedzības sociāliem cēloĦiem Latvijā. Kriminālstatistisks apskats. 

Tieslietu ministrijas vēstnesis. R., 1924. 
5. KrastiĦš I. Tiesību doktrīnas. R., 1996. 
6. KrastiĦš I. Tiesību teorijas pamatjēdziens. R., 1996. 
7. KrastiĦš U. Mācība par nozieguma sastāvu. R., 1994. 
8. Kristapsone S. Noziedzība Latvijā (noziedzību noteicošie sociāli ekonomiskie 

faktori Latvijā 90.gados). R., ‘’Raka’’, 2003. 
9. KrugĜevskis A Kriminālpolitika. Lekcijas. R., 1934. 
10. Liholaja V. Noziegums. Crime//Latvijas Universitātes raksti, 703 sējums. 

Juridiskā zinātne. Rīga, Latvijas Universitāte, 2006,  44. – 62. lpp. 
11. Likumpārkāpumi un sabiedrībai nevēlamas parādības. Statikas datu krājums. R., 

2003. 
12. LZP ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 1994. – 1996. 

g. R., 1997. 
13. MeĜėisis E. No tiesību filozofijas vēstures. R., 1997. 
14. StumbiĦa Ē., Birkavs V., Niedre A. Kriminoloăija. R., 1981. 
15. Ugrjumovs A. Noziedzības cēloĦi un apkarošanas līdzekĜi. Tieslietu ministrijas 

vēstnesis. R., 1922., Nr. 5  
16. Vilks A. Deviantoloăija. Mācība par uzvedības sociālajām novirzēm. R., Tiesu 

namu aăentūra, 2001. 
17. Vilks A. Latvijas kriminālās dimensijas: tendenču analīzes un nākotnes 

vīzijas//Zinātniskais pētījums. Sociālekonomiskā procesa trajektorija Latvijā no 
1985. līdz 2002. gadam. Kur tā ved Latviju? – Ventspils, Ventspils Augstskola, 
2002. – 319-333 lpp. 

18. Vilks A. Cilvēku un viĦu orgānu tirdzniecība: kriminoloăiskās, politiskās un 
sociālās problēmas. Ieskats XXI gadsimta kriminālajās reālij ās. R., BAAF, 2002. 

19. Adler F., Mueller G.O.W., Laufer W.S. Criminology. 2 d. Ed. N.Y., 1995. 
20. Binder A., Gilbert G. Methods of Research in Criminology and Criminal Justice. 

N.Y., 1983. 
21. Crime and Criminology. 3 d. Ed. N.Y., 1981. 
22. Criminology”, Ch.Hale, K.Hayward, Oxford University Press, New York,2005 
23. „Criminology:third edition”, Stephen Jones, Oxford University Press, New York, 

2001 
24. Eiseberg U. Krimonologie, 4 d. Ed., 1995. 
25. David Garland THE CULTURE OF CONTROL.Crime and Social Order in Contemporary 

Society. Chicago: The University of Chicago Press; Oxford: Oxford University Press, 2001. 
XIII, 307 p. 

26. Kaiser G., Kerner J.H., Sock F., Schellhops H Kleines Krimonologisches 
Worterbuch. Stutgart, 1993 

27. „The psychology at criminal conduct”, D.A. Andrews and Janus Bonta, 1988 
28. „Theoretical criminology”:third edition, G.B.Vold and T.J.Bernard, Oxford 

University Press, New York,1986 
29. Siegel L.J. Criminology: theories, patterns arn typologies. West, 1992. 
30. Овчинский В.С. Криминология и биотехнологии. Москва, НОРМА. 2005. 
31. Овчинский  А.С.  Матрица преступности. Москва, НОРМА. 2006. 
32. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российкие 

тенденции. Издание  2-е переработанное и дополненое. Москва,  Изд. 



 

Волтерс Клуверс, 2005. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Amerikas kriminologu asociācija – http://asc41.com/ 
2. Kriminoloăijas Interneta mega saits – 

http://faculty.ncwc.edu/toconnor/criminology.htm 
3. ASV kritiskās kriminoloăijas saits – http://critcrim.org/ 
4. Skandināvijas Kriminoloăisko pētījumu padome – http://www.nsfk.org/ 
5. Austrālijas kriminoloăisko pētījumu padome – http://www.aic.gov.au/crc/ 
6. Kembridžas universitātes kriminoloăijas saits – http://www.crim.cam.ac.uk/ 
7. Kriminoloăisko teoriju saits – http://www.crimetheory.com/ 
8. Eiropas noziedzības novēršanas un kontroles institūts (HEUNI) – 

http://www.heuni.fi/ 
9. Pasaules kriminālās tiesvedības elektroniskā  biblioteka – 

http://www.newark.rutgers.edu/~vylen/WCJ/ 
10. Eiropols – http://www.europol.eu.int/ 
11. Interpols – http://www.interpol.int/ 
12. Teorētiskās kriminoloăijas saits – http://tcr.sagepub.com/ 
13. Britānijas kriminoloăijas padome – http://www.britsoccrim.org/  
14. Eiropas Kriminoloăijas padome – http://esc-eurocrim.org/ 
15. en.wikipedia.org/wiki/Phrenology+phrenology 
16. http://skepdic.com/phren.html 
17. http://www.victorianweb.org/science/phrenology/intro.html 
18. www.albany.edu/museum/wwwmuseum/criminal/checklist/+phrenology+c 
19. www.crimelibrary.com/criminal_mind/psychology/crime_motivation 
20. www.phrenology.com 
21. www.phrenology.com/franzjosephgall.html 
 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

 

 

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

B 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Crime Development Tendencies 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

The course is envisaged for the students of Master’s study programme „ Crime 
Development Tendencies”. The aim of the course is to provide students with the 
knowledge on the main trends of crime development in Latvia. In order to reach this aim, 
it is also planned to provide a general notion of the factors and regularities affecting 
crime as well as the regulating role of the state in preventing the negative phenomena. 
 

 

Piezīmes: 

 
 



 

 
Nosaukums Projektu izstrāde un vadība 
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 3 
Kredītpunkti 2 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 
Zinātnes nozare Sociālās zinātnes 

Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne 

 
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 
Elita Jermolajeva, DU SZF, asociētā profesore 

 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 
Ekonomika bakalaura programmas apjomā 

 
Kursa anotācija:  

Kurss paredzēts SZF maăistra studiju programmas “Tiesību zinātne” studējošiem.  

Kursa mērėis ir radīt izpratni par projektu izstrādes un vadības būtību, metodēm, 
posmiem, iespējamajiem finansēšanas avotiem, kā arī dot iespēju studentiem praktiski 
izstrādāt projekta pieteikumu.  

 
Kursa  plāns: 
Studiju kursā paredzētas 16 lekcijas un 16 praktiskie darbi.  
Kursa saturs: 

1. Projekta  jēdziens vēsturiskā aspektā.  
2. Projekta izstrādes nepieciešamība, ideju ăenerēšana. Projektu veidi. 
3. Projekta mērėu un uzdevumu noteikšana. 
4. Projekta plānošana. Projekta izstrādes posmi. 
5. Projekta pieteikuma rakstīšanas pamatprincipi. 
6. Projekta budžeta aprēėins. 
7. Projekta cikla vadība. 
8. Iespējamie projektu finansēšanas avoti.  
9. ES budžets un struktūrfondi.  
10. ES finansējuma iespējas projektiem Latvijā.   
11. Atšėirības projektu izstrādē dažādu īpašuma formu institūcijām. 
12. Konkrēta projekta pieteikuma izstrādāšana. 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Diferencētā ieskaite 
Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. ES finansējums: projekti, konkursi, programmas - 2004, Eiropas Komisijas 
pārstāvniecība Latvijā, 36 lpp. 

2. Eiropas Savienības struktūrfondi – Finanšu ministrija, 2004, 23 lpp.  
3. Forands I. Projekta menedžments. – R., Latvijas Izglītības fonds, 2006., 264 lpp 
4. Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana, R., Valters un Rapa, 2004., 187 lpp. 
5. Ilmete Ž. Projektu vadīšana// Žurnāls “Projektu vadīšana” 
6. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007. – 2013. gadam un NSID: www.esfondi.lv 



 

7. Latvijas Republikas ministriju interneta mājas lapas: www.em.gov.lv, 
www.fm.gov.lv, www.lm.gov.lv, www.izm.gov.lv, www.zm.gov.lv  u.c. 

8. Projektu vadības praktiskā rokasgrāmata – Latgales reăiona attīstības aăentūra, 
Daugavpils, 16 lpp. 

9. Vienotais programmdokuments (VPD) un Attīstības plāns 2004. – 2006. gadam - 
www.esfondi.lv 

10. Interneta mājas lapa: www.esfondi.lv 
11. Interneta mājas lapas LR aăentūrām un fondiem:  www.liaa.gov.lv, www.vraa.lv, 

www.lsif.lv, www.lkf.lv 
12. Frame J. The new project management. S.Francisko, 1994. 
13. Lewiss J.P. The project managers desk reference.- American Management 

Association, 1997. 
14. The Structural Funds in 2004. Sixteen annual report (2006), European 

Communities, 206 p. 
15. Грашина М., Дункан В. Основы управления проектами. – СПб., Питер, 2006, 

208 с. 
 
Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Chad T.Green, Yvette Castro-Green Kā sastādīt veiksmīgu finansējuma  
pieprasījumu. Soli pa solim. – Nevalstisko organizāciju centrs, R. 1997., 62 lpp. 

2. Dažādā Latvija: pagasti, novadi, pilsētas, rajoni, reăioni. Vērtējumi, perspektīvas, 
vīzijas (2004) Latvijas statistikas institūts, Valsts reăionālās attīstības aăentūra: 
Rīga, 232. – 241. lpp. 

3. Latvijas reăioni skaitĜos (2005) LR CSP, Rīga, 161 lpp. 
4. Eiropas Komisija. Viens gads Eiropā (2006)  Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju 

birojs: Luksemburga, 38 lpp.  
5. ES struktūrfondu projektu grāmata. Pirmais izdevums. – Finanšu ministrija, 2006., 

70 lpp.  
6. Priedīte A., ŠiliĦa. Projektu darbs skolā. – R., LVAVP, UNDP, 1998. 
7. Project Finance in Developing Countries.- International Finance Corporation 

Washington, D.C., 1999, p.102. 
8. Projekts “Atbalsts ES struktūrfondu ieviešanai: komunikācijas stiprināšana” ES 

struktūrfondi un teritoriju attīstība Latvijā (2005) SIA Pašvaldību konsultāciju 
centrs, 77 lpp. un pielikumi – www.esfondi.lv 

9. Reăionu attīstība Latvijā (2004) Valsts reăionālās attīstības aăentūra, 88 lpp. 
10. Uzulēns J. Projektu vadība, R., Jumava, 2004., 242 lpp. 
11. Volkova T., VērdiĦa G., Pildavs J. Organizācijas un to vadīšana pārmaiĦu apstākĜos 

– Banku Augstskola., R., 2001. 
12. Мартин П., Тейт К. Управление проектами. – СПб.,  Питер, 2006, 224 с. 
13. http://ec.europa.eu/comm/regional_policy 

 
Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

1. Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas (LNPVA) biĜetens 
(elektroniski katru nedēĜu LNPVA biedriem); 

2. Dienas Bizness - laikraksts ( 5 reizes nedēĜā);  
3. Komersanta Vēstnesis – žurnāls (1 reizi nedēĜā). 
4. International Jornal of Project Management. 

 
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 
A 

 



 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Project Elaboration and Management 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

The course is envisaged for the students of Master’s study programme „Science of Law”. 
Its goal is creating an understanding of Project elaboration and management, their 
methods, stages, possible sources of financing as well as providing students an 
opportunity to work out a project draft on their own. 

 

Piezīmes: 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Saistību tiesībās aktuālas problēmas 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 2 

Kredītpunkti 4 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes 

Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

SZF asociēts profesors Aleksandrs Baikovs 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Valsts un tiesību teorija, civiltiesības vispārīga daĜa, lietu tiesības, saistību tiesības. 

 

Kursa anotācija:  

Sniegt teorētiskās zināšanas saistību tiesību jautājumos. Iepazīstināt ar Civillikumu, un 
citiem likumiem un normatīvajiem dokumentiem, kuri reglamentē saistību rašanas un 
izbeigšanas pamatus, saistību dalībnieku tiesības un pienākumus, sniegt studējošiem 
padziĜinātas zināšanas par saistību tiesību doktrīnu, problemātiku, apgūt praktiskas 
iemaĦas likumu izmantošanai praksē, kā arī saistību tiesību problēmu risināšanā praksē. 

 

Kursa plāns: 

 
Saistību jēdziens, sistēma un rašanās pamati. Saistību tiesību jēdziens un sistēma. 
Saistību jēdziens. Saistību veidi. Saistību rašanās pamati. Saistību tiesību attīstības 
galvenās tendences. 
 
Saistību subjekti. Saistību puses. Vairākas personas saistībās. Dalītas un nedalītās 
(solidārās) saistības. Saistības ar trešo personu līdzdalību. Personu maiĦa saistībā. 
 

Darījumu priekšmets, saturs un forma. Darījumu jēdziens un veidi. Darījumu spēkā 
esamības nosacījumi. Darījumu forma. Darījuma spēkā neesamība. Darījuma iztulkošana. 
 
L īgums: vispār īgie nosacījumi. Līguma jēdziens un nozīme. Līgumu klasifikācija. 
Komerclīgums. Līguma saturs un forma. 
 
L īgumu noslēgšana, grozīšana un izbeigšana (dinamika). Līgumu noslēgšanas kārtība 
un stadijas. "Elektronisko" līgumu noslēgšana. Līgumu grozīšana un izbeigšana. 
 
Saistību izpild ījums. Saistību izpildījuma jēdziens un nozīme. Saistību izpildījuma 
principi. Līguma izpildījuma pienākums un līgumu obligātais raksturs (обязательная 



 

сила). Saistību neizpildes sekas. 
 
Saistību tiesību aizsardzība. Saistību tiesību nodrošināšana (pastiprināšana). Procenti. 
Saistību tiesību aizsardzība. Saistību tiesību (saistību) nodrošināšanas (pastiprināšanas) 
jēdziens, mērėi un veidi. Līgumsods un tā veidi. Ėīla un tās veidi. Galvojums. Bankas 
garantija. Rokasnauda. Aizturējums. Civiltiesiskās sankcijas. Procentu jēdziens.  
 
Civiltiesiskā atbild ība. Civiltiesiskās atbildības jēdziens. Civiltiesiskās atbildības 
nosacījumi. Debitora atbrīvošanas no atbildības pamati. Atbildības veidi. Zaudējumu 
jēdziens, to klasifikācija un atlīdzināšanas mērėi. Zaudējumu rašanās un atlīdzināšanas 
pamati. Zaudējumu un līgumsoda savstarpējā attiecība. Delikta, maldības, viltus un vainas 
jēdziens. Vainas veidi un pakāpes. Nokavējuma veidi, debitora nokavējuma izpausme un 
sekas, kreditora. Nokavējuma seku novēršana. 
 
Saistību tiesību izbeigšana un to pārveidošana. Saistību izbeigšanas pamati (veidi). 
Prasījuma tiesību atdošana: cesija, deleăēšana un subrogācija. Faktoringa līgums. Izlīgums. 
Prasības noilgums. 
 
Pirkuma l īgums. Pirkuma līguma saturs. Pirkuma blakus līgumi. Pirkuma līguma veidi. 
Piegādes līgums. Distances līgums. Iepirkuma (piegādes) līgums valsts un pašvaldības 
vajadzībām. Starptautisko konvenciju un starptautisko tirdzniecības terminu tulkošanas 
noteikumu " INCOTERMS 2000" piemērošana Latvijas Republikā. 
 
MaiĦas līgums. MaiĦas līguma jēdziens. MaiĦas līguma elementi. 
 
Uztura l īgums. Uztura līguma jēdziens. Uztura līguma elementi.  
 
Nomas un īres līgums. Nomas un īres jēdziens. Atsevišėi nomas līgumu veidi. 
 
DzīvokĜu īres līgums (dzīvokĜu tiesības). Dzīvojamo telpu īres līgums un tā veidi. Sociālā 
dzīvokĜa īres līgums. 
 
Atsevišėi nomas līguma veidi: līzinga un koncesijas līgumi. Līzinga līgums. Koncesijas 
līgums. 
 
Dāvinājums. Dāvinājuma jēdziens un tā tiesiskais raksturojums. Dāvinājuma līguma 
saturs. Dāvinājuma sekas. Dāvinājuma īpašie veidi. Ziedojums un tā atšėirība no 
dāvinājuma. 
 
Bezatlīdzības lietošanas līgums (aizdevuma līgums). Bezatlīdzības lietošanas līguma 
(aizĦēmuma līgums vai aizdevuma līgums) jēdziens. Bezatlīdzības lietošanas līguma 
elementi. 
 
No darba attiecībām izrietošās saistības. Graudniecības līgums. Ar darbu saistīto 
attiecību regulējums Latvijas Republikas Civillikumā. Darba līgums. UzĦēmuma līgums 
un tā atšėirība no citiem ar uzĦēmumu saistītiem līgumiem. Atsevišėi uzĦēmuma līguma 
veidi. 
 
Pakalpojumu līgumu jēdziens un veidi. Pakalpojumu līguma elementi. Aăenta līgums. 
Komisijas līgums. Pilnvarojuma līgums. 
 
Glabājuma l īgums. GLABĀJUMS NOLIKTAVĀS. GLABĀJUMA ĪPAŠIE VEIDI. 



 

 
Pārvadājuma l īgums un tā veidi. Kravu pārvadājuma līgums. Pasažieru un bagāžas 
pārvadājuma līgums. 
 
Citas pārvadājumu saistības. Buksēšanas (vilkšanas) līgums. Naftas un gāzes 
transportēšanas pa maăistrālajiem cauruĜvadiem tiesiskais regulējums. Citas 
transportēšanas saistības. Forvardinga (ekspedīcijas) līgums un tā veidi. 
 
Sabiedrības līgums. Sabiedrības līguma jēdziens. Attiecības ar trešajām personām. 
Sabiedrības darbības izbeigšana un likvidācija. Atsevišėi sabiedrības līguma veidi. 
 
Sabiedrības atzīšana par maksātnespēj īgu. Maksātnespējas jēdziens. Maksātnespējas 
procesa dalībnieki. Maksātnespējas stāvokĜa atrisināšanas veidi. 
 
Apdrošināšanas līgums. Apdrošināšanas jēdziens, būtība un objekti. Apdrošināšanas 
tiesiskās attiecības. Apdrošināšanas līgums. 
 
Apdrošināšanas līgumu veidi. Kopapdrošināšana, pārapdrošināšana un apdrošināšanas 
līguma nodošana. Apdrošināšanas starpnieki.  
 
Norēėinu saistības. Norēėinu jēdziens un formas. Bankas norēėinu konta līgums. Bankas 
ieguldījuma līgums. 
 
Kred ītsaistības. Aizdevuma līgums. Kreditēšanas līgums. Kreditēšanas tiesisko attiecību 
jēdziens un nozīme. Kredīta jēdziens un kreditēšanas subjekti. 
 
Tiesiskās attiecības intelektuālās darbības sfērā. Intelektuālā īpašuma jēdziens. 
Autortiesību subjekti. Izgudrojums kā patentēšanas objekts. 

 
L īgumu intelektuālās darbības sfērās jēdziens un veidi. Autortiesību līgums. Licence 
un licencēšanas līgums. Frančaizinga līgums.  
 
Vienpusējie darījumi k ā saistību rašanās pamats. Saistību no vienpusējiem  darījumiem 
jādziens un veidi. Padoms un rekomendācija. Neuzdotā lietvedība. 
 
Apbalvojuma publisks solījums. Publiskais konkurss. 
 
Laimes līgumi. Laimes līgumu jēdziens. AzartspēĜu un derību rīkošanas līgums. loterija. 
 
Saistības kaitējuma nodarīšanas dēĜ.  Saistību kaitējuma nodarīšanas dēĜ jēdziens un to 
rašanās nosacījumi. Saistību kaitējuma nodarīšanas dēĜ sistēma. Atsevišėi saistību 
kaitējuma nodarīšanas dēĜ veidi. 
 
Saistības no netaisnas iedzīvošanās. Netaisnas iedzīvošanās jēdziens un no tās izrietošās 
saistības. Saistību no netaisnas iedzīvošanās elementi. 
 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Pozitīvi nokārtots eksāmens 
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dzīvojamo telpu īres līguma formu”. Lietā Nr.SKS-311 // Jurista Vārds.2007.31.jūlij ā, 
Nr.31. 
148.Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta  2007.gada 7.jūnija  
lēmums lietā Nr.SKA-238  „Iestādes kĜūda nedrīkst radīt netaisnīgas, privātpersonai 
nelabvēlīgas sekas” // Jurista Vārds. 8.01.2008., Nr.1. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

INTERNET resursi: 
www.likumi.lv 
www.mk.gov.lv 
www.saeima.lv 
www.lm.gov.lv 
www.ldk.lv 
www.lbas.lv 
www.osha.lv 
www.parks.lv/home/ioeh/ 

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

7. Latvijas ZinātĦu akadēmijas Vēstis. 
8. Latvijas Vēstnesis. 



 

9. Likums un tiesības. 
10. Jurista Vārds. 
11. Mans īpašums. 
12. Dienas bizness. 
 

 

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

B 

 
 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Topical Problems of Liability Law 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

The course is aimed at providing theoretical knowledge in liability law issues, to 
introduce Civil Law and other legal acts regulating the initiation and termination of 
liability, rights and duties of the liability parties. It provides extended knowledge of the 
liability law doctrine and problems. It aims at gaining practical skills for application of 
law and solving liability law problems in practice.  
 

 

Piezīmes: 

 
 

 



 

 

Kursa nosaukums Salīdzinošās krimināltiesības 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 3 

Kredītpunkti 4 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Tiesību zinātne  

Zinātnes apakšnozare Krimināltiesības 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Jānis Teivāns-Treinovskis, mag.iur., lekt SZF, Tiesību katedra 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Krimināltiesības bakalaura programmā 

 

Kursa anotācija:  

Kursa ietvaros ir paredzēts dot padziĜinātas zināšanas par ārvalstu krimināltiesību 
vispārīgās daĜas galvenajiem institūtiem salīdzinājumā ar Latvijas pirmskara (Sodu 
likums 1933.g.) un pēckara (Latvijas Kriminālkodekss 1961.g., Krimināllikums 1999.g.) 
kriminālo likumdošanu. Plašāks ieskats tiek dots par dažādu pasaules kontinentu valstu 
un tiesību sistēmu (anglo-sakšu, Eiropas kontinentālā) kriminālo likumdošanu. Kursa 
ietvaros analizēti svarīgākie krimināltiesību Vispārīgās daĜas institūti, piemēram, 
nozieguma jēdziens, kriminālatbildības pamats, noziegumu stadijas, vairāku personu 
piedalīšanās noziegumā, kriminālsoda mērėis un sodu veidi (sistēma). 

 

Kursa plāns: 

1. Ārvalstu un Latvijas krimināltiesību avoti.  
2. Noziedzīga nodarījumam jēdziens un noziedzīgu nodarījumu  klasifikācija Latvijā 

un ārvalstīs.  
3. ApstākĜi, kas izslēdz kriminālatbildību.  
4. Noziegumu stadijas ārvalstu krimināltiesībās.  
5. Vairāku personu piedalīšanās noziegumā.  
6. Soda jēdziens un mērėis.  
7. Sodu veidi ārvalstu krimināltiesībās. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Eksāmens 

 

Literatūra (01-mācību literatūra): 



 

1.Mincs P. Krimināltiesību kurss. Vispārīgā daĜa. Rīga, 1934.  
2.KrastiĦš u., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Vispārīgā un sevišėā daĜa. Rīga: 
TNA, 2001. 427lpp.  
3.KrastiĦš U. Noziedzīgs nodarījums. Rīga: TNA, 2000. 260lpp.  
4.Уголовное право зарубежных государств . Общая часть. Под редакцией Козoчкина  
I.D. - M., 2001.-576lpp. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1.Crime and Criminal Justice in Europe and North America 1986 – 1990. Kristina 
Kongaspunta editor. Helsinki, 1995. 
2.Shelden R. Criminal Justice in America. A Sociological Approach –  
3.Борзенков Ф. Комиссаров В. Уголовное право PФ. Oco6eннaя часть. Mocквa. 
ОЛИМП, -1997.-752c 
4.Бородин С. Уголовное право России. Особенная часть. Москва: Юрист, 2000.-492 
с. 
5.3дравомыслов Б. Уголовное право Российской Федерации. Особенная Москва: 
Юрист, 1999. - 550 с. 
6.Казаченко И., Незнамова 3., Новоселов Г. Уголовное право.  
7.Особенная часть. Москва: НОРМА - ИНФРА. М., 1998. - 768 с. 
8.Комиссаров В. Уголовное право России. Особенная часть. Москва: МГУ, 1995.-265 
с. 
9.Скуратов Ю. Коментарий к Уголовному кодексу. Москва: ИНФРА. 1996. -814с. 
10.Смирнова Н.   Уголовное  право.Общая  и  особенная  часть.С-Петербург. 
Москва, 1998. - 675 с. 
11.Флэтчер Дж. Наумов М. Основные концеппции современного уголовного права. 
Москва: Юстиция, 1998. - 586 с.986. Criminal Law. Norman Baind, Cavendish 
Publishing limited, 1995. 
 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

 

 

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  

B 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Comparative Criminal Law 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

The course aims at providing extensive knowledge about the main institutions of the 
general part of criminal law abroad as compared to Latvian pre-war (Penalty Act of 
1933) and post-war (Criminal Code of Latvia, 1961, Criminal Act of 1999) criminal 
legislation. Wider insight is provided concerning the criminal legislation of different 
countries and legal systems of the world (Anglo-Saxon, Continental European). The 
course analyzes the main institutions of the general part of criminal law, e.g. the notion 
of crime, basis of criminal liability, stages of crime, participation of several persons in 
crime, aim of criminal penalty and kinds of penalty (system). 

 

Piezīmes: 

 



 

 

Kursa nosaukums Starptautiskās komerctiesības 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 2 

Kredītpunkti 2 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes 

Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

SZF asociēts profesors Aleksandrs Baikovs 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Valsts un tiesību teorija, civiltiesības vispārīga daĜa, lietu tiesības, saistību tiesības, finanšu 
tiesības, komerctiesības. 

 

Kursa anotācija:  

Sniegt teorētiskās zināšanas komerctiesību jautājumos. Sniegt studējošiem padziĜinātas 
zināšanas par komerctiesību doktrīnu, problemātiku, apgūt praktiskas iemaĦas likumu 
izmantošanai praksē, kā arī saistību tiesību problēmu risināšanā praksē.  
Iegūt zināšanas par komerctiesību būtību, nozīmi un aizsardzību. Iepazīstināt ar  
komerctiesību vispārīgiem jēdzieniem, komersantu veidiem, komercdarījumiem, 
komersanta maksatnēspeju, konkurences un monopolistiskas darbības ierobežõjumiem, 
innovācijas un investīciju darbības tiesisko reăulēšanu, vertspapīru tirgus, banku, biržu, 
apdrošināšanas darbības tiesisko reăulēšanu,  nodokĜu uzlikšanas, audita darbības, 
grāmatvedību uzskaites un atskaites tiesisko reăulēšanu u.c. jautājumiem, ar  

Civillikumu, Komerclikumu un citiem likumiem un normatīvajiem dokumentiem, kuri 
reglamentē komercdarbību 

 

Kursa plāns: 

1. Starptautisko komerctiesību jēdziens un avoti. 
2. Starptautisko komerctiesību subjekti. 
3. Starptautisko komerctiesību objekti. 
4. Starptautiskie komercdarījumi. 
5. Starptautiskā komercapgrozījuma publiskie noteikumi. 
6. Starptautisko komercstrīdu risināšana. 
7. Starptautiskā preču pirkšana – pārdošana. 
8. Starptautiskais finanšu līzings. 
9. Starptautiskās investīcijas. 
10. Starptautiskā darbu izpilde un pakalpojumu sniegšana. 
11. Starptautiskā patentu un autortiesību tirdzniecība. 
12. Starptautiskie pārvadājumi. 
13. Starptautiskie norēėini. 



 

14. Starptautiskais vērtspapīru tirgus. 
15. Apdrošināšana starptautiskā komercdarbībā. 
16. Starptautiskā komerciālā starpniecība. 
17. Starptautiskā komerciālā kopsadarbība. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Pozitīvi nokārtots eksāmens 

Literatūra (01-mācību literatūra): 
 

 1  ANO (Vīnes) Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma  

      līgumiem (pieĦemta 11.04.1980.; LR spēkā no 01.08.1998.). 
2.   Konvencija par kravu starptautisko autopārvadājuma līgumu (CMR) (pieĦemta 
      19.05.1956.; LR spēkā no 14.04.1994.). 
3.   Konvencija par pasažieru un bagāžas starptautisko autopārvadājuma līgumu (CVR) 
      (pieĦemta 01.03.1973.; LR spēkā no 14.04.1994.). 
4.   Pirmā Padomes 1968.gada 9.marta Direktīva 68/151/EEC par tādu nodrošinājumu 
      koordināciju, ko sabiedrību dalībnieku un citu personu interešu aizsardzībai  
      dalībvalstis prasa sabiedrībām Līguma 58.panta otrās daĜas nozīmē, lai izveidotu  
      līdzvērtīgus nodrošinājumus visā Kopienā. 
5.   Padomes 2001.gada 8. oktobra Regula (EK) Nr. 2157/2001 par Eiropas  
      uzĦēmējsabiedrības (SE) statūtiem.  
6.   Padomes 2001.gada 8. oktobra Direktīva Nr. 2001/86/EK, ar ko papildināta Eiropas 
      uzĦēmējsabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā 
7. Otrā Padomes 1976.gada 13. decembra Direktīva par tādu nodrošinājumu  
koordināciju, ko sabiedrību dalībnieku un citu personu interešu aizsardzībai  
dalībvalstis prasa no sabiedrībām, ko definētas līguma 58.panta otrajā daĜā, attiecībā uz 
akciju sabiedrību veidošanu un to kapitāla saglabāšanu un mainīšanu, nolūkā   izveidot 
līdzvērtīgus nodrošinājumus. 
8. Padomes Trešā Direktīva 78/855/EEK (1978.gada 9. oktobris), kas pamatojas uz  
Līguma 54.panta3.punkta g) apakšpunktu un atteicas uz akciju sabiedrību  
apvienošanos. 
9. Padomes 1982.gada 17.decembra Sestā Direktīva 82/891/EEC, kas pamatojas uz 
Līguma 54.panta3.punkta g) apakšpunktu un atteicas uz akciju sabiedrību  sadalīšanu. 
10. Padomes 1985.gada 25.jūlija Regula (EEK) Nr.2137/85 par Eiropas ekonomisko  
interešu grupām. 
12. Padomes 2003.gada 22. jūlija Direktīva 2003/72/EK  ar ko papildināta Eiropas 
       kooperatīvas sabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā 
13. Padomes 1986.gada 18.decembra Direktīva 86/653/EEK par dalībvalstu likumu 
koordināciju attiecībā uz pašnodarbinātiem tirdzniecības pārstāvjiem. 
14. Padomes 1989.gada 21. Decembra Vienpadsmitā Direktīva 89/666/EEC par 
atklātības prasībām attiecība uz filiālēm, ko kādā dalībvalstī atvērušas dažu 
tipuuzĦēmējsabiedrības, kuras regulē citas valsts likumi. 
15.  Padomes 1989.gada 21. decembra divpadsmitā uzĦēmējdarbības tiesību Direktīva  
89/667/EEC par viena īpašnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību. 
16.  Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 25. oktobra Direktīva Nr. 2005/56/EK  
par kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos (Dokuments attiecas uz EEZ). 
17.  Civillikums. 
18.  Komerclikums. 



 

19.  2003.gada 23. janvāra likums „Par Eiropas konvenciju par Starptautisko  
       Komercšėīrējtiesu”.  
20.  2005.gada 10. martā Eiropas komercsabiedrību likums.  
21.  STP oficiālie noteikumi tirdzniecības terminu interpretācijai Inkoterms 2000. 
       Starptautiskās tirdzniecības kameras izdevums. Tulkojums no angĜu valodas.   – 
       Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera. 
22.  Uniform Commercial Code: Official text with comments, 14 th edition. West 
Publishing Co., 1995 
23.  Principles of European Cоntract Law.  Parts 1 and II. Combined and Revised.  
       Prepared be the  Commission of European Contract Law (Chairman: Professor O. 
       Lando). Kluwer Law International. 2000 // Журнал международного частного  
       права. 1999, №1 (99). 
24.  Принципы международных коммерческих договоров. - М., 2003. 
25.  Единообразный торговый кодекс США: Пер. с англ. / Под ред.   С.Н. 
Лебедева. 
       Серия: Современное зарубежное и международное  частное право. – М., 1996. 
26.   Гражданский кодекс Квебека / Пер. с англ. – М., 1999. 
27.  Французский гражданский кодекс / Научн. редакт. и предисловие. 
       Д.В.Лаврова; перев. с фр. А.А. Жуковой, Г.А. Пашковой. – СПб., 2004  
28.  Гражданское уложение Германии = Deutsches Burgerliches Gesetzbuch      mit 
       Einfuhrungsgesetz: Ввод. закон к Гражданскому уложению; пер. с      нем.; 
       Научн. редакторы – А.Л. Маковский [и др.]. - М., 2004. – (Серия 
       «Германские и европейские законы»; Кн.1). 
29.  Торговое уложение Германии. Закон об акционерных обществах. Закон об 
       обществах с ограниченной ответственностью. Закон о производственных и 
       хозяйственных кооперативах = Deutsches Handelsgesetzbuch, Aktiengesetz> 
       GmbHGesetz, Genossenschaftsgesetz:  пер. с нем. / [сост.В.Бергманн; пер. с 
нем.: Е.А. Дубовицкая]. – М., 2005.– (Серия «Германские и европейские законы» 
кн.2). 
30.  Закон об общих условиях сделок, Закон об ответственности за 
недоброкачественную продукцию, Закон о праве собственности на       жилье, 
Закон о чеках, Закон о векселях, Положение о  несостоятельности: Пер. Снем. 
(Серия: «Современное международное и международное частное право»).– М., 
1999. 
31.  Alehno I., Buka A., Jarinovska K., Škoda L. Ievads Eiropas Kopienas tiesības 
(Tiesu prakse un komentāri). – R.: Tiesu namu aăentūra, 2001. 
32.  Balodis K. Latvijas komercsabiedrību darbības tiesiskie aspekti Eiropas Savienības  
kontekstā // Tiesību harmonizācijas Baltijas jūras reăionā 20. – 21. gadsimta mijā. –  
Rīga: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultātē, 2006.  
33.  Balodis K. Līguma izpildīšanas neiespējamības regulējums Latvijas un Eiropas 
       Savienības valstu tiesības // Tiesību transformācijas problēmas sakarā ar integrāciju 
       Tiropas Savienība. – Rīga: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2002. 
34.  Balodis Kaspars. Ievads Civiltiesības. – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2007. 
35.  Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. Autoru kolektīvs: I. Alehno 
zinātniskajā redakcijā, Latvijas Vēstnesis, 2003. 
36.  KārkliĦš J. Latvijas līgumtiesību modernizācijas virzieni vienotas Eiropas 
līgumtiesību izpratnes veidošana (I) // Likums un Tiesības. 2004, Nr.3. 
37.  Saenger I. Eiropas sabiedrību tiesību un komerciālo uzĦēmumu tiesību jaunākās 
       attīstības tendences // Tiesību harmonizācijas Baltijas jūras reăionā 
       20. – 21. gadsimta mijā. – Rīga: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultātē, 2006.  
38.  Švarcs F., Rimsa S. Saistību tiesības. Sevišėa dala. – R., 2001. 
39.  Torgāns K. Eiropas līgumu tiesību principi” un Latvijas civiltiesības //  Latvijas 



 

       zinātĦu akadēmijas vēstnesis. A – 2002, 56. sēj., 4./5./6.     (621./622./623.) nr. 
40.  Torgāns K.. Eiropas jurisprudences vērtības civiltiesības: pārĦemt vai nogaidīt // 
       Jurista Vārds. Nr.47., 20.11.2007. 
41.   Jarkina Viktorija. Franšīzes līguma tiesisks regulējums // Jurista Vārds. Nr.1.,  
8.01.2008. 
42.  Bellamy & Child. Common Law of Competition. Firth edition. London, Sweet 
&Maxweell, 2001. 
43.  European company laws: a comparative approach. England, Dartmouth, 1991. 
44.  Introduction to the Law of the United States, ed. By D.S. Clark. – Tugrul  
Ansay,1993, Kluwer Law Int. 
45.  Faull & Nickpay. The EC Law on Competition. Oxford,1999. 
46.  Keenan Denis. Smith @ Keenan’s company law for students. London, Pitman,1996. 
47.  Korah V. An Introductory Guide to EC Competition Law and Practise. 7 th 
ed.,Oxford, Sweet&Maxwell, 2000. 
48.  Korah V. Distribution Agreements Under the EC Competition Rules. Oxford, Hart  
Publishings, 2002. 
49.  Lewis Arthur. Principles of contract @ European commercial Law. Kent, Tudor, 
1992. 
50.  Ritter L., Braun W.D., Rawlinson F. European Competition Law: A 
Practitioner`sGuide. 2nd ed., The Hague, Kluwer Law International, 2000. 
51.  Sealy L., Hooley R. Texts and Materials in Commercial Law. London, 
Dublin,Edinburgh: Buttenworths, 1994. 
52.  Taylor von Mehren A. Law in the United States. General and Comparative View. – 
       Kluwer, 1988 
53.  Whish R. Competition Law. Fourth ed., Butterworths, London, 2004. 
54.  Ансон В. Договорное право. – М., 1984. 
55.  Агентские отношения в международном коммерчесом обороте: Учебное 
пособие. – М., 1999. 
56.  Ануров В.Н. Юидическая природа международного коммерческого 
арбитража. Вопросы теории и практики. – М., 2000. 
57.  Асосков А.В. Правовые формы участия юридических лиц в международном  
коммерческом обороте. – М., 2003. 
58. Асосков А.В. Устав европейской компании: новый этап развития права 

Европейского союза // Законодательство, 2002, №8. 
59.  Бахин С.В. Субправо (международные своды унифицированного 
контрактного права). – СПб., 2002. 
60.  Белов А.П. Международное предпринимательское право: Практические 
пособие. – М., 2001. 
61.  Белов А.П. Способы обеспечения обязательств во внешнеторговых сделках. –
М., 1992. 
62.  Вершинин  А.П. Внешнеэкономическое право. – М., 2001. Гражданское и 
торговое право капиталистических стран. – М., 1993. 
63.  Брунцева Е.В. Международный коммерческий арбитраж: Учебное пособие для 
высших юридических заведений. – СПб., 2001. 
64.  Введение в шведское право. – М., 1986. 
65.  Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. – М., 2002. 
66.  Гражданское и торговое право капиталистических государств. От. ред. Е.А.  
Васильев. – М., 1993. 
67. Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник.  Отв. 
ред.Е.А.Васильев, А.С.Комаров.–4- изд., перераб. и доп. В 2-х т. –  М.,  2004. 
68.  Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. 



 

Пер. c франц. В.А. Туманова. – М., 1999. 

69.  Договорное право в международном обороте. – М., 2002. 
70.  Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции.  
Монография / В.В. Долинская. – М., 2006. 
71.  Елисеев И.В. Гражданско-правовое регулирование международной купли- 
 продажи товаров. 2002. 
72.  Жалинский А., Рёрихт. Введение в немецкое право. - М., 2001. 
73.  Жамен С., Лакур Л. Торговое право. – М., 1993. 
74.  Зайберт У. Законодательство ФРГ об обществах, основанных на   объединении 
       капиталов (акционерное общество и общество с   ограниченной 

ответственностью) // Основы немецкого торгового и   хозяйственного права. – 
       М.,1995. 
75.  Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: раво и практика. – М., 1994. 
76.  Кибенко Е.Р. Корпоративное право Великобритании. Законодательство. 
       Прецеденты. Комментарии. – Киев, 2003. 
77.  Кок Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс. Международное частное и  
       сравнительное правоведение. – М., 2001. 
78.  Карро Д., Жюйфр П. Международное экономическое право: Учебник / пер. С  
       франц. В.П.Серебренникова, В.М. Шумилова. – М.. 2001. 
79.  Кросс Р. Прецедент в английском праве. – М., 1985. 
80.  Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. – М., 1992. 
81.  Мазаев Р.И. Актуальные вопросы применения Принципов международных 
       коммерческих договоров и Принципов Европейского  договорного права // 
       Международное публичное и частное право. 2004,    № 6. 
82.  Мозолин В.П., Фарсворт Е.А. Договорное право СССР и США. – М.,   1988. 
83.  Международное коммерческое право. Общая и особенная части: Учебное 
       пособие / Под ред. В.Ф.Попондопуло. М., 2004. 
84.  Коммерческое право зарубежных стран. Учебное пособие под ред. В.Ф.  
       Попондопуло. – СПб., 2003 
85.  Международное частное право и сравительное правоведение / Пер. с нем.  
       Ю.М. Юмашева. – М., 2001. 
86.  Молотиков А.Е. Ответственность в акционерных обществах / А.Е. 
Молотиков.– М., 2006. 
87.  Основы немецкого торгового и хозяйственного права. Grundžuge des deutschen  
       Handels – und Wirtschaftsrechts. - М., 1995. 
88.  Правовая система Нидерландов / Отв.ред. В.В. Бойцов, Л.В. Бойцова. –   М., 
1998. 
89.  Право Европейского союза: правовое регулирование торгового оборота / Под 
       ред. В.В. Безбаха, А.Я. Капустина, В.К. Пучинского. – М., 1999. 
90.  Право Европейского союза. Документы и комментарии / Под ред. С.Ю.  
Кашкина. – М., 1999. 
91.  Проблемы гражданского и предпринимательского права Германии: Пер  с 
нем. – М., 2001. 
92.  Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. – М., 1995. 
93.  Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право. – М.,   2000. 
94.  Рябиков С.Ю. Агентские отношения во внешнеэкономических связях. - М.,  
1992. 
95.  Страхование: принципы и практика / Сост. Дэвид Блан: Пер.с англ. - М., 2000. 
96.  Тынель А., Функ Я., Хвалей В. Курс Международного торгового права. – 
Мн.,2000. 
97.  Шапп Я. Основы Гражданского права Германии. – М., 1996. 



 

98.  Шапира Ж. Международное право предпринимательской деятельности. – М.,  
       1993. 
99.  Шумилов В.М. Международное экономическое право.- М., 2001. 
100.Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. – М., 1994. 
101.Шмиттгофф К. М. Экспорт: право и практика международной торговли. Пер. 
       с анг. - М.,1993. 
102.Цвайгерт К., Кутц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере 
частного права. В 2. Т. Т.1, Т.2. – М., 1998. 
 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

13. Latvijas ZinātĦu akadēmijas Vēstis. 
14. Latvijas Vēstnesis. 
15. Likums un Tiesības. 
16. Jurista Vārds. 
17. Dienas bizness. 
18. Latvijas ekonomists. 
19. Komersanta vēstnesis. 
20. European Competition Law Review. London, Sweet&Maxwell. 
21. Журнал международного частного права. 

 

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

B 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

International Commercial Law 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

The course aims at providing theoretical knowledge in the issues of commercial law. 
Students are introduced to the commercial law doctrine and problems, they have an 
opportunity to acquire practical skills of applying law and dealing with liability law 
problems in practice. 
Students acquire knowledge on the essence, significance, and protection of commercial 
law, they learn the general notions of commercial law, kinds of business persons, 
commercial transactions, insolvency, limitations of competition and monopoly actions, 
legal regulation of innovation and investment action, legal regulation of stock market, 
bank, stock exchange, insurance company action, legal regulation of tax imposition, 
auditing, accounting and other issues by Civil Law, Commercial Law and other laws 
and legal acts regulating commercial activities. 

 

Piezīmes: 

 
 

 



 

 

Kursa nosaukums Tiesiskās izziĦas metodoloăija 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)  

Kredītpunkti 2 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes 

Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

SZF asoc. Prof. J.Mašošins 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Tiesību teorija, materiālās un procesuālās tiesības 

 

Kursa anotācija:  

Sniegt  studējošiem zināšanas par juridiskām metodēm, kuru pielietošana tiesību normu 
meklēšanas, analīzes, vērtēšanas un piemērošanas procesa visās stadijās, Ĝauj sasniegt 
iespējami pareizāku un taisnīgāku rezultātu, apgūt doktrīnā un praksē pamatotas iemaĦas 
un prasmes pielietot apgūtās juridiskās metodes darbā ar likumu un tiesību normu. 

 

Kursa plāns: 

1. Tiesiskās izziĦas metodoloăijas jēdziens, priekšmets un struktūra. 
2. Metodoloăija, metodika un metodes – jēdziens, saturs, sistēma. 
3. Juridisko metožu veidi un saturs. 
4. Juridisko metožu pielietošanas subjekti un objekti. 
5. Juridiskās izziĦas jēdziens, saturs, subjekti un objekti. 
6. Tiesiskās regulēšanas metodes. 
7. Tiesību interpretācijas jēdziens, veidi un metodes. 
8. Tiesību izpratnes nozīme normu piemērošanā. 
9. Lietas faktisko apstākĜu noskaidrošana un tiesību normas meklēšana. 
10. Tiesību normas likumības un tiesiskuma pārbaude.  
11. Pierādījumi un to piemērošanas metodika. 
12.  Tiesību normu un principu kolīzijas. 
13. Iztulkošanas jēdziens, veidi un metodes.  
14. Subsumpcijas metode. 
15. Nolēmuma izstrāde un argumentācija. 
16. Tiesību tālākveidošana. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Sistemātisks darbs semināros, izpildīti praktiskie darbi. 
Diferencētā ieskaite 



 

 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Viti Ħš V. Vispārējs tiesību pārskats.- Rīga, 1993.  
2. MeĜėisis E. Tiesību normu interpretācijas metodes. Rīga, 1997  
3. Juridiskās metodes pamati : 11 soĜi tiesību normu piemērošanā : rakstu krāj. / aut. 

kol. prof. E.MeĜėiša red. ; Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte. - Rīga : 
Ratio iuris, 2003.  

4. JakubaĦecs V. Tiesību jēdziens un formas.- Rīga, 2004. 
5. Neimanis J. Juridisku kāzusu risināšanas tehnika.- Rīga, 2004. 
 

Literat ūra (02-papildliteratūra):  

1. Проблемы теории государства и права. Под ред.Н.Марченко.- Москва, 2003. 
2. D.IĜjanova. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana.- Rīga, 2005. 
3. Законодательная техника. Под ред. Ю.Тихомирова.- Москва, 2000. 
4. Кашанина Т. Юридическая техника.- Москва, 2007. 
5. Jan McLeod. Legal theory. - London, 1999. 
6. Haw to Study law. Fifth Edition.- London, 2005. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

 

 

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

A 
 
 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Methods of Judicial Investigation 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

The course provides students knowledge of judicial methods that are used at all stages of 
the process of searching, analyzing, assessing, and applying legal norms to gain as just 
and correct result as possible. Students master the skills of applying the acquired judicial 
methods in their work with legal acts. 
   

 

Piezīmes: 

 
 

 
 



 

 

Nosaukums Augstskolu pedagoăija 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)  

Kredītpunkti 2 KP 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Pedagoăija 

Zinātnes apakšnozare Augstskolas pedagoăija 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Dr.psych., asociētā profesore Irēna Kokina 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

 

 

Kursa anotācija:  

Iepazīstināt studējošus ar augstskolas pedagoăiju un palīdzēt  izprast augstskolas mācību 
procesa fenomenu pedagoăiskās paradigmas izmaiĦas kontekstā.  
Studiju kursa ietvaros studējošiem tiek izveidota izpratne par mācību procesu augstskolā, 
par augstskolas didaktikas attīstības tendencēm Eiropas transformācijas sabiedrībā, par 
studējošo un docētāju mijiedarbību augstskolā, attīstītas zināšanas par pedagoăisko 
paradigmu un tās teorētiskiem pamatiem, kā arī veidota prasme analizēt un interpretēt 
mūsdienu augstskolas didaktiskos modeĜus, prasme izvērtēt augstskolu darbību atbilstoši 
augstākās izglītības kvalitātes kritērijiem un LR Augstskolas likumam. 
 

 

Kursa apraksts – plāns: 

 
1. Mācību process augstskolā: būtība, īpatnības, struktūra. 
2. Pedagoăiskās paradigmas maiĦa Latvijas transformācijas sabiedrībā. 
3. Augstskolas pedagoăijas attīstības tendences Eiropas transformācijas sabiedrībā. 
4. Mācību teoriju attīstība un izvērtēšana: biheiviorisms, kognitīvisms, 

konstruktīvisms, sociolingvistiskās teorijas, kritiskās teorijas, personības darbības 
teorijas u.c.  

5. Augstākās izglītības reformas ilgtspējīgas attīstības kontekstā: demokratizācijas, 
decentralizācijas un autonomijas tendences. 

6. Augstskolas didaktisko modeĜu salīdzinājums: kognitīvais, pragmatiskais, 
komunikatīvais, uzdevumorientētais, procesorientētais. 

7. Studējošo un docētāju mijiedarbība augstskolā: sadarbības pedagoăijas pamati, 
mācību metodes un organizācijas formas augstskolā. 

8. Augstākās izglītības kvalitātes kritēriji un novērtēšanas pieredze Eiropā. Latvijas 
augstskolu darbības izvērtēšana atbilstoši LR augstskolu likumam. 

9. Mācību vides attīstības metodoloăiskie pamati. 
10.  Mācību vides struktūra un tipoloăija. Mācību vides variācijas un izvēles iespējas. 
11. Pozitīvas mācību vides radīšana: 

• Vispārējās stratēăijas (vadības stili, grupu aktivitāšu vadīšana); 
• Studējošo iesaistīšana sadarbībā 



 

• Komunikācijas prasmju attīstīšana, oratora/klausītāja prasmes, efektīvās 
verbālās saskarsmes barjeras. 

12. Komandas loma pedagoăiskā darba organizēšanā. 
13. Mācību vides emocionālo aspektu raksturojums.  
14. Mācību formu sociālais statuss.  
15. Mācību vides mobilitāte un stabilitāte 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

 Referāts, referāta prezentācija un aizstāvēšana, piedalīšanās lekcijās un 
seminārnodarbībās, ieskaite. 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Balsons M. Kā izprast klases uzvedību. Lielvārde.: Lielvārds, 1995. 
2. Broks A. Izglītības sistemoloăija. - Rīga: RaKa, 2000. – 175 lpp. 
3. Geidžs N., Berliners D. Pedagoăiskā psiholoăija. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 
4. Koėe T. Pieaugušo izglītības attīstība: raksturīgākās iezīmes. – Rīga: Mācību 

apgāds NT, 19999. – 102 lpp. 
5. Maslo I. (Red.) No zināšanām uz kompetentu darbību. Rīga: LU Akadēmiskais 

apgāds, 2006. – 186 lpp. 
6. Vispārīgā didaktika un audzināšana: Zinātnisko rakstu krājums. – Rīga: LU PPI, 

2001. 
7. Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. - Rīga: RaKa, 2001. 
8. Žogla I. Didaktiskie modeĜi augstskolā. Skolotājs, 2001, N6, 19.-26. lpp. 
9. Žogla I. Mūsdienu mācību teorijas problēmas. Skolotājs, 2001, N4, 4.-8. lpp. 
10. Voterhauzs F. Klasvadība. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 
11. Vingrinājumi, spēles un paĦēmieni dažāda lieluma grupu darba efektivitātes un 

dinamikas veicināšanai. JSPPC, 1997. 
12. Blankertz H. Theorien und  Modelle der Didaktik. –Augsburg, 1972. – 213 s. 
13. Blackburn, R., & Lawrence, J. (1995). Faculty at work - motivation, expectation, 

satisfaction.Baltimore: The Johns Hopkins University Press. 
14. Bowers C.A., Flinders D.J. Responsive Teaching. Teachers College, Columbia 

University, 1990. 
15. Bruner, J.S. (1960). The Process of Education. New York: Springer-Verlag. 
16. Confield J., Wells H.C. 100 Ways to Enhance Self Concept in the Classroom, 

Allyn and Bacon, 1994. 
17. Curwin L.L., Fuhmann B.S. Discovering Your Teaching Self (Humanistic 

Approarches to Effective Teaching). Prentice-Hall, Inc., 1975. 
18. Didactics a basic introduction by Ebbe Vestergaard. - Royal Danish School of 

Educational Stydies, 1993. 
19. Fischer B.A., Adams K.L. Interpersonal Communication:Pragmatics of Human 

Relationships, McGraw-Hill, Inc., 1994. 
20. Field Guide to Educational Renewal/Vermont, Holistic Education Press, 1994. 
21. Gibboney R.A., Clark D. What Every Great Teacher Knows. Practical Principles 

for Effective Teaching, Holistic Education Press, 1998. 
22. Glatthorn A.A. Teachers as Agents of Change; A New Look at 

SchoolImprovement, NEA, Waschington, D.C., 1992. 
23. King, P. M., and K. S. Kitchener. (1994). Developing Reflective Judgment: 

Understanding and Promoting Intellectual Growth and Critical Thinking in 
Adolescents and Adults. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

24. Miller R. What Are Schools For? / Holistic education in American Culture, 
Holistic Education Press, VT, 1997. 

25. Mujtaba, B. G. & Preziosi, R. C. (2006a). Adult Education in Academia: 



 

Recruiting and Retaining Extraordinary Facilitators of learning. 2nd Edition. 
26. Santrock J.W. Educational Psychology, McGrawtlill, 2001. 
27. Williams, G. (2003). The enterprising university. Buckingham, UK: Open 

University Press. 
28. Wilson, B. G. (1996). Constructivist learning environment: Case studies in 

instructional design.Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications. 
29. Кларин М. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических 

поисках. – Москва, 1994. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. SkujiĦa V. (Red.) Pedagoăijas terminu skaidrojošā vārdnīca. - Rīga: RaKa, 2000. 
2. Koėe T. (Sast.) Pedagoăiskā doma ASV un Lielbritānijā. - Rīga: Zvaigzne, 1999. 
3. Svence G. Pieaugušo psiholoăija. Rīga: RaKa, 2003. – 180 lpp. 
4. American Association of Higher Education (AAHE), (December 1992). 

Principles of Good Practice for Assessing Student Learning. AAHE Assessment 
Forum. 

5. Bloom, B. S. (Ed.). (1956). Taxonomy of educational objectives: The 
classification of educational goals: Handbook I, Cognitive Domain. New York: 
David McKay Co. 

6. Boostom, R. (1992). Developing Creative and Critical Thinking: An Integrated 
Approach. Chicago: National Texttbook Co.: 24-25. 

7. Dewey, J. (1910). How we think. Lexington, Mass: D.C. Heath. 
8. Dillenbourg, P. (1999). Introduction: What do you mean by "collaborative 

learning"? In P. Dillenbourg (ed.), Collaborative learning: Cognitive and 
computational approaches (pp. 1-19). Oxford: Pergamon. 

9. Emanuel, R. (2005). The Case for Fundamentals of Oral Communication. 
Community College Journal of Research and Practice. 29 (2), 153-162. 

10. Ennis, R. H. (1962). A Concept of Critical Thinking. Harvard Educational 
Review, 32 No.1, (Winter). 

11. Friedlan, J. (1995). The Effects of Different Teaching Approaches on Students' 
Perceptions of the Skills Needed for Success in Accounting Courses and by 

12. Practicing Accountants. Issues in Accounting Education Volume 10, No. 1: 47-
63. 

13. Glock, N. C. (1986). College Level and Critical Thinking: Public Policy and 
14. Educational Reform. 32 pp., available at: http://www.ericdigests.org/1992-

2/critical.htm. 
15. Goleman, D. (2007). Social Intelligence: The new science of human 

relationships. New York, N.Y.: Bantam Books. 
16. Hesselbein, F. Goldsmith, M. & Beckhard, R. (1996). The leader of the future. 

San Francisco: Jossey-Bass. 
17. Smith, L. (2003). Leadership: The intrapreneurial experience at the University of 

Oxford and the University of Warwick, United Kingdom. Unpublished doctoral 
dissertation. Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

British Journal of Educational Psychology. 
Higher Education. 
Journal of Teacher Education for Sustainability. 
Research in Higher Education. 
Journal of Education for Business. 
Journal of High Education. 

 



 

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

A 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Higher education pedagogy 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

The course aims at familiarizing students with higher education pedagogy and helping 
them understand the phenomenon of higher education process of learning in the context 
of the change of pedagogical paradigm. 
In the framework of the study course, students form an understanding of the process of 
learning in higher education establishment, higher education didactic development trends 
in European transformation community, interaction of students and academic staff, 
develop knowledge on the pedagogical paradigm and its theoretical basis as well as 
develop skills of analyzing and interpreting contemporary higher education didactical 
models and assessing the functioning of higher education establishments in line with the 
higher education quality criteria and Higher Education Act of the Republic of Latvia. 

 

Piezīmes: 

 
 

 



 

 
Nosaukums Vadības Teorija 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 3 

Kredītpunkti 2 KP 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Psiholoăija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoăija 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

 Irēna Kokina,  Dr.psych,  Asociētā profesore Pedagoăiskās psiholoăijas katedrā 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Vispārīgā psiholoăija, attīstības psiholoăija, sociālā psiholoăija, saskarsmes psiholoăija 

 

Kursa anotācija:  

Kursa mērėis ir pilnveidot klausītāju izpratni par vadības procesa  psiholoăiskajiem 
aspektiem, iedziĜināties vadības lomai organizāciju un grupu attīstībā , kā arī  attīstīt 
vadīšanas prasmes un iemaĦas. Kursa uzdevumi saistīti ar studentu aktīvu  iedziĜināšanos 
līdzšinējos pētījumos par vadības procesu un tā norisēm. Liela uzmanība tiek piešėirta 
vadītājam kā personībai un līderības fenomena izpētei. Kurss paredz studentu aktīvu 
iesaistīšanos diskusijās un savu personīgo attieksmju veidošanu par svarīgākiem kursā 
izvirzītiem jautājumiem. Kursa uzdevums ir palīdzēt studentiem veidot personisko 
attieksmi par aplūkotiem tematiem un uzturēt par tiem praktisku un dzīvu interesi arī pēc 
studijām. 

 

Kursa apraksts – plāns: 

1. Vadīšana kā kompleksās izpētes objekts. Vadīšanas procesa psiholoăiskais 
raksturojums. Populārākās vadīšanas koncepcijas. Personāla vadības evolūcijas 
īss raksturojums. Spilgtākās vadīšanas teorijas. Vadīšanas pamatfunkcijas. 
Vadīšanas psiholoăiskie likumi.  Praktiskās psiholoăijas loma vadītāja darbībā. 

2. Vadītāja personības psiholoăiskie aspekti. Vadītāja personības integratīvās 
īpašības: kognitīvie, emocionālie un darbības raksturojumi.  Psiholoăiskais 
portrets. Voluntārisma izpausmes. Vadītāja rakstura analīze. Vadītāja spējas, 
prasmes un iemaĦas, pieredze. Autoritātes būtība. Vadīšanas spēju attīstības 
psiholoăiskais raksturojums. Pašvērtējums, sevis izvērtējuma nepieciešamība 
vadītāja postenī. Vadīšanas nepieciešamo īpašību attīstīšana. Empātija, 
tolerance, spējas pārliecināt, stratēăiskā domāšana, lēmumu pieĦemšana, 
atbildība, uzmanība utt. 

3. Vadītāja lomas (pēc H.Minsberga). Vadītāju tipi un vadītāju līmeĦi. Vadītāju 
klasifikācija pēc organizatoriskā darbības veida un pēc līmeĦa organizācijas 
struktūrā. Vadīšanas prasmes, to raksturojums.Vadītājs facilitators, ingibitors. 
Konformisma loma cilvēku uzvedībā. Sabiedrības psiholoăiskā ietekme uz 
cilvēku. Dzīves pozīciju, nostādĦu veidošanās.  

4. Līderība. Līderi un vadītāji, to raksturojums. Vadītāja un līdera būtiskākās 
atšėirības. Līderu svarīgākās īpašības, kas uzlabo vadošo efektivitāti. Līderības 



 

attīstības stadijas. Teorētiskās pieejas līderības izpētē (raksturīgo īpašību pieeja, 
uzvedības raksturojumu pieeja,  varas un ietekmes izpētes pieeja, situatīvā 
pieeja, transformāciju pieeja, harizmātiskās līderības teorija, implicētās līderības 
teorija).  Līderības kroskulturālie aspekti. 

5. Vadītāja darbības stili, to raksturojums un analīze. Vadīšanas kultūras 
psiholoăiskie nosacījumi. Apbalvojumi un sodi. Psiholoăiskais atbalsts, tā 
būtība vadītāja darbībā. Savstarpējo attiecību etiėete. Valsts pārvaldes ētikas 
psiholoăiskie aspekti.      

6. Profesionālās darbības motivācija. Profesionālās motivācijas teorijas 
.Vajadzību hierarhijas teorija (A.Maslou).  Līdzvērtīguma teorija (Adamss).   
Gaidu teorija (Vrums). Pastiprinājuma teorija (Skinners). Mērėu izvirzīšanas 
teorija (Loks&Letams). Pašregulācijas teorija. Darba raksturojuma teorija 
(Hekmans&Oldheims). Darbinieku profesionālās motivācijas paaugstināšanas 
tipiskākie paĦēmieni.        

7. Vara, tās izpausmes veidi. Vara un pakĜaušanās. Piederības  grupai  un sociālās 
identitātes fenomeni. 

8. Cilvēks un grupa. Grupas kompozīcija. Lielās un mazās grupas. Konformisms, 
vai vairākuma ietekmes. Inovācijas, vai mazākuma ietekmes. Līderis grupā. 
Afili ācija, atrakcijas un tuvās attiecības. Prosociālā uzvedība. Agresīvā 
uzvedība. Psiholoăiskais klimats grupā. Sociālās lomas. Sadarbība, izolēšanās, 
konflikti. Konfliktu, klasifikācija, funkcijas. Iekšējo un ārējo konfliktu 
raksturojums.  Darba konfliktu specifika. Konfliktu attīstības stadijas. Konfliktu 
risināšanas tehnikas, stili. Sieviešu un vīriešu psiholoăiskās īpatnības. Sociālās 
normas   un gender atšėirības. Diferenciālā socializācija. Sociālās identitātes 
paradoksi. 

9. Komanda un komandas darbs. Komandu tipi. Komandas darba principi. 
Komandas struktūra. Savstarpējās mijiedarbības procesi komandā. Lēmumu 
pieĦemšana komandā. Personāla atlase komandas darbam. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Referāts, tā prezentācija un aizstāvēšana, līdzdalība diskusijās semināros un praktiskajās 
nodarbībās, ieskaite. 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Garleja A. Darbs, organizācija un psiholoăija. R.: RaKa,2003.- 200 lpp. 
2. Garleja R. , Vidnere M. Psiholoăijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā. 

R.: RaKa, 2000.- 264 lpp. 
3.  Ešenvalde I. Personāla praktiskā vadība. Rīga, 2004.- 308 lpp. 
4. Hindls T. Veiksmīga karjera. Prasmīga intervija. Tulk. no angĜu val..R.: 

Zvaigzne ABC, 2000.- 72 lpp. 
5. Latiševs V. Lietišėas sarunas un lietišėie kontakti. R., 1994. 
6. Pekringa P. Strīdi, nesaskaĦas, konflikti.- R.: 2000. 
7. Starlings G. Valsts sektora pārvalde.  Tulk. no angĜu val. : SIA NIMS, 1999.- 

617 lpp. 
8. Vadībzinības rokasgrāmata. Viss par  uzĦēmējdarbību un vadību. R.Helera red. 

Tulk. no angĜu val. R.: Zvaigzne ABC., 2005.-256 lpp. 
9. VoroĦčuka I. Personāla vadība: teorija un prakse.- Rīga, LU, 2004.- 318 lpp. 
10. Адаир Дж. Эффективное лидерство.- М.: Эксмо, 2003.- 320 с. 
11. Адаир Дж. Психология власти. Концепция непререкаемого лидерства.- М.: 

Эксмо, 2004.- 320 с. 
12. Берн Ш. Гендерная психология. - Спб.: Еврознак ., 2001.- 320 с. 
13. Бороздина Г.В. Психология делового общения. М.: 2001.  
14. Галкина Т.П. Социология управления:  от группы к команде.- М.: Финансы 



 

и статистика, 2001. 
15. Горанчук В.В. Психология делового общения и управленческих 

воздействий.- Спб.: Изд. дом Нева, М.: ОЛМА- ПРЕСС Инвест, 2003.- 288 
с. 

16. Грин Р. 48 законов власти/ Пер. с англ. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003.- 576 
с. 

17. Иванцевич Д.Ж. Основы управления персоналом. М., 2000. 
18. Максвелл Д. 21 неопровержимый закон лидерства. Пер. с англ. Е.Г. 

Гендель.- Мн: Попурри, 2002.- 288 с. 
19. Meнегетти А. Психология лидера.- М.: ННБФ „Онтопсихология”, 2002.- 

208 с. 
20. Перспективы социальной психологии/ Пер. с англ.- М.: ЭКСМО -  Пресс, 

2001.- 688 с. 
21. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной 

деятельности: Под ред. Г.С. Никифорова и др. Спб.: Речь, 2001.- 448 с. 
22. Психология и этика делового общения. Под ред. В.Н. Лавриненко. М., 

1997. 
23. Первин Л., Джон О.  Психология личности: Теория и исследования/ Пер. с 

англ. М.С. Жамкочьян под ред. В. С. Магуна -  М.: Аспект Пресс, 2000 .- 
607 с. 

24. Статт Д. Психология и менеджмен.т М., 2003. 
25. Томилов В.В. Культура предпринимательства: Деловые игры, практикумы, 

ситуации.- Спб: Питер, 2001.- 176 с. 
26. Уитмор Дж. Coaching – новый стиль менеджмента и управления 

персоналом: практическое пособие. М., 2000. 
27. Чередниченко И.П., Тельных Н.В. Психология управления.- Ростов на 

Дону: Феникс, 2004.- 608 c. 
28. Шахова В.А. Система работы с кадрами управления. М., 2000. 
29. Adair J. Effective Motivation : How to Get Extraordinary Result.- London, 1996. 
30. Bryman, A.(1992) Charisma and Leadership in Organisations, London: Sage. 
31. Fiedler, F.E.(1967) Theory of Leadership. New York: McGraw-Hill. 
32. Hartley J. (2002). Organisational change and development. In Warr P. (Ed.) 

Psychology at work. (pp.399-425) London: Penguin. 
33. Hershey L. Principles of Marketing. Prentice Hall., 1996.- 318p. 
34. Hofstede G., van Deusen C.A., Mueller C.B., Charles T.A.&The Business 

Network (2002). What  goals do business leaders pursue? Estudy in fifteen 
countries. Journal of International Business Studies, 33, 785-803 pp. 

35. House R.J., Hanges B.J., Javidan M., Dorfman P.W. & Gupta V.& GLOBE 
Associates. (Eds). (2004) Cultures, leadership and organisations: E 62 Nation 
GLOBE study. Thousand Oaks, CA: Sage. 

36. Keegan J.Warren. Global Marketing Management. Prentice Hall., 1999.-631 p. 
37. Locke, E.A. (1991) The Essence of Leadership: The Four Keys to Leading 

Success-fully. New Yourk: Lexington. 
38. Management. Theory and Practice. Copyright G.A. Cole. London., DP 

Publications Aldine Place., 1996.- 462 p. 
39. Muchinsky. Paul M. Psychology: Applied to work. Wadsworth, a division of 

Thomson Learning, 2003.- 539 p. 
40. Parker S.&Wall T. (1998). Job and work design: Organizing work to promote 

well-being and effectiveness. Thousand Oaks, CA: Sage. 
41. Samli A.Coskun.,  Hill John S. Marketing Globally: Planning and Practice. NTC 

Business Books, 1998.-517 p. 
42. Shackleton Viv. Business Leadership. Wadsworth, a division of Thomson 



 

Learning, 2003.- 221 p. 
43. Steers R.M., Porter L.W. & Bigley G.A. (Eds) (1996). Motivation and 

Leadership at Work. NY: McGraw-Hill. 
44. Terpstra V.,  Sarathy R. International Marketing. The Dryden Press., 1997.- 968 

p. 
45. The 21 irrefutable laws of leadership. John C. Maxwell.- Nashville, TN Thomas 

Nelson Publischers, 2000,- 288 p. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Goulmans D. Tava emocionālā inteliăence.- R.: Jumava, 2001 
2. Fosters D. Lietišėā etiėete Eiropā. R.: Apgāds Zvaigzne ABC, 2005.- 400 lpp. 
3. Allyn and Bacon Organizational Behavir.- USA, 2000. 
4. Essential managers. Interviewieng skills. Tim Hindle. London, 1998. 
5. Dobbins, G.H. (1986) Equity vs equality: Sex differences in 

leadership. Sex Roles, 15(9-10), 513-525. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

1. Academy of Management Journal. 
2. European Journal of Work and organisational Psychology. 
3. Group and Organization Management. 
4. International Journal of organisational Behavior. 
5. International Journal of Human Resources Development and Management. 
6. Leadership Quarterly. 
7. Journal of Management. 
8. Journal of Applied Psychology. 
9. Journal of Career Development. 
10. Journal of Occupational and Organisational Psychology. 

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

A 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Management theory 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

The course is aimed at improving students’ understanding of the psychological aspects of 
the process of management, investigate the role of management in organization and 
group development as well as develop skills of management. The tasks of the course are 
related to students’ active involvement in studying the existing research on the process of 
management and its activities. Great attention is paid to manager as a personality and the 
investigation of the phenomenon of leadership. The course envisages student active 
involvement in discussions and forming their personal attitudes to the major issues of the 
course. The course is also aimed at helping students to form their personal attitude to the 
regarded topics and sustain their practical and live interest also after completion of 
studies. 

 

Piezīmes: 

 
 

 



 

7. PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesionālās maăistra studiju programmas 
„Tiesību zinātne” strādājošā akadēmiskā personāla 

Curriculum Vitae 



 

 
Vārds Uzvārds ALEKSANDRS BAIKOVS 
  
Dzimšanas gads, datums, 
vieta 

1951.gads 30. augusta, Krievija 

  
Izglītība 
(kad un ko beidzis (-usi)) 

Augstākā 
Latvijas Valsts Universitāte 
Maskavas Valsts Universitāte 

  
Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieĦemamie amati 
 
 

1980. - 1981. LVU mācību – metodiskā kabineta vec. metodists. 
1984. – 1985. LVU padomju tiesību katedra, pasniedzējs. 
1985. – 1988. LVU padomju tiesību katedra,  vec. pasniedzējs. 
1988. – 1989. LVU padomju tiesību katedra,  docents. 
1989. – 1991. Minskas augstākā mīlicijas skola, Rīgas fakultāte, 
valsts tiesisko zinību katedras vadītājs. 
1991. – 1992. LVU, juridiskā fakultāte, civiltiesisko zinību 
katedra, docents. 
1992. – 1993. SIA “RCR”, juriskonsults. 
1993. – 1994. SIA “Bonus Line”, juriskonsults. 
1994. – 1996. SIA “Bonus Consulting”, direktors. 
1995. – 1997. Sociālās Tehnoloăijas Institūta tiesības katedras 
vadītājs. 
1995. – 1997. Sociālās Tehnoloăijas Institūta rektors. 
– 1998. A/S “Trastu Komerciāla Pārvālde”, juriskonsults. 
1997. -  2006.Baltijas Krievu Institūta docents,  as. profesor.  
1998. -  A/S “Baltijas Finānsu Partnieri”, juriskonsults. 
1998. -  līdz šīm brīdim. akciju sabiedrība “SEVERSTALAT”, 
juridiskā nodaĜas vadītājs. 
2006. - līdz šīm brīdim. Daugavpils universitāte, docents 
2007. - līdz šīm brīdim. Daugavpils universitāte, asociētājs 
profesors, Tiesību katedras vadītājs 
 
 

  
Pētniecības virzieni (tai 
skaitā aizstāvētās 
disertācijas, aizst. datums, 
vieta disertācijas nosauk.) 

civiltiesības, darba tiesības, komerctiesības, valsts un tiesību 
teorija 
25.01.1985. Maskavas Valsts Universitāte. „Darbinieku un 
kalpotāju tiesības apvienoties arodu organizācijās” 

  
Publikācijas  
(monogrāfijas, daiĜdarbi, 
zinātniskie un zinātniski -
metodiskie darbi) 

1. Байков А.М., Рейнгольд В.А. Коммерческое право: понятия 
и категории (толковый словарь) – Рига, 2002. – 352 с. 
(A.Baikovs – 18.a.lpp.) 
2. Байков А.М. Трудовое право: энциклопедический словарь. 
– Рига, 2003. – 488 с. (26,58 a.lpp.) 
3. Байков А.М. Теория государства и права: 
энциклопедический словарь. – Рига, 2004. – 561 с. (30,23 
a.lpp.) 
4. Байков А. Обязательственное право. Курс-конспект лекций 
и контрольные задания для заочного и дистанционного 
обучения. – Рига, 2004. – 160 с. (7,3 a.lpp.) 
5. Байков А. Общая часть гражданского права. Курс-конспект 



 

лекций и контрольные задания для заочного и 
дистанционного обучения. – Рига, 2005. – 138 с. (7,1 a.lpp.) 
6. Байков А.М. Обязательственное право. Часть I. Общие 
положения об обязательствах (общая часть 
обязательственного права). – Рига, 2005. – 313 с. 
7. Байков А.М. Обязательственное право. Часть II. Отдельные 
виды обязательств (особенная часть обязательственного 
права). – Рига, 2005. – 510 с. (1 un 2 daĜa - 40,5 a.lpp.) 
8. Байков А.М. Теория государства и права. Курс-конспект 
лекций и контрольные задания для заочного и 
дистанционного обучения. – Рига, 2005. – 188 с. (11,3 a.lpp.) 
9. Байков А.М., Решетилова Н.Ф. Трудовое право. Курс-
конспект лекций и контрольные задания для заочного и 
дистанционного обучения. – Рига, 2006. – 217 с. (А.Baikovs - 
10,63 a.lpp.) 
10. Байков А.М., Решетилова Н.Ф. Трудовое право 
Европейского Союза. Курс-конспект лекций и контрольные 
задания для заочного и дистанционного обучения. – Рига, 
2006. – 160 с. (А.Baikovs - 7,6 a.lpp.) 
11. Байков А.М. Общая часть гражданского права. – Рига, 
2006. – 392 с. (30,74 a.lpp.) 
12. Байков А.М. Правоведение. Курс-конспект лекций и 
контрольные задания для заочного и дистанционного 
обучения. – Рига, 2006. – 146 с. (А.Baikovs - 11,83 a.lpp.) 
13. A.Baikov, N.Nikiforov. Introduction into law. Lectures 
outline and control assignments for the non-law students (part-
time and distance learning). – Riga, 2007. – P.210 (A.Baikovs – 
6,5 a.lpp.) 
14. Байков А.М. Договор о проведении азартных игр и пари в 
гражданском праве Латвийской Республики // Проблемы 
трансформации современной российской экономики: теория 
и практика организации и обеспечения управления. 
Материалы III. Международного научно-практического 
семинара (5-7 декабря 2004 г., г. Москва) / Под ред. 
С.А.Орехова. М.: ИНИОН РАН, 2005. – с.423 – 528 (0,42 
a.lpp.) 
15. Байков А. Защита обязательственного права // Частный 
бизнес в странах Балтии – первый год в ЕС. Международная 
научно-практическая конференция. 25 – 26 мая 2005: Тезисы. 
– Рига: БРИ, 2005. – с.30 – 34 (0,22 a.lpp.) 
16. Байков А. Правовое регулирование каналов 
товародвижения в маркетинге // CommunicatoR. 2005, № 2/3. 
– с.36 – 42 (0,91 a.lpp.) 
17. Байков А. Гражданско-правовой договор: понятие, 
значение и сущность // Балтийский юридический журнал. 
2006, №1. – с.19 – 21 (0,2 a.lpp.) 
18. Байков А. Частный договор: понятие и значение // 
Предпринимательская культура в транзитивном обществе. 
26-27 апреля 2006 года, Рига. Международная научно-
практическая конференция молодых исследователей. – Рига, 
2006. – с.102 – 105 (0,24 a.lpp.) 
19. Байков А. Правовые аспекты миграции рабочей силы в 



 

Латвии // Балтийский курс. 2006, №38. – с.15 – 16 (0,16 a.lpp.) 
20. Байков А. Право на территории маркетинга // 
CommunicatoR. 2006, № 3/4. – с.102 – 113 (1,47 a.lpp.) 
21. A.Baikov Work force migration in Latvija: legal aspects // The 
Baltic course. 2006, Nr.23. – P.13 – 14 (0,16 a.lpp.) 
22. Байков А. Защита гражданских прав и охраняемых 
законом интересов // Балтийский юридический журнал. 2006, 
№ 2. – с.13 – 21 (0,83 a.lpp.) 
23. A.Baikov Innovation performance: legal backgroud // The 
Baltic course. 2007, Nr.24. – P.18 (0,24 a.lpp.) 
24. Байков А. Правовые аспекты инновационной 
деятельности // Балтийский курс. 2007, №40. – с.30 – 31 (0,24 
a.lpp.) 
25. Байков А.М. ИДЕАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ и юридические 
«уловки» в гражданском праве // CommunicatoR. 2007, № 1/2. 
– с.141 – 146. lpp. – (0,65. a.lpp.) 
26. Байков А. Содержание и объекты гражданского 
правоотношения // Балтийский юридический журнал. 2007, № 
1/2 (10). – c.14 – 27.lpp.  -   (1,383. a.lpp.) 
27. Байков А. Оценочные понятия в гражданском праве // 
Балтийский юридический журнал. 2007, № 1/2 (10).  – c.31 – 
46. lpp. - (1,529. a.lpp.) 
28.Байков А.Теоретические проблемы правопонимания 
природы акций как одного из видов копоративных 
эмиссионных ценных бумаг // Research and  Technology – Step 
into the Future Scienific @Research Jornal of TTI. Volume 2. No 
3. 2007. – Riga: TSI, 2007. - 44- 45. lpp. - (0,2. a.lpp.) 
29. Байков А. Акция – корпоративная эмиссионная ценная 
бумага  // Балтийский юридический журнал. 2008, № 1 (11). – 
c. 62 - 82   - (1,843. a.lpp.) 
30. Байков А.М. Некоторые проблемы общей теории права и 
теории гражданского права // Балтийский юридический 
журнал. 2008, № 1 (11). c.3 – 18. -  (1,611. a.lpp.) 
31. Baikovs A. Latvijas korporatīvo tiesību teorijas problēmas // 
Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi, 
Starptautiskās zinātniskas konferences materiāli 2008.gada 17. 
aprīlis. - Rezekne, 2008. – 39. - 52. lpp. – (508.lpp.) – 
(1,267.a.lpp.)Opportunities and challeges of national economic 
development, Proceeding of the international conference April 17, 
2008 - Rezekne, 2008. – 508 p.  
32. Байков А. Проблемы теории ценных бумаг в гражданском 
праве Латвии  // KULTURA A RYNEK. 2. Pod redakcija 
Slawomira PARTYCKIEGO. – Wydawnictwo KUL, Lublin, 
2008. – 124. – 129. lpp. (KATOLICKI UNIWERSYTET 
LUBELSKI JANA PAWLA II WYDZIAL 
NAUKSPOLECZNYCH («Культура и рынок». IX 
международная научная конференция 12 – 14 мая 2008 года. 
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- Trasta institūts Kontinentālās Eiropas tiesību sistēmā// “Trasts 
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• Financing of Higher Education in Latvia: Challenges and 
Perspectives. 30th Annual Eair Forum „Polishing the Silver: Are we 
really improving higher education?” Copenhagen Business School, 
2008. CD (līdzautore) 

• Co-financing of European Union Funds – One of the Factors for 
Sustainable Development of Latvia’s Regions. Proceedings of the 
International Scientific Conference Economic Science for Rural 
Development. Nr.14. Finances, Taxes, Investment and Support, 
Jelgava, 19.-27.lpp. 2007. ISBN 978-9984-39-206-6, ISSN 1691-
3078 

• Daugavpils ekonomika – no linu tirdzniecības 12.gadsimtā līdz 
mobilo sakaru torĦu eksportam 21. gadsimtā. Stratēăiskās analīzes 
komisijas zinātniski pētniecisko rakstu krājumā Daugavpils kā 
attīstības ceĜvedis. Rīga: Zinātne, 71.-86. lpp. 2007. ISBN 978-9984-
808-03-1 

• Некоторые аспекты территориального маркетинга в Латвии. 
Przeglad Polityczno-Gospodarczy Europy Srodkowej i Wschodniej 
Nr.3 – Wloclawek, p.167-179. 2007. ISSN 1734-4018. (līdzautore) 

• Eiropas Savienības līdzfinansējums Latvijas reăionu ilgtspējīgas 
attīstības nodrošināšanai. Žurnālā Sociālo zinātĦu vēstnesis Nr. 1 (5). 
Daugavpils: DU, 7.-32. lpp. 2007. ISSN 1691-1881 

• Social Partnership and the Quality of Education in Latvia. Uncertain 
Transformations – New Domestic and International Challengres. 
Proceedings of the International Conference, Riga, November 9-11, 
2006. Rīga, Latvijas Universitāte, 2007., 283 – 290. lpp., ISBN 
9984-802-58-2 (līdzautore) 

Mācību grāmatas un metodiskie līdzekĜi  
2007. - Daugavpils Universitātes ekonomikas studiju programmas 

metodiskie norādījumi studiju, bakalaura un maăistra darbu 
izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Daugavpils: Daugavpils 
Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”. 35  lpp. ISBN 978-
9984-14-345-3 (līdzautore) 

1999. - vidusskolas mācību grāmata „Ekonomika” (recenzente) 
1997. - mācību grāmata „Grāmatvedība”(līdzautore) 

 
Stažēšanās 
ārvalstīs, 
starptautiskā 
sadarbība ar 
zinātni saistītos 
jautājumus 

• Darbs bibliotēkā Norwegian Institute for Urban and regional Research 
(NIBR), Oslo, Norvēăijā (LZP projektā, 05/2008) 

• Lekcijas „Regional Development Based on EU Financing” 
N.Kopernika Universitātē, ToruĦā (Polijā) (ERASMUS programmā, 
04/2008); 

• Lekcijas „Economic Development and Transition of Baltic Sea 
Region” N.Kopernika Universitātē, ToruĦā (Polijā) (ERASMUS 
programmā, 06/2007); 

• GRUNDTVIG programmas projekts „European Women – At the 
Centre of Life” – semināri Gotingenā, Vācijā (10/2007), Berlīnē, 
Vācijā (04/2007, 11/2008); 



 

• ES pamatnostādnes un attīstības perspektīvas. Brisele, BeĜăija 
(06/2006 un 03/2005); 

• Projekts „FEM: Female Entrepreneurship Development in the Baltic 
Sea Region”- semināri Oslo, Norvēăijā (03/2006), Malmē, Zviedrijā 
(02/2005), Pērnavā, Igaunijā (10/2006), PaĦevežā, Lietuvā (2005); 

• Associated Country World Women (ACWW) European Region 
Congress – Reikjavika, Īslande (04/2005); 

• Konference „Investing in the Future of Rural Areas in Europe” – 
Latgales reăiona pārstāve ES konferencē Lielbritānijā (02/2004); 

• PREPARE Programme Gathering About Development of Rural Areas 
in Europe – mācību brauciens Polijā un Slovākijā (10/2003); 

• Pieaugušo izglītības un sociālā darba pieredze Nīderlandē (10/2000 
un 06/1999) 

  
 

Darbība ar zinātni 
saistītās 
sabiedriskās 
organizācijās, 
amatos 
(kur, kad, kāds 
pienākums tika 
veikts) 

No 2007. - DU Zinātnes padomes priekšsēdētāja  
No 2008.- DU Doktorantūras padomes locekle 
No 2007. - redkolēăijas vadītāja žurnālā „Reăionālais ZiĦojums”, DU 
SZF Sociālo pētījumu institūts; 
No 2006. - redkolēăijas locekle žurnālā „Sociālo ZinātĦu Vēstnesis”, DU 
SZF Sociālo pētījumu institūts; 
2006. - 2008. - DU Sociālo zinātĦu fakultātes domes locekle; 
2004. – 2008. - Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas biedre 

  
Apbalvojumi, 
prēmijas, goda 
nosaukumi u.c. 
 

2008. – LR Labklājības ministrijas Atzinība par ieguldījumu 
mikrokredīta kustības attīstībā 
2006. - DU Atzinības raksts par zinātnisko un akadēmisko darbu un 
ieguldījumu DU attīstībā 
2005. - PreiĜu novada domes Atzinības raksts par ieguldījumu pieaugušo 
izglītības organizēšanā PreiĜu rajonā 
1999. - PreiĜu pilsētas atzinības raksts par ieguldījumu izglītībā 
1999. – Apbalvojums „Labākais ekonomikas skolotājs Latvijā” 
 

 
____.gada __.________     Elita Jermolajeva 



 

IRĒNA KOKINA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1959. 
Kontaktadrese: Valkas 5 - 44, Daugavpils, LV-5417 
            

ZiĦas par darba vietu:  
Daugavpils Universitāte, Izglītības un vadības fakultāte,  
Pedagoăijas un pedagoăiskās psiholoăijas katedra,  
Parādes 1 – 207, tālr. 65428209. 
 E-pasts: irena.kokina@du.lv 

 
 

Izglītība:  
 
1996.g.      Psiholoăijas doktora  zinātniskais grāds (Dr. Psych.) Latvijas Universitātē,  

     saĦemts doktora diploms C-D Nr.001336. 
 

1995.g.     Latvijas universitāte, doktorantūra Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā,  pabeigts              
doktorantūras kurss psiholoăijā 

 
1994.g. Daugavpils Pedagoăiskā universitāte, iegūts Psiholoăijas maăistra grāds, iegūta    
psihologa praktiėa kvalifikācija, saĦemts maăistra diploms Nr.000080 

 
1981.g. Daugavpils Pedagoăiskais institūts, fizikas un matemātikas fakultāte. Iegūta 
vidusskolas fizikas un matemātikas skolotāja kvalifikācija, saĦemts diploms G-I, Nr.316274. 
 
1976.-1981.g. – studijas DPI 
 
1976.g. Ludzas rajona Rundēnu vidusskolas atestāts 

 
 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
 
Asociētā profesore, Dr. psych. 
 

Profesionālā darbība: 
 

2006. – 2009. g. - Daugavpils  universitātes Pedagoăijas un Pedagoăiskās psiholoăijas katedras 
vadītāja 

 

2003. – 2009.g.  - Daugavpils Universitātes Pedagoăijas un Pedagoăiskās psiholoăijas katedras 
asociētā profesore 

 

1996. – 2003.g.        - Daugavpils Pedagoăiskās universitātes Pedagoăijas katedras vadītāja 

 

1996. – 2003. g.        - Daugavpils Pedagoăiskās universitātes Psiholoăijas katedras docente 

 



 

1990.g. – 1995.g.   - Daugavpils Pedagoăiskā institūta Pedagoăijas un psiholoăijas katedras 
mācību spēks 

1986. g. – 1989.g.  - Daugavpils Pedagoăiskais institūts, Pedagoăijas un  psiholoăijas katedra, 
mācību meistars 

1981.g. – 1985.g.  - Daugavpils pilsētas Tautas izglītības nodaĜas starpskolu mācību ražošanas 
kombināts, kursa “Profesijas izvēle” pasniedzēja 

 
 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
 

Lekciju un semināru vadīšana DU pedagoăijas doktora studiju programmā: 
 

� Pedagoăiskā pētījuma metodoloăija, inovāciju problēma - 4 KP 
� Pedagoăiskā procesa psiholoăiskie pamati                 -     4 KP 
� Apdāvinātības attīstība            - 2 KP 
� Apdāvinātības problēma pedagoăijā           - 2 KP 
� Skolotāja kompetences problēmas pedagoăijā         - 2 KP 
� Mācību vides attīstības problēmas psiholoăijā         - 2 KP 

 
Lekciju un semināru vadīšana DU psiholoăijas doktora studiju programmā: 
 

� Vadības māksla organizācijās un grupās   - 2 KP 
� Agresijas psiholoăija     - 2 KP 
� Attīstības psiholoăijas metodoloăija   - 4 KP 

       
Lekciju un semināru kursu vadīšana DU Profesionālā maăistra studiju programm ā 
“Sabiedrības un iestāžu vadība”: 

� Saskarsmes psiholoăija    - 2 KP  
� Konfliktu vadīšanas psiholoăija   - 1 KP 
� Vadītāja praktiskā psiholoăija   - 2 KP 
� Valsts pārvaldes ētika                        - 2KP 
� Zinātniskā pētnieciskā darba organizācija un analīze – 4 KP 
 

Lekciju un semināru kursu vadīšana DU Profesionālā maăistra studiju programm ā “Tiesību 
zinātne”: 

� Vadības teorija                           - 2 KP  
� Augstskolu pedagoăija               - 1 KP 
 

Lekciju un semināru kursu vadīšana DU Profesionālā maăistra studiju programm ā 
“Starpkult ūru attiecības”: 

� Saskarsmes psiholoăija    - 2 KP  
 
Lekciju un semināru kursu vadīšana DU Profesionālā maăistra studiju programm ā 
“Izgl ītības psihologs”: 

• Vadības psiholoăija  izglītības psihologa darbā        - 2 KP 
• Pirmsskolas, sākumskolaa un pubertātes vecumposma  
       psiholoăiskās īpatnības  I, II un III daĜas                          - 4 KP 
� Attīstības psiholoăijas problēmas   - 4 KP 
� Psihodiagnostisko metožu izmantošana izglītībā  
      I un II daĜas                                                                - 6 KP 
� Zinātniski pētnieciskā darba metodoloăija 
      un metodiskās prasības    - 2 KP 



 

� Korekcijas darbs skolā    - 4 KP 
� Izglītības psihologa ētika                       - 2KP 

 
Lekciju un semināru kursu vadīšana DU Profesionālā maăistra studiju programm ā 
“Sociālais darbs”: 

� Profesionālā ētika sociālajā darbā                     - 2 KP  
� Zinātniski pētnieciskā darba metodoloăija 
      un metodiskās prasības    - 2 KP 
 

Lekciju un semināru vadīšana DU pedagoăijas akadēmiskajā maăistra studiju programm ā: 
� Mūsdienu attīstības psiholoăijas problēmas  - 4 KP 
� Zinātniski pētnieciskā darba metodoloăija 
      un metodiskās prasības    - 2 KP 
� Darbs ar apdāvinātiem bērniem   - 2 KP 

 
Lekciju un semināru vadīšana DU skolotāju profesionālajās studiju programmās: 

� Attīstības psiholoăija                                                   - 3 KP 
� Pedagoăiskā psiholoăija                       - 2 KP 
� Psiholoăiskās korekcijas darba iespējas skolā - 2 KP 
� Ăimenes pedagoăija                                                   - 2 KP 
� RotaĜu un spēĜu psiholoăija    - 2 KP 
� Metodoloăija un zinātniski pētnieciskās 
    metodes pedagoăijā      – 2 KP 

 
Lekciju un semināru kursu vadīšana DU Profesionālajā bakalaura studiju programmā 
“M ākslas menedžments”: 

� Saskarsmes psiholoăija                      - 2 KP  
 
Lekciju un semināru kursu vadīšana DU Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Datordizains”: 

� Profesionālā ētika mākslinieka darbā                     - 2 KP  
 
 
Lekciju un semināru vadīšana  skolotāju pārkvalifik ācijas programmā “M ūsdienu 
pedagoăiskā procesa aktuāli jaut ājumi” (B-1, B-2): 
 

• Konfliktu vadīšana. 
 
Lekciju un semināru vadīšana augstskolu docētāju profesionālās meistarības pilnveides 
programmā „Inov ācijas augstākās izglītības sistēmā“: 

• Konfliktu risināšanas stratēăijas. 

Lekciju vadīšana ārzemēs: 
 
2000.gada 19.-22.augusts –  semināra novadīšana University of Debrecen, Hungary “Die 
Vorbereitungsprobleme der Lehrer fūr die Arbeit mit begabten Kindern” 

 
2000.gada 28.jūnijs – Vācijā Fechtas universitātes “Institut fur Erziehungswissenschaft” 
novadīts seminārs “Padagogische Arbeit mit agressinen Kindern” 
 



 

2003. gada 17.-26. maijs Vācijā Fechtas universitātes “Institut fūr Erziehungswissenschaft” 
SOCRATES – ERASMUS projekta mācībspēku mobilitātes ietvaros novadīti semināri 10 
stundu apjomā par tēmu “Begabung” 
 
 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
 
A. PIEDALĪŠANĀS KONFERENCĒS 
 
2008.g. 16.-20.jūlijs (Tartu Igaunijā) 
 14. Eiropas kongress personības psiholoăijā. 
 2 posteri, publicētas tēzes 
 
2008.g. 17.-19. jūlijs (Parīze, Francija). 
Starptautiskā zinātniskā konference „Education, Economy and Society”. 
Referāts sekcijā kopā ar J.Davidovu , publicēts referāts un tēzes. 
 
2007.g. 17.-21. oktobris (Daugavpils Universitāte). 
5. Starptautiskā zinātniskā konference „Person. Color. Nature. Music”. 
Referāts sekcijā kopā ar J.Davidovu, publicēts referāts un tēzes. 
 
2007.g. 3.-6. maijs (Klaipēda, Lietuva). 
ATEE Starptautiskā zinātniskā konference. 
Referāts sekcijā kopā ar J.Davidovu, publicēts referāts un tēzes. 
 
2007.g. 12.-15. janvāris (Honolulu, ASV). 
5. Havaju Starptautiskā konference mākslā un humanitārajās zinātnēs. 
Referāts sekcijā kopā ar J.Davidovu, publicēts referāts un tēzes. 
 
2007. g. 6.-9. janvāris (Honolulu, ASV). 
5. Havaju Starptautiskā konference izglītībā. 
2 referāti sekcijās kopā ar J.Davidovu, sekcijas vadīšana, publicēti referāti un tēzes. 
 
2006.g.  21.-25. oktobris (Portoroža, Slovēnija). 
Eiropas skolotāju izglītotāju asociācijas (ATEE) 31.  pasaules konference. 
Referāts sekcijā kopā ar J.Davidovu, publicēts referāts.  
 
2006.g.  13.-16. septembris (Lahti, Somija). 
Eiropas Apdāvinātības Padomes (ECHA) 10. Starptautiskā konference. 
Referāts sekcijā kopā ar J.Davidovu, publicētas tēzes. 
 
2006.g.  31. augusts - 3. septembris (Lodza, Polija). 
6. Eiropas gendera pētījumu konference „Gender and Citizenship in a Multicultural 
Context”. 
Referāts sekcijā kopā ar J.Davidovu, publicētas tēzes (referāts tiek gatavots publicēšanai). 
 
2005.g.  22.-26. oktobris (Amsterdama, Nīderlandes). 
Eiropas skolotāju izglītotāju asociācijas (ATEE) 30.  pasaules konference.  
Referāts sekcijā kopā ar J.Davidovu, publicētas tēzes. 
 
2005. g. 22.-25. maijs (Fechta – Vācija)  



 

“3rd internacional Journal of Teacher Education and Training conference “Holistic 
Education””  
 Referāts sekcijā, publicēts referāts  
 
2005. g. 18.-21. maijs (Daugavpils, Latvija). 
4. Starptautiskā zinātniskā konference „Personība. Krāsa. Daba. Mūzika”. 
Referāts plenārsēdē kopā ar J.Davidovu , publicēts referāts un tēzes, sekcijas vadīšana. 
 
2005.g.  5.-7. maijs (Klaipēda, Lietuva). 
Eiropas skolotāju izglītotāju asociācijas (ATEE) Starptautiskā zinātniskā konference 
„Changing Education in a Changing Societ: Europe 15+10”. 
Referāts sekcijā kopā ar J.Davidovu , publicēts referāts un tēzes. 
 
2004. 23.-27. oktobris (Agridžento, Itālija). 
Eiropas skolotāju izglītotāju asociācijas (ATEE) 29. Pasaules zinātniskā konference „From 
Theory to Action”. 
Referāts sekcijā kopā ar J.Davidovu , publicēts referāts un tēzes. 
 
2004. g. 6.-8. oktobris (Londona, Lielbritānija). 
Apdāvināto bērnu Nacionālās asociācijas (NAGC) profesionālās attīstības konference. 
Referāts sekcijā kopā ar J.Davidovu. 
 
2004. 20.septembris-19. oktobris (Londona, Lielbritānija). 
Apdāvināto bērnu Nacionālās asociācijas (NAGC) un Apdāvinātās un talantīgās jaunības 
Nacionālās akadēmijas (NAGTY) Rudens institūta simpozijs. 
Simpozija „Development of Giftedness in Latvia: Realities and Perspectives” vadīšana kopā 
ar J.Davidovu. 
 
2004. g. 6.- 8. maijs (Tartu, Igaunija) 
 “Teacher Education 7-th Spring University “European added value in teacher education: 
Teachers as promoters of basic skills acquisition and facilitators of learning”,  
Referāts sekcijā publicēts referāts un tēzes. 
 
2004. 14.-16. aprīlis (Tallina, Igaunija). 
2. Starptautiskā zinātniskā konference „Sustainable Development. Culture. Education”. 
Referāts sekcijā kopā ar J.Davidovu, publicēts referāts un tēzes. 
 
2003. 2.-3.maijs (Rīga, Latvija). 
Eiropas skolotāju izglītotāju asociācijas (ATEE) Starptautiskā zinātniskā konference 
„Teachers, Students and Pupils in Learning Society”. Referāts sekcijā, publicēts referāts un 
tēzes. 
 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

A. Starptautiski recenzēti izdevumi pasaules mērogā 
 
Davidova J. , Kokina I. (2009).Latvia’s Teacher’s Innovative Activity in Contemporary 
Conditions. Innovations and Technologies.Nature sciences, Engineeringand Technologies, 
Humanities and social sciences, Economy and Business, Education, 1(2), 21-36. ISSN 1691-
4937. 
 



 

Guseva S., Dombrovskis V., Kokina I. (2009). Identification of Professions: Psychological 
Peculiarities of Acquiring a Professional Identity of Teachers.  Problems of Education in the 
21st Century, Didactical and psychological Issues and Prospects in Education,  10 (9), 30-38. 
ISNN 1822-7864. 
 
Kokina, I., Guseva, S., & Dombrovskis V. (2008). Analysis of Problems of Education: Master 
Study Program „Community and Establishment Administration” in the Conditions of 
Community’s Democratisation in Latvia. Problems of Education in the 21st Century, Policy of 
Education in the modern World,  8 (8), 55-67. ISNN 1822-7864. 
 

Davidova, J. & Kokina, I. (2008) Music teacher’s innovative activity in contemporary 
conditions: Latvia’s music teachers’ view. Problems in Music Pedagogy, 3(1), pp. 5-16. 
 
Davidova, J. & Kokina, I. (2008) Stimulation of motivation for a teachers’ creative activity in 
Latvia. Actes Proceedings of the International Conference on Education, Economy and Society. 
Paris, France, Vol. 2, pp. 265-277. 
 
Davidova, J. & Kokina, I. (2008) Music teacher’s innovative activity in contemporary 
conditions: Latvia’s music teachers’ view. Proceedings of the 22nd International Seminar on 
Research in Music Education. Porto: ISME, ESE, FCT, pp. 128-135. 
 
Bezzina, Chr., Davidova, J. & Kokina, I. (2007) Sustainable leadership for school 
improvement. A. Pipere (Ed.) Education & Sustainable Development: First steps towards 
changes, Vol. 2, pp. 139-149. 
 
Davidova, J. & Kokina, I. (2007) Teachers’ views on innovative processes in schools of Latvia. 
Journal of Teacher Education for Sustainability, Vol. 8, 25-36. 
 
Davidova, J. & Kokina, I. (2007) Music perception levels of primary school pupils. Hawaii 
International Conference on Education, pp. 1214-1223. 
 
Kokina, I. (2007) “Philosophy of Master Study Program “Community and Establishment 
Administration” in the Conditions of Community’s Democratisation in Latvia”  Hawaii 
International Conference on Arts and Humanities”,  Conference Proceedings, pp. 2764. -2780. 
 
Kokina, I. & Davidova, J. (2007) Motivation of establishment leaders’ creative self-
development in conditions of innovative activity. Hawaii International Conference on 
Education, pp. 3154-3168. 

Davidova J. & Kokina I. (2006) Co-operative Partnership in Teacher’s Creative Activity: 
Motivation Aspects. 31st Annual ATEE Conference. Ljubljana: National School for Leadership 
in Education, pp. 333-343.  ISBN 978-961-6637-06-0  

Kokina, I. & Davidova, J. (2006) Intellectual giftedness criteria and indicators: Latvian 
teachers’ view. Journal of Teacher Education and Training, Volume 6, pp. 116-133. 

Kokina, I. & Davidova, J. (2006) Correlation among intellectual giftedness criteria and 
indicators: Latvian teachers’ view. Teachers and Their Educators – Standards for 
Development. Amsterdam: ATEE. 

Kokina, I. & Davidova, J. (2005) Latvian teachers’ conceptual understanding on intellectual 
giftedness.  Teacher Education between Theory and Practice: The End of Theory…The Future 
of Practice?  Milan, pp. 2-14.  



 

Davidova, J. & Kokina, I. (2004) The competence of Latvian teachers in giftedness 
development. Journal of Teacher Education and Training, Volume 4, pp. 106-114. 
 
Iliško, D. & Kokina, I.(2003) Ecofeminism as a viable perspective for a sustainable model of 
education in Latvia. Journal of Teacher Education and Training. Volume 2, 3-15 pp. 

Davidova, J. & Kokina, I. (2002) Research activity in the context of the teacher’s sustainable 
development.  Journal of Teacher Education and Training, Volume 1, pp. 13 – 19. 

Davidova, J. &  Kokina, I. (2002) Latvian Teachers’ Readiness for work with gifted Children. 
The 8th conference of the European Council for high ability (ECHA). Development of Human 
Potential: Investment into our Future”, Rhodes, 18 p. 

 
Kokina, I. (1999) The lessons of  mood of the soul. The Australian Association for 
Environmental Education Inc (AAEE) International Conference on Environmental Education 
14-18 Jan. 1999 (Australia, Sidney Neu Welles University),  25 p. 

 
 

B. Starptautiski recenzēti izdevumi Eiropas mērogā 
 
Kokina, I. & Davidova, J. (2007) Motivation of Establishment Leaders Creative Self-
development in Conditions of Innovative Processes in Society. . A. ŠĜahova (Ed.) Person. 
Color. Nature. Music: Scientific Articles. Daugavpils: Akadēmiskais apgāds “Saule”, 228-242. 
 
Davidova J. & Kokina I. Development of innovative processes in Latvian school. Changing 
Education in a Changing Society. Klaipeda: Klaipeda Univeristy, 2007, 2, 58-64. 

Davidova J. & Kokina I. (2007) Co-operative Partnership in Teacher’s Creative Activity: 
Motivation Aspects. 31st Annual ATEE Conference. Ljubljana: National School for Leadership 
in Education, pp. 333-343.  ISBN 978-961-6637-06-0  
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ZINĀTNISKO DARBU RECENZĒŠANA 
 
2009. gads – J. JakovĜevas promocijas darbs; 
2008. gads – L. Brokānes  promocijas darbs; 
2003. gads – S.Gusevas promocijas darbs. 

Zinātnisko konferenču organizēšana un vadīšana 
 

� Ikgadējo DU Jauno zinātnieku konferenču sekcijas maăistrantiem  vadītāja 
 

� Starptautiskās konferences „Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika.” Zinātniskās 
redkolēăijas locekle, sekcijas vadītāja, 2007.g. 

 
 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Projekti: 

A. Uzaicinājuma semināri projektu sagatavošanai 
2006. 25.-26. septembris (Tallina) Starptautiskais seminārs „Baltic Tempus Informational Day 

2006; 

Cooperation Plans for the Future”. Prezentācija par Daugavpils Universitātes sadarbības 
pieredzi un 

 perspektīvām Tempus programmas ietvaros. 

  

B. Apstiprināti projekti:  globāli, Eiropas, Baltijas, Latvijas utt.  
 
 
2008.-2009. gg. COMENIUS Multilateteralm Project’s „ Inspire School Education by Non-
formal Learning. Renewable Energy Climate Sustainable Development”, pētniece. 
  
2008.g. IZM projekts Nr. 08/73 Obligātās pirmsskolas un sākumskolas izglītības izvērtējums 
un pilnveides iespējas. Reă. Nr. 2741000222, pētniece. 
 
2006.g. IZM finansētais projekts “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: Daugavpils Universitātes 
maăistrantūras marketinga pasākumu un perspektīvās attīstības izvērtējums”, IZM grants 
2.19.  
 
2006.g. LZP finansētais grants “Apdāvinātības attīstība Latvijā: realitāte un perspektīvas”, 
LZP grants  Nr. 06.2010. 
 
2005.g. piedalīšanās  LZP finansētajā grantā “Skolēnu muzikālās uztveres līmeĦa noteikšana 
kā mūzikas skolotāja diagnosticējošās darbības komponents”, LZP grants Nr.05.1427.  
 



 

Kopš 2005. gada - LZP finansēta zinātniskajā projekta Nr. 05.1915 „Ilgtspējīgas  izglītības 
modelis holistiskā skatījumā” dalībniece (vadītāja – prof. I. Salīte). 
 
2004.g. piedalīšanās DU iekšēji finansētajā grantā “Apdāvinātības attīstības problēma 
mūsdienu zinātnē un praksē” , DU grants Nr. 04.22. 
 
2003. – 2004. gads. Piedalīšanās  LZP finansēta zinātniskajā projekta Nr 03. 1019 vadīšana 
“Individuālās muzikālās uzstāšanās vērtēšana audzēkĦa  personības attīstības kontekstā”. 
 
2003.g. Līdzdalība starptautiski finansētajā projektā SOCRATES – ERASMUS mācībspēku 
mobilitātē    - lekciju kursa nolasīšanā Fechtas universitātē Vācijā.  
 
2002.-2003.gg. Līdzdalība starptautiski finansētajā projektā ERASMUS - SOCRATES 
studentu mobilitātei starp DU un Fechtas universitāti (Vācija)  
 
Sākot ar 2000. gadu. Līdzdalība UNESCO UNITWIN projektā pie Jorkas iniversitātes 
“Skolotāju izgl ītības pārorient ēšana uz ilgtspēj īgu attīstību”  

 
2001. – 2004. gads - Piedalīšanās LZP finansēta zinātniskajā projektā Nr. 0347 “Skolotāju 
izglītības pārorientēšana  uz   ilgtspējīgu attīstības stratēăiju Latvijā”.  

 
Kvalifikācijas celšanas kursu organizēšana un vadīšana 
 
2008.g. Izstrādāta, apstiprināta un finansēta no IZM puses, kā arī tiek vadīta (esmu 
programmas direktore) tālākizglītības programma  „Pozitīvās domāšanas veidošana”. 
 
2008.g. Izstrādāta, apstiprināta un finansēta no IZM puses , kā arī tiek vadīta (esmu 
programmas direktore) tālākizglītības programma „Stress un profesionālā izdegšana” .  
 
2006.g. Izstrādāta, apstiprināta un finansēta no IZM puses, kā arī tiek vadīta (esmu 
programmas direktore) tālākizglītības programma “Vispārējās izglītības iestādes darba 
organizācija” , Izgl ītības vadības un skolvadības tematika izglītības iestāžu vadītājiem un 
vietniekiem. 
 

2006. gads. Izstrādāta, apstiprināta un finansēta no IZM puses, kā arī  tiek vadīta (esmu 
programmas direktore) tālākizglītības programma “Augstskolu didaktika” visu augstskolu 
docētājiem bez pedagoăiskās kvalifikācijas  -   
 
2005.g. Izstrādāta, apstiprināta un finansēta no IZM puses, kā arī tiek vadīta (esmu 
programmas direktore) tālākizglītības programma “Inovācijas augstākās izglītības sistēmā” 
augstākās izglītības pakāpē strādājošiem  docētājiem  (asistenti, lektori, docenti), kuri piedalās 
konkursā akadēmiskā personāla vēlēšanās 
 
2005. gads. Izstrādāta, apstiprināta un finansēta no IZM puses kā arī  tiek vadīta (esmu 
programmas direktore) tālākizglītības programma “Augstskolu didaktika” visu augstskolu 
docētājiem bez pedagoăiskās kvalifikācijas  
 
2004.g. Izstrādāta, apstiprināta un finansēta no IZM puses, kā arī tiek vadīta (esmu 
programmas direktore) tālākizglītības programma “Inovācijas augstākās izglītības sistēmā” 
augstākās izglītības pakāpē strādājošiem  docētājiem  (asistenti, lektori, docenti), kuri piedalās 
konkursā akadēmiskā personāla vēlēšanās 

 



 

2004.g. Lielbritānijas Nacionālās Asociācijas par Apdāvinātiem bērniem un Nacionālās 
Akadēmijas par Apdāvināto un Talantīgo Jaunatni Rudens Institūts: Simpozija “Apdāvinātības 
attīstība Latvijā: Reālijas un perspektīvas” organizēšana un  vadīšana. 
 

2004. gads - DU Pedagogu profesionālās meistarības pilnveides programmas „Pedagoăiskā 
pētījuma metodoloăija  mūsdienu zinātĦu attīstības kontekstā“ organizēšana un vadīšana. 
 

2003. gads. Izstrādāta, apstiprināta un finansēta no IZM puses, kā arī  tiek vadīta (esmu 
programmas direktore) tālākizglītības programma “Augstskolu didaktika” visu augstskolu 
docētājiem bez pedagoăiskās kvalifikācijas  -   
 

2003.g. Izstrādāta un tiek vadīta (esmu programmas direktore) tālākizglītības 2 gadu studiju 
programma “Pedagoăija un Psiholoăija” nepedagoăisko augstskolu beidzējiem. 
 

2002. gads. Izstrādāta, apstiprināta un finansēta no IZM puses, kā arī  tiek vadīta (esmu 
programmas direktore) tālākizglītības programma “Augstskolu didaktika” visu augstskolu 
docētājiem bez pedagoăiskās kvalifikācijas .  
 
                                                             
CITAS AKTIVITĀTES 
 

� Kopš 2007. gada  - DU Senāta priekšsēdētāja vietniece 
� Kopš 2006.gada – DU Pedagoăijas un Pedagoăiskās Psiholoăijas katedras vadītāja 
� Kopš 2005. gada - DU Sociālās Psiholoăijas Promocijas Padomes eksperte.  
� Kopš 2004. gada - DU Senāta locekle 
� Kopš 2004. gada – LZP eksperte psiholoăijā. 
� Kopš 2004.g. - DU Izglītības un Vadības fakultātes Domes locekle 
� kopš 1999. gada – Pedagoăijas un Psiholoăijas fakultātes Domes locekle 
� kopš 1996. gada – Pedagoăijas katedras vadītāja 

 
Starptautisko un valsts  zinātnisko  institūciju locekle 

 
� Eiropas skolotāju izglītības asociācijas locekle (Association of Teacher Education in 

Europe) -  kopš 2004. gada.  
�  Latvijas profesoru asociācijas locekle - kopš 2003. gada. 
� ECHA (European Council for High Ability) locekle – kopš 2000.g. 
� MACEID UNESCO locekle Izglītības attīstības inovāciju centrā Bangkokā (Taizemē) – 

kopš 2000.g. 
        
 
Valodu prasmes: angĜu, vācu, krievu. 

 
____.gada __.________     Irēna Kokina 
 
 
 



 

 
Vārds uzvārds:  ĒRIKA KRUTOVA (ZABLOCKA)  
 
Dzimšanas gads,  1976 
datums, vieta: 07.martā ,  Latvija  
 
Tālrunis:  29126630 
 
e-pasts:   prutik4@inbox.lv 
 
Akadēmiskie grādi  
 un amati:  - kopš 2007.g. Latvijas Policijas akadēmijas doktorantūrās klausītāja  

amats 
- 2002.g. iegūts tiesību zinātnes maăistra akadēmiskais grāds. 

        - 2000.g. iegūta jurista kvalifikācija  
 

 
Izglītība: - 2000-2002. Latvijas Policijas akadēmija tiesību zinātnes maăistrantūra

  
- 1995-2000. Latvijas Policijas akadēmija, II. līmeĦa augstākā juridiskā 
- 1983.-1995. Dagdas vidusskola 

 
 
Darba pieredze: - kopš 2008. gada Latvijas Policijas akadēmijas Juridiskās zinātnes 

doktorante 
- kopš 2007. gada Daugavpils Universitātes lektore 
- 2002.-2007. Daugavpils Universitātes vieslektore  
- 2004.–2008. Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes 
Pirmstiesas izmeklēšanas pārvaldes 1.nodaĜas inspektore. 
- 2000.-2004. Valsts policijas Galvenās Administratīvās pārvaldes 
Starptautisko attiecību nodaĜas galvenā inspektore 

 
Papildu izglītība: - 04.05.-08.05.2004. Vācija, Minstere „Personāla vadības’ 

starptautiskais    
kurss 
- 01.09.-26.09.2003. Austrija, Vīne CEPOL kurss: “Policijas sistēmas 
Eiropā” 

                                   - 17.06.-12.07.2002. Vācija, Minstere apmācību kurss “Vācu valoda, kā  
                                     svešvaloda”   
                                   - 22.01.-16.02.2001. Austrijā, vācu valodas kursi 

-20.11.-24.11.2000. Vācijā, starptautiskais seminārs “Jauniešu 
vardarbība   

                                      pilsētās” 
                                   - 04.10.-13.10.2000. Vācijā, seminārs “Naudas atmazgāšana” Vācija,  
                                      starptautiskais seminārs “Prevencijā 

- 24.05.-28.05.2003. Dānija, Kopenhāgena, ZiemeĜu Baltijas valstu 
sieviešu policistu tīkla darba grupas sanāksmē 
-17.03.-20.03.2002. Polija, starptautiskā konferencē “Kravas automobiĜu  
zādzības” publiska uzstāšanās 
-12.10.-13.10.2001. Tallina, ZiemeĜu- Baltijas valstu policijas darbinieču 
darba pieredzes apmaiĦa 
- 27.09.-02.10.2001. Norvēăija, pieredzes apmaiĦas vizīte 



 

 
Piedalīšanas konferences 
un semināros ar referātiem 
zinātniskā darbība:       -  publikācija „Krāvās automobiĜu  zādzības”, policijas starptautiskā 

konference Polijā, 
- publikācija „Ăimenes drošība globalizācijas procesā”, 

starptautiskā konference „Drošība un tautas attīstība” Daugavpils 
Universitāte. 

- publikācija „Eiropas Savienības politikas aktualitātes Latgales 
reăionā”, Letonikas kongress „Latgales sabiedrība attīstības 
lokos: juridiskie, valodas politikas, socioloăiskie, vēsturiskie 
(dzīvesstāstu) aspekti", Daugavpils Universitāte. 

- publikācija „Izglītības sistēmas tiesiskais regulējums Eiropas 
Savienībā”,  Daugavpils Universitātes 50. starptautiskā 
zinātniskā konference. 

- publikācija „Eiropas policiju sadarbības aktuālās problēmas”, 
Sociālo Tehnoloăiju augstskolas Starptautiskā zinātniski 
praktiskā konference „Eiropas un nacionālo tiesību aktuālās 
problēmas”, Rīga. 

- publikācija „Apvienotās izmeklēšanas grupas” žurnālā 
„Administratīvā un Kriminālā Justīcija” Nr. 3/2008.  

- publikācija : ”Процесс интеграции в сфере высшего 
образования” в сборнике трудов второй международной 
научной конференции starptautiskā konferencē: „Izgl ītības un 
zinātnes mūsdienu sasniegumi”, Izraēlā.  

 
Dalība projektos:  - 2006.g. ZiemeĜu-Baltijas valstu sieviešu policistu tīkla pētījums 

par dzimuma vienlīdzību ZiemeĜu un Baltijas valstīs;  
 - 2008.gadā  Daugavpils Universitātes projektā: „Tiesiskā kultūra 

Latvijai integrējoties ES izglītības sistēmā” pētniece. 
 
Sabiedriskās aktivitātes:  - 2005.g. Eiropas galvaspilsētu policijas priekšnieku konferences  

sagatavošana ;  
- 18.05.-20.05.2003. Latvijā, Rīgā Starptautiskās policijas 
priekšnieku  konferences organizēšana   ; 
- 2001.g. Rīgā ZiemeĜu-Baltijas valstu sieviešu policistu tīkla 
dibināšanas konferences organizēšana. 

 
Valodu prasme:  krievu – brīvi 
    vācu – labi 
    angĜu – sarunvaloda 
 
 
____.gada __.________     Ērika Krutova 



 

VAL ĒRIJS MAKAREVI ČS 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Personas dati: 
Dzimšanas vieta un gads: 1951.gada 25.maijs, Daugavpils raj. 
Parādes, 1 
LV 5401, Daugavpils 
Tel. 5428636 
E-pasts: valerijs.makarevics@du.lv 
 
 
IZGL ĪTĪBA 

• 1992.g. nostrificējies Dr. psiholoăijā 
• 1992.g. Psiholoăijas zinātĦu kandidāts 
• 1986.-1989.g. Latvijas universitātes aspirants 
• 1968.-1974.g. Fizikas un matemātikas skolotāja diploms Daugavpils Pedagoăiskajā 

institūtā 
 
DARBA PIEREDZE 

• Kopš 2006.g. DU Ilgtspējīgas izglītības institūts, vadošais pētnieks  
• 2003 - 2006.g. Daugavpils universitātes pedagoăiskās psiholoăijas katedras docents 
• 2000 -2003.g.  Daugavpils universitātes psiholoăijas katedras docents 
• 1996 – 2000.g. DPU psiholoăijas katedras docents 
• 1993 -1996.g. DPU  Pedagoăijas un psiholoăijas katedras docents 
• 1989 -1993.g. Daugavpils Pedagoăiskās universitātes psiholoăijas katedras vec. 

pasniedzējs 
• 1980 -1986.g. DPI Pedagoăijas un psiholoăijas katedras laborants 
• 1979 -1980.g. Latvijas Kinoamatieru biedrības Kinoamatieru kluba - laboratorijas 

vadītājs 
• 1976 -1979.g. Daugavpils rajona Medumu palīgskolas audzinātājs 
• 1974 -1976.g. Krāslavas rajona Ežezeru pamatskolas fizikas un matemātikas skolotājs 

 
ZINĀTNISKĀ DARBA TĒMA  

 Tolerance kroskulturālā kontekstā 
 Uz ilgspējību orientēta pētnieka identitāte 

 
ZINĀTNISKĀ  DARBĪBA 

       PIEDALĪŠANĀS KONFERENCĒS 
• Makarevičs, V. 2009. 15.-18. aprīlis (Daugavpils, Latvija). 51th International Scientific 

Conference of  Daugavpils  University.  Piedalīšanās ar referātiem: „ Creative 
Imagination Development”; „Continuitiy of Personality Time as a  Structuring Function 
of Professional Identity”; „Коммуникативная субкультура пользователей 
латвийского интернета”. Nopublicētas 3 tēzes. 

• Makarevičs, V. 2009. 27.-28. februāris (Rēzekne, Latvija) piedalīšanās starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē „Sabiedrība, integrācija, izglītība”. Nolasīti referati: „ 
Professional Competences of Future Teachers and Education of Sustainable 
Development”;  „Personality Time as a Structuring Function of Professional Identity”. 

• Makarevičs, V. 2008. September 25 – Oktober 2 (Natanya, Izrael). The II International 
Scientific Conference on Modern Achievements in Science and Education. Referāts: 
„Formation of Identity of Teacher-Researcher”. 



 

• Makarevičs, V. 2008. 16.-20. jūlijs (Tartu, Igaunija). 14th European Conference on 
Personality. Tēzes un posters: „Professional Identity of Teacher-Researcher: Process of 
Formation and Normative Crisis” 

• Makarevičs, V. 2008. 4. – 7. jūnijs  (Eskišehira, Turcija). The 6th International 
Conference Sustainable Development, Culture and Education.  Piedalīšanās ar 
referātiem: “Professional Identity of the Teacher – Researcher: Features of Formation  
and Crisis”; „Support of Career as a Condition of Sustainable  Development”. 
Nopublicētas 2 tēzes. 

• Makarevičs, V. 2008. 15.- 17. maijs. (Daugavpils, Latvija). 50th International Scientific 
Conference of  Daugavpils  University.. Piedalīšanās ar referātiem: „ Цвето-
символический анализ фильма «Винсент и Тео»; „ Ilgtspējīgā izglītība un karjeras 
attīstība”; .” Features of  formation of professional identity of the teacher-researcher”. 
Nopublicētas 3 tēzes. 

• Makarevičs, V. 2008. 24. – 25.  aprīlis (Sankt-Peterburga, Krievija) piedalīšanās 
starptautiskajā zinātniskajā konferencē  „Tolerance and Intolerance in the Modern 
Society: the East – the West”. Nolasīts referats „Tolerance  Demonstration among the 
Students of Southern Latvia and Sweden” 

• Makarevičs, V.  2008. 22.-23. februāris (Rēzekne, Latvija) piedalīšanās starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē „Sabiedrība, integrācija, izglītība”. Nolasīts referats „Formation 
of identity of the teacher-researcher”.  

• Makarevičs V.   2007.  17.-21. oktobris (Daugavpils, Latvija) piedalīšanās      
     5. starptautiskajā  konferencē „PERSON, COLOR, NATURE, MUSIC”. Nolasīti divi 

referati:              „Dzejas darba autora personības krāsu-skaĦu analīze” un „Jaunā 
pētnieka profesionālās identitātes veidošana”.  

• Makarevičs V.   2007.  30. maijs – 2. jūnijs (Debrecena, Hungārija) piedalīšanās  
      5. starptautiskajā JTET konferencē. Nolasīts referats „Development  of Professional  
      Identity of the Young Scientists” . Publicētas tēzes. 
• Makarevičs V.   2007.  10. – 11. maijs (Daugavpils) piedalīšanās starptautiskajā 

konferencē  „Iracionālais, mistiskais, noslēpumainais kultūrā”. Nolasīts referats „Dzejas 
krāsu analīze”. 

• Makarevičs V.   2007. 3. – 6. maijs  (Klaipēda, Lietuva) piedalīšanās  starptautiskajā     
       konferencē „Changing Education in a Changing  Society”.  Nolasīts referats, publicēts 

raksts „The Teacher as the Scientists: Development of Identity of the Researcher”.                                                                      
• Makarevičs V.   2006. 27. oktobris (Šauli, Lietuva) piedalīšanās   starptautiskajā 

konferencē „Teacher’s training in the 21st century: Changes and perspectives”. Nolasīts 
referāts „Adult Dyslexia and pedagogical implications”. 

• Makarevičs V.   2006. 31. maijs – 3. jūnijs  (Helsinki) piedalīšanās  4. starptautiskajā 
JTET konferencē  „Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība.” Uzstāšanās ar referātu                                                                                                   
„Tolerance un skolotāja kultūra”.                                                                                                                                                                                             

• Makarevičs V. 2005. 3.-8. jūlijs (Granāda ,Spānija) piedalīšanās 9. Eiropas psiholoăijas 
kongresā. Posters, publicētas tēzes. 

• Makarevičs V. 2005. 21.-23.jūlijs (Halle, Vācija) piedalīšanās starptautiskajā 
konferencē „Stress and Anxiety Research Society”. Posters, publicētas tēzes. 

• Makarevičs V. 2005 22.-26..maijs (Vechta ,Vācija) piedalīšanās starptautiskajā 
konferencēs „Sustainable development. Culture and Education. Holistic 
Education”.Nolasīts referāts. 

• Makarevičs V. 2005. 18.-21. maijs (Daugavpils) piedalīšanās 4.starptautiskajā 
konferencēs „Person. Color. Nature. Music” Nolasīts un publicēts referāts. 

• Makarevičs V. 2005. 8.-10. maijs (Klaipēda) piedalīšanās ATEE starptautiskajā 
vasaras universitātē: “ Changing education in a changing society : EUROPE 15+10”,  
Nolasīts referāts. 



 

• Makarevičs V. 2004. 25.-26. novembris (ViĜĦa)  piedalīšanās starptautiskajā 
konferencē " Personības psihosociālā attīstība”. Nolasīts referāts plenārsēdē. 

• Makarevičs V. 2004. 13.-16. septembris (Sudaka, Ukraina) piedalīšanās 
starptautiskajā konferencē “ Migrācija Eiropā : politiėu un zinātnieku dialogs”.  
Nolasīts un publicēts referāts. 

• Makarevičs V. 2004. 18.-22. jūlijs  (Groningena) piedalīšanās starptautiskajā  
konferencē “12-th European Conference an Personality”. Posters, publicētas tēzes. 

• Makarevičs V. 2004. 1.-2. jūnijs (Daugavpils) piedalīšanās starptautiskajā konferencē 
“ Drošība un tautas attīstība”.  Nolasīts un publicēts referāts. 

• Makarevičs V. 2004. 6. februāris (Rīga) piedalīšanās Latvijas Universitātes 62. 
konferencē (Pedagoăijas sekcija).  

• Makarevičs V. 2004..29.janvāris (Rīga) piedalīšanās Latvijas Universitātes 
62.konferencē (Psiholoăijas sekcijā). Nolasīts referāts. 

• Makarevičs V. 2003. 9. maijs  (ŠauĜi) piedalīšanās starptautiskajā konferencē 
“Teacher education in XXI century: Changing and perspectives.”  Nolasīts un 
publicēts referāts. 

• Makarevičs V. 2003.  23.-24. aprīlis (Liepāja) piedalīšanās starptautiskajā konferencē: 
“Pedagoăija: teorija un prakse” . Nolasīts un publicēts referāts. 

• Makarevičs V. 2002. 6. decembris (ViĦa) piedalīšanās starptautiskajā konferencē 
“Personības attīstība un garīgā veselība”. Nolasīts referāts plenārsēdē, sekcijas 
vadīšana. 

• `Makarevičs V. 2002.  22.-25. augusts (Tartu) piedalīšanās 5. starptautiskajā Baltijas 
psihologu konferencē. Nolasīts referāts, publicētas tēzes. 

• Makarevičs V. 2002. 15.-18. maijs (Daugavpils)  piedalīšanās 3.starptautiskajā 
konferencē “Person. Color. Nature. Music.” Nolasīts un publicēts referāts. 

• Makarevičs V. 2001. 26.-27. oktobris (ViĜĦa, Lietuva) piedalīšanās starptautiskajā 
konferencē “Austrumlietuvas tautas mazākumu attīstībā” . Nolasīts referāts. 

• Makarevičs V. 2001. 5..maijs. (Daugavpils) piedalīšanās starptautiskajā konferencē  
„Tautas atmiĦa un kultūra”. Nolasīts referāts. 

• Makarevičs V. 2000.g. 30. novembris - 2.decembrim. (ŠauĜi) piedalīšanās 
starptautiskajā konferencē “Disabled Children in the Context of Changes in the 
Educational System”. Nolasīts referāts. 

• Makarevičs V. 2000. 6.-9. oktobris (Rīga) Piedalīšanās 2.starptautiskajā Baltijas 
psihologu konferencē “New Developments in Psychology in the Baltics: Theory and 
Practice” .  

• Makarevičs V. 2000. 18.-20. maijs (Daugavpils)  piedalīšanās 2. starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē “Cilv ēks. Krāsa. Daba. Mūzika”. Nolasīts un publicēts 
referāts “Tolerance as a Psychological Phenomenon”. 

• Makarevičs V. 2000. 4.-7. maijs (Klaipeda) piedalīšanās ATEE starptautiskajā 
pavasara universitātē “Today's reforms for tomorrow's school's” Nolasīts un publicēts 
referāts. 

• Makarevičs V. 2000. 27.-28. aprīlis. (Daugavpils) piedalīšanās DPU zinātniskajā 
konferencē. Sekcijas vadīšana, nolasīts referāts. 

• Makarevičs V. 2000. 2.-3. marts (Rēzekne) piedalīšanās starptautiskajā konferencē 
“Integration problems of the Baltic Region Countries on their was to the European 
Union” Nolasīts referāts, publicētas tēzes. 

• Makarevičs V. 1999. 29. novembris (Visaginas) piedalīšanās Visaginas zinātniskajā 
konferencē Lietuvā “M ācību stunda. Sistēma. Analīze.”  Nolasīts referāts, publicētas 
tēzes. 

•  Makarevičs V. 1999. 20. oktobris (Daugavpils) piedalīšanās zinātniskajā seminārā 
“DPU – laiks. Skolotājs”. Nolasīts referāts, publicētas tēzes. 



 

• Makarevičs V. 1999. 6. maijs (Daugavpils) piedalīšanās zinātniskajā seminārā “XX 
gs. psiholoăija: problēmas un to risināšanas perspektīvas” .  Darbs semināra 
orgkomitejā, nolasīts referāts. 

• Makarevičs V. 1999. 26.-27. aprīlis (Daugavpils) piedalīšanās DPU zinātniskajā 
konferencē. Nolasīts referāts. 

• Makarevičs V. 1998. 5. maijs (Riga) piedalīšanās republikas zinātniskajā konferencē 
“Skolotājs Latvijas skolā”. Nolasīts referāts, publicētas tēzes.   

• Makarevičs V. 1998. 29.-30. aprīlis (Rīga) piedalīšanās Baltijas valstu konferencē 
“Sākam mācīties: pieredze, problēmas, risinājumi”. Nolasīts referāts, publicētas tēzes.  

• Makarevičs V. 1998. 27.-28. aprīlis (Daugavpils) piedalīšanās DPU zinātniskajā 
konferencē Daugavpils (Latvija). Nolasīts referāts. 

      Makarevičs V. 1998. 22. aprīlis (Daugavpils) piedalīšanās DPU Mākslu katedras 
rīkotajā                                                                                    
      starptautiskajā  zinātniskajā  seminārā. Nolasūts referāts.  
• Makarevičs V. 1997. 11.-12 .novembris (Minska) piedalīšanās starptautiskajā 

konferencē “Пути развития общеобразовательной школы”.  Nolasīts referāts, 
publicētas tēzes. 

• Makarevičs V. 1997. 21.-24 jūnijs (Rīga) piedalīšanās Vasaras psiholoăiskā 
universitāte. Uzstāšanās par simboliem mākslā. 

 
2. PUBLIKĀCIJAS 
STARPTAUTISKI RECENZĒTI IZDEVUMI EIROPAS MĒROGĀ 
Makarevičs, V. (2008) Professional Competences of Future Teachers: Perspective of Different 
Evaluators and Contexts. Journal of Teacher Education for Sustainability. Volume 10. 68-78. 
 
Makarevich, V. (2008) Professional Identity of the Teacher – Researcher: Features of 
Formation  and Crisis. The 6th International Conference Sustainable Development, Culture 
and Education. June 4-7 2008 Eskisehir/Turkey. Conference Proceeding CD. 418-445. 
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Daugavpils,  141-149 lpp. 
 
Makarevičs, V. (2003) Толерантностъ как проявление  культуры учителя ХХ1 века. 
Teacher Education the 21 Century : changes and perspectives.  Šiauliai, 173-179 lpp. 
 



 

Makarevičs, V., Stičinskis, J. (2002) The Method for Research of Tolerant Statements.  
Scientifical articles of the 3-rd international conference “Person. Color. Nature. Music” may 
15-18, 2002, Daugavpils University,  pp.12-20. 
 
Makarevičs, V. (2000) Tolerance as a Psychological Phenomenon: Raising the Problemю 
Scientifical articles of the second international conference “Person. Color. Nature. Music”, 
May 18-20, 2000, Daugavpils Pedagogical University,  pp. 33-40. 
 
 
Dombrovskis, V., Makarevičs, V., Maslova, M. (2000) Tolerance and its manifestations with 
the secondary school pupils in the process of intergroup perception.  Proceedings of the 
Association for Teacher Education in Europe Spring University: Today's reforms for  

tomorrow’s school's, Klaipeda (Lithuania), 4th-7th May, 2000, Klaipedos Universitetas,. 70-
75. p.p. 
 
 
ZINĀTNISKIE RAKSTI BALTIJĀ 
Makarevičs, V. (2006) Psiholoăiskā drošība un tolerance. Sociālo zinātĦu vēstnesis, 2006, 
Nr.1.Daugavpils, 87-111 lpp.  
 
Makarevičius, V. (2004) Ontogenetic peculiarities in the devolopment of creative imagination 
Ugdymo psichologija 2004 m.N.1,.p.p.39-47. 
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Rakstu krājums, 1 daĜa, Liepāja,  166-175 lpp. 
 
Makarevich, V., Maslova, M. (2002). Personality Corelates of Tolerance.  Psychology in the 
Baltics: At the Crossroads. Abstracts from the 5-th International Baltic Psychology 
Conferece.August 22-25, 2002 in Tartu, Estonia. Tartu ,  pp. 38 
 
 
ZINĀTNISKIE RAKSTI LATVIJĀ 
 
Makarevičs, V. (2009) Dzejas darbu krāsu analīze. Literatūra un kultūra: process, 
mijiedarbība, problēmas. Iracionālais, mistiskais, noslēpumainas kultūrā. Zinātnisko rakstu 
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Proceedings of the 50th International  Scientific Conference of Daugavpils University. 
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Sustainable Development  Sabiedrība, integrācija,iIzglītība. Starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli 2009.g. 27.-28. februāris. Rēzekne, 135-144 lpp. 
 



 

Makarevičs, V. (2009) Personality Time as a Structuring Function of Professional Identity.  
Sabiedrība, integrācija,iIzglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2009.g. 27.-
28. februāris. Rēzekne, 145-151 lpp. 
 
 
Makarevičs, V. (2008) Skolotāja-pētnieka identitātes veidošana. Sabiedrība, 
integrācija,iIzglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2008.g. 22.-23. 
februāris. Rēzekne, 63-70 lpp. 
 
Makarevičs, V. (2004) Personības tolerances korelācija  Pedagoăija : Izglītības zinātnes un 
pedagoăija mūsdienu pasaulē. Rīga, Latvijas Universitāte, 43-50 lpp. 
 
Makarevičs, V. (2001) Tolerance as a psychological Problem. Tolerance u citas psiholoăiskās 
un pedagoăiskās problēmas. Daugavpils, 2001. lpp. 29-38 
 
 Makarevičs, V. (2001) Modern psychology, it’s problems and prospects. Tolerance un citas 
psiholoăiskās un pedagoăiskās problēmas, Daugavpils, 2001. lpp. 94-96 
 
Makarevičs, V. (2000) Psiholoăija skolā: no priekšmeta ar problēmām līdz problēmām 
bagātam priekšmetam  Skolotājs, Nr. 6 2000, 33.-34.lpp. 
 
Макаревич, В. (1999) Краткое введение в психоанализ. Краткое введение в психоанализ, 
1-133 с.  
 
Макаревич, В.  (1999) Мальчик из города N.  Краткое введение в психоанализ. 
Даугавпилс, 134-143 с. 
 
Макаревич, В. (1999) Приоткритая дверь в глубины бессознателъного. Краткое введение 
в психоанализ. Даугавпилс, 144-179 с. 
 
Макаревич,  В. (1997) Приоткрытая дверь в глубины бессознательного. Даугавпилс, 45 с. 
 
Макаревич, В. (1996) Психология развития: предмет и задачи. Даугавпилс,  19 с. 
 
Макаревич, В. (1996) Исторический обзор основных теорий психического и личностного 
развития человека. Даугавпилс,  34 с. 
 
Макаревич, В. (1996) Методология исследовательской и диагностической работы в 
психологии. Даугавпилс,  25 с. 
 
Кокина,И., Макаревич, В. (1993) Психология развития человека. Даугавпилс, 104 с. 
 
 
PROJEKTI  
EIROPAS PROJEKTI 
Leonardo da Vinci projekts Nr. 2004-ISL /04/B/F/PP-164001. Adult screening instrument on 
the internet dyslexic; motivational strategies. Sadarbībā ar Islandes, Dānijas, Francijas, 
Rumānijas partneriem) (2004-2007.g.). 14 400EUR. Koordinators Latvijā.  
Aktivit ātes projektā. 
Makarevičs, V.(2007) Grāmatas „Motivational interview strategies for people with dyslexia” 
tulkošana latviešu un krievu valodā 



 

Makarevičs, V., Iliško. D. (2006) Piedalīšanās seminārā Aarhusā (Dānijā) 2006.g. 
27.septembrī. Pētījuma rezultatus prezentācija 
Makarevičs, V. Kravale M. (2006) Testa tulkošana.  Eksperimenta organizēšana.  Datu 
apstrāde. 
Makarevičs, V. (2006) Semināra organizācija Daugavpilī. 16.-18. maijs. 
Makarevičs, V. , Maslova M.(2006) Piedalīšanās seminārā Parīzē. 26.-27. maijs. 
Makarevičs, V. (2004) Piedalīšanās seminārā Rejkjavikā 5.-6. novembris. 
 
LATVIJAS PROJEKTI 
Makarevičs, V. (2007) IZM projekts Karjeras attīstības atbalsts reăionālajā universitātē 
ilgtspējīgas attīstības un nodarbinātības veicināšanai (vad. doc. E.Olehnoviča). Pētnieks. 
Makarevičs, V. (2006) IZM projekts Uz ilgspējību orientēta ptnieka identitāte maăistra studiju 
programmās psiholoăijā un pedagoăijā Daugavpils Universitātē (vad. prof. Pipere A.). 
Pētnieks. 
Makarevičs, V. (2003-2005) LZP grants :Tolerance kroskulturālā kontekstā. Projekta vadītājs. 
Makarevičs, V. (1998-2002) LZP grants: :Tolerances sociāli psiholoăiskās problēmas 
pedagoăiskais process. Projekta vadītājs. 
  
 
PEDAGOĂISKĀ DARBĪBA 

• Novadīti 70 maăistra darbi 
• Lekciju un semināru vadīšana 

Psiholoăijas teoriju vēsture 
Psihoanalītisko teoriju apskats 
Attīstības psiholoăija 
Pedagoăiskā psiholoăija 
Mākslas psiholoăijas problēmas 
Tēla psiholoăija 
Projektīvie testi 
Mākslas psiholoăija 
Personības izaugsmes tehnoloăijas 

• Studiju kursu programmu izstrādāšana 
Psiholoăijas bakalaura akadēmiskajā programmā 
Attīstības psiholoăija 
Pedagoăiskā psiholoăija 
Juridiskā psiholoăija 
Tēla psiholoăija 
Projektīvie testi 

 
 
CITAS AKTIVIT ĀTĒS 
Makarevičs, V. (2007) Iepazīšanās ar profesionālās izglītības sistēmu  Norveăija. 2.-8. jūlijs. 
 
Makarevičs, V. (2006) Iepazīšanās ar profesionālās izglītības sistēmu Vacijā un Holandē. 3.-9. 
jūlijs.  
 
Makarevičs, V. (2001) Rakstu krājuma “Tolerance un citas psiholoăiskās un pedagoăiskās 
problēmas” redaktors. 
 
 
 
____.gada __.________     Valērijs Makarevičs 



 

  
Vārds Uzvārds JURIJS MAŠOŠINS 

 
Dzimšanas gads, 
datums, vieta 

1955.,Krievija, ěeĦingrada 
 

Pašreizējā darba vieta 
un ieĦemamais amats 

Daugavpils Universitāte, asociētais profesors 
 

Izglītība, zinātniskie vai 
akadēmiskie grādi 
 

Augstākā 
- 1977.g. beidzis Orlas augstāko sakaru kara skolu.  
Diploma Г-1 № 043290 
- 1980.-1985. PSRS IeM Kijevas augstskolas adjunktūra  
- 1985.- Juridiskas zinātĦu kandidāts. Diploma КД № 004713. 

Disertācijas tēma “Cilvēka funkcionālas pazīmes (tos izmantošana 
noziegumu izmeklēšanā)”.  

- 1993.- Tiesību doktors, Latvijas universitāte Doktora diploms CD № 
001049 

Darba vietu nosaukumi, 
ieĦemamie amati (gadi) 

- 1977.-1980.g. pasniedzējs Latvijas IeM Rīgas milicijas 
sākumsagatavošanas skolā 

- 1980.-1986.g. pasniedzējs PSRS IeM Rīgas vidējās speciālās 
milicijas skolā 

- 1986.g. Kriminālistikas un kriminālprocesa katedras vadītājs 
- 1993.g. Latvijas Policijas akadēmijas kriminālistikas katedras 

lektors 
-  1998.g. docents 
- 2003.g. asoc.profesors (LPA profesoru padome 22.01.2003.) 
- 2003.g. Daugavpils Universitāte, tiesību katedras vadītājs 
- 2008.g. Daugavpils Universitāte, tiesību katedras asoc.profesors 

Valodu prasmes 
Latviešu, angĜu, franču. Dzimtā valoda - krievu 

Pasniedzamie studiju 
kursi Civiltiesības, Kriminālistika, Juridiska metodoloăija 

Pētniecības virzieni  Juridiskas zinātnes. Augstskolas didaktika. 
  

Publikācijas (kopskaits) 60  zinātniskās publikācijas, 8 mācību un metodiskās publikācijas. 
 



 

Profesionālas aktivitātes 
• 2001.gadā - Pasūtītājs - Valsts policija, finansējums - Izglītības 

un zinātnes ministrija. Projektu “Uzlaušanas rīku, slēdzeĦu, 
plombu un zobu pēdu trasoloăisko ekspertīžu metodikas” vadība 
(pasūtītāja vērtējums - “teicami”); 

• 2003.g. novembris - Pasūtītājs - Valsts policijas Galvenā 
kriminālpolicijas pārvalde  (SIAOAPB 1. NodaĜa ) programmas 
“ Priekšlikumi darba uzlabošanai cīĦā ar autotransporta 
zādzībām” izstrādāšana; 

• 2003.g. decembris - Pasūtītājs - Valsts policijas Galvenā 
kriminālpolicijas pārvalde. Piedalīšanās Valsts policijas iestāžu 
darba plānu auto zādzību apkarošanas jomā 2004.gadam 
izstrādāšanā; 

• 2004.g. februāris - Pasūtītājs - Valsts policijas Galvenā 
kriminālpolicijas pārvalde. Piedalīšanās “LR valdības un 
Krievijas Federācijas valdības līguma par nozagto vai citādi 
prettiesiski iegūto autotransporta līdzekĜu atdošanu” 
izstrādāšanā; 

• 2004.g. aprīlis – Pasūtītājs - Daugavpils Universitāte (Sociālo 
zinātĦu fakultāte Juridisko pētījumu laboratorija). Anketas 
“Iedzīvotāju attieksmes pret tiesībsargājošo institūciju darbu” 
izstrādāšana; 

• 2004.g. jūlijs – Pasūtītājs – LR IeM (valsts sekretārs J.RekšĦa) 
priekšlikumu un komentāru par likumprojektu “Grozījumi 
Krimināllikumā” un tā anotāciju sagatavošana; 

• 2005.g. februāris – 2006.g. aprīlis – Pasūtītājs – LR IeM (LR 
IeM 2005. gada 25.janvāra rīkojums Nr.99 “Par darba grupas 
izveidošanu”) piedalīšanās LR IeM IC darba grupā “Vienotas 
metodikas izstrāde personas apraksta un fotoattēlu veidošanai”; 

• Starptautiskās zinātniskās konferences “Tiesību pārkāpumu 
sekas publiskajās un privātajās tiesībās” programmas komitejas 
priekšsēdētāja vietnieks un rīcības komitejas priekšsēdētājs 
(Daugavpils Universitāte, 15.09.05.- 16.09.05.); 

• 2005.g. oktobris – 2006.g. jūnijs – Pasūtītājs – LPA 
(Kriminālistikas katedras 156.sēdes rīkojums) “Cilvēka 
funkcionālās pazīmes kriminālistiskās aprakstīšanas metodika” 
pētījuma vadīšana; 

• 2007.g. - Pasūtītājs – LR IZM projekta Nr. 5 -20/07.23 “Cilvēka 
drošības tiesiskie aspekti” vadītājs. 

• 2007.g. - Pasūtītājs – LR IeM.  Pētījuma “Noziedzīgu 
nodarījumu, kas saistīti ar mobilo tālruĦu lietošanu, 
izmeklēšanas metodes” (IZM Nr. 2007/1-23/116)  vadītājs  

• 2007.g. zinātniskās praktiskas konferences “ Noziedzīgu 
nodarījumu, kas saistīti ar mobilo tālruĦu lietošanu, 
izmeklēšanas metodes” sagatavošana un vadīšana  (LPA, 
18.12.2007.)     

•  2008.g.       Starptautiskās zinātniskās konferences 
«Актуальные проблемы  социальных наук в начале 21века» 
sekcijas „Актуальные проблемы правоведения в начале 
21века” moderators (DU, 15.05.2008.) 

                                                                          
 



 

 
• 2008.g. marts –2008.g. decembris - Pasūtītājs – LR IZM. 

Pētījuma „Tiesiskā kultūra Latvijai integrējoties ES izglītības 
sistēmā” (IZM NR. 5-8/08.10) vadīšana   

• 2008.g. septembris  Pasūtītājs – LZP. Pētījuma „Starpetnisko un 
uz reliăioza naida pamata izdarīto noziegumu un 
tiesībpārkāpumu novēršana” projekta izstrādāšana konkursa 
piedalīšana       

• 2009.g. janvāris Pasūtītājs – LZP. Pētījuma „Latvijas etnisko 
grupu kolektīvās un individuālās identitātes mijiedarbības kā 
pilsoniskās sabiedrības attīstības faktors” izstrādāšana 
piedalīšana                                                                                                                                                    



 

Piedalīšanās 
starptautiskās un 
vietējās zinātniskās 
konferencēs un 
kongresos 

(no 09.10.2006.gada) 
 

• Starptautiskā zinātniskā konference “Izglītība sociālo 
pārmaiĦuapstakĜos”  (Daugavpils Universitāte, 09.10.06.-
11.10.06.) ar referātu“ Kriminālistikas pasniegšanas 
optimizācijas metodoloăiskijie pamati”                        

• 5. Starptautiskās zinātniskās konferences “Teachers` Training in 
the 21st Century: Changes and Perspectives” (ŠauĜaja 
universitāte, 27.10.06.) ar referātu “The Metodical Aspects of 
Criminalistics Teaching Improvments”             

• Zinātniski praktiskā konference “Akadēmijā veiktie 
lietišėiepētījumi 2006.gadā: Elektroniskās studiju vides (ESV) 
iespējas juridiskās izglītības kontekstā”  (LPA, 30.11.06.)                                                        

• 2006.g. decembris – zinātniski praktiskā konference “Akadēmijā 
veiktie lietišėie pētījumi 2006. gadā: norises gaita un rezultāti” 
ar ziĦojumu “Cilvēka funkcionālās pazīmes kriminālistiskās 
aprakstīšanas metodika” pētījuma rezultāti”  (LPA, 19.12.06.)                                                        

• 2007.g. janvāris – Latvijas Augstskolu Profesoru Asociācija 
(LAPA). Pilnsapulce - diskusija (Latvijas Universitāte)                                                                

• 65. Zinātniska konference “Eiropa un Latvijas drošība” (LU, 
02.02.07.)           

• Starpaugstskolu Zinātniski praktiskā un mācību metodiskā 
konference “Mūsdienu izglītības problēmas” (TSI, 22.-
23.02.07.)  ar referātu  “Integritāte juridiskās zinātnes studijās”                                                                       

• Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Tolerance un 
intolerance modernā sabiedrībā: diskriminācija”  (Sankt-
Peterburga  Valsts Universitāte, 24.04.07.-25.04.07.) ar referātu“ 
Multiculturalisms: zinātniskais diskurs  Latvijas Republikā”   

• Starptautiskais seminārs „Noziegumu upuri – kā kompensēt 
kaitējumu”(Rīgas StradiĦa universitāte, 23.08.2007.)                                                                        

• Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Policijas 
augstākās izglītības vadības problēmas”  (LPA, 24.08.2007.)                                                          

• Zinātniski praktiskā konference “Latvijas tiesību sistēma šodien”  
(LU, 16.11.2007.)                                                                                                 

• Zinātniski praktiskā konference “Sapulču, gājienu, piketu 
brīvību valsts aizsardzības tiesiskais regulējums un tā 
piemērošanas problēmas Latvijā”  (LPA, 30.11.2007.)                                                                           

• Zinātniskās praktiskas konferences “ Noziedzīgu nodarījumu,kas 
saistīti ar mobilo tālruĦu lietošanu, izmeklēšanas metodes” 
(LPA, 18.12.2007.)ar referātu „Mobilo tālruĦu nelikumīga 
atsavināšana:kriminoloăiskie un kriminālistiskie aspekti”                                                                                                   

• The 6th International Conference “Open Learning & Distance 
Education” ar referātu “ Tālāka integritāte juridiskās zinātnes 
studijās” ( Rīga. Informācijas sistēmu augstskola, 17-
18.01.2008.)  

• 6. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Nepilngadīgo 
drošība un tiesību aizsardzība”  (LPA, 25.01.2008.)  

• 2008.g. februāris – Latvijas Augstskolu Profesoru Asociācija 
(LAPA). Pilnsapulce - diskusija (Latvijas Universitāte)                                                                 

• Zinātniski praktiskā konference „Lisabonas līgums – kā tas mūs 
ietekmēs?”(LU, 15.02.08.)    

• Mūsdienu izglītības problēmas” (TSI, 21.-22.02.08.)  ar referātu 
“Uzmanības aktivizēšanas metodes mācot juridiskos mācību 
priekšmetus”                                                                                                                

 
 



 

 
• 11. starptautiskā zinātniska konference “Sabiedrība un kultūra: 

Sociālā partnerība un dialogs” (Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 
24-25.04.08) ar referātu  „Mobilo tālruĦu viktimitāte kā 
.mūsdienu civilizētās sabiedrības īpatnība”                                                                                                       

• 2008.g. maijs - 9.starptautiskā zinātniskā konference “Kultūra un 
tirgus” (Polija,  Naličov, Ljublina Katoliskā Universitāte, 
12.05.08.- 14.05.08.) ar referātu “Мобильнотелефонная 
преступность – вызов современному обществу”   

• Daugavpils Universitātes 50. Starptautiskā zinātniskā konference  
(Daugavpils Universitāte, 15.05.08.-16.05.08.) ar referātu 
„Повышениеоптимальности преподавания юридических 
дисциплин’”.                  

• Starptautiskā zinātniskā konference “Человек в в 
пространствеязыка” (Vi ĜĦa universitāte, Kaunas, 16.05.-
17.05.08.)  ar referātu “Отработка профессионального 
внимания как составная часть преподавания юридических 
дисциплин”  

• Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Eiropas un 
nacionālo tiesību aktuālās problēmas” (Rīga, STA, 29.05.08.) ar 
referātu „Kriminālistiskas līdzekĜus izmantošana cietušas 
personas tiesības aizsardzībā”  

• Starpaugstskolu zinātniski praktiskajā un mācību metodiskā 
konference “Mūsdienu izglītības problēmas” (TSI, 21.-
22.02.08.)  ar referātu “Uzmanības aktivizēšanas metodes mācot 
juridiskos mācību priekšmetus”   

• 11. starptautiskā zinātniska konference “Sabiedrība un kultūra: 
Sociālā partnerība un dialogs” (Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 
24-25.04.08) ar referātu „Mobilo tālruĦu viktimitāte kā 
.mūsdienu civilizētās sabiedrības īpatnība”                                                                                                                               

• 2008.g. maijs - 9.starptautiskā zinātniskā konference “Kultūra un 
tirgus” (Polija,  Naličov, Ljublina Katoliskā Universitāte, 
12.05.08.- 14.05.08.) ar referātu “Мобильнотелефонная 
преступность – вызов современному обществу”   

• Daugavpils Universitātes 50. Starptautiskā zinātniskā konference   
           (Daugavpils Universitāte, 15.05.08.-16.05.08.) ar referātu          

„Отработка профессионального внимания как составная 
часть оптимизации преподавания юридических 
дисциплин”.                  

• Starptautiskā zinātniskā konference “Человек в в пространстве 
            языка” (Vi ĜĦa universitāte, Kaunas, 16.05.-17.05.08.)  ar      

referātu “Отработка профессионального внимания как 
составная часть преподавания юридических дисциплин”  

• Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Eiropas un 
nacionālo tiesību aktuālās problēmas” (Rīga, STA, 29.05.08.) ar 
referātu „Kriminālistiskas līdzekĜus izmantošana cietušas 
personas tiesības aizsardzībā”  

• III Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference «Ekspertu 
pētījumu teorētiski un praktiski aspekti» 27.-28.11.2008. (Rīga, 
BSA)  

 
                  
 
 



 

• III starptautiskais socioloăijas kongress (Maskava, Valsts 
Universitāte, SI KZA, 21. – 24.10.2008.)  ar referātu “ 
Коллективнаяидентичность национальных меньшинств как 
объект законодательства Латвийской Республики”  

• 2008.g.decembris – zinātniski praktiskā konference “Akadēmijā 
veiktie lietišėie pētījumi 2008. gadā: norises gaita un rezultāti”  
(LPA) 

• 2009.g. janvāris – Latvijas Augstskolu Profesoru Asociācija 
(LAPA). Pilnsapulce - diskusija (Latvijas Universitāte)           

• Daugavpils Universitātes 51. Starptautiskā zinātniskā konference   
           (Daugavpils Universitāte, 15.04.09.-18.04.09.) ar referātu      

„Влияние стресса на успешность учебы”.                  
                                                         
____.gada __.________     Jurijs Mašošins 



 

 
Vārds Uzvārds ARVĪDS OZERSKIS 
 
Dzimšanas gads, 
datums, vieta 

20.03.1962, Daugavpils 

 
2008.gads Sanktpēterburgas valsts inženierekonomikas 

universitāte, juridisko zinātĦu doktors. 
2007.gads Latvijas Policijas akadēmija,   

maăistrs tiesību zinātnē. 
2006.gads Daugavpils universitāte, 

maăistrs valsts pārvaldē.  

Izglītība 
(kad un ko beidzis  
(-usi)) 

1991.gads ěeningradas IeM augstskola, 
jurists  

 
2008.līdz šīm 
brīdim 

Daugavpils universitātes lektors, 
Administratīvas tiesības, administratīva procesa 
tiesības. 

2002.līdz šīm 
brīdim 

Daugavpils tiesas tiesnesis, 
Civillietas, administratīvo pārkāpumu lietas, 
krimināllietas. 

1995.-2002. Krāslavas rajona tiesas tiesnesis,  
Civillietas, administratīvo pārkāpumu lietas, 
krimināllietas. 

Darbības gadi 
universitātē, 
zinātniskie vai 
akadēmiskie grādi, 
ieĦemamie amati 
ar izglītību saistītās 
institūcijās 

1991.-1995. Krāslavas rajona prokurors, 
valsts apsūdzību uzturēšana tiesā. 

Pētniecības virzieni  Krimināltiesības 
Administratīvās tiesības 

 
Nozīmīgākās 
publik ācijas  
(monogrāfijas, 
daiĜdarbi, 
zinātniskie un 
zinātniski-
metodiskie darbi) 

1. Озерскис А.П.  Немецкая правовая мысль в свете российского 
судебного реформирования в конце XIX в.//История государства и 
права. 2008.№5.С13-15. 
2. Озерскис А.П. Новая концепция правосудия во второй половине 
XIX в.// История государства и права.2008.№7.С7-8. 
3. Озерскис А.П. Понимание идеи правосудия в Германии 
ретроспективный анализ.//История государства и 
права.2008.№10.С32-33. 
4. Озерскис А.П., Тимина Т.Н. Статика и динамика германского 
уголовного права на примере мошенничества.//Международное 
уголовное право и международная юстиция.2008.№2. 
5. Озерскис А.П., Мартынов В.Ф. Концепция федерализма в 
условиях западной демократии Проблемы права в современной 
России.//Материалы международной межвузовской научно-
практической конференции. Санкт-Петербург, 21-22 апреля 
2008г.СПб Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет.2008. 
6. Озерскис А.П., Румянцева В.Г., Им В.В. Альтернатива судебной 
защиты прав, свобод и законных интересов личности - институт 
обращений граждан в органы государственной и местной власти. 
//Государственная власть и местное самоуправление.2008.№5.  
7. Озерскис А.П. Доктрина самостоятельного, сильного суда в 
немецкой и русской правовой мысли конца XIX-начала XX вв. 



 

//Сборник материалов 50-ой международной научной конференции 
Даугавпилсского университета 15-17 мая 2008г. Даугавпилс.2008. 
 
 
 

____.gada __.________     Arvīds Ozerskis 



 

 
Vārds Uzvārds JĀNIS RADIONOVS 
 
Dzimšanas gads, 
datums, vieta 

1965.gada 28.februārī, Līvānos 

 
2008. gadā Sanktpēterburgas Valsts IE Universitāti un ieguvis 

salīdzināmo tiesību zinātĦu doktora grādu. 
2004.g. Transporta un sakaru institūts doktorantūra - studiju 

programma “Telemātika un loăistika”  
1998.g.- 2000.g. Daugavpils pedagoăiskā universitāte, maăistratūra 

sociālo zinātĦu maăistratūra studiju programmas 
ekonomikas apakšnozarē 

1987.g.–1993.g. Latvijas Universitāte Juridiskā fakultāte 
1983.g.–1984.g. Rīgas Sakaru Tehniskā skola Nr.1 

 

Izglītība 
(kad un ko beidzis  
(-usi)) 

1973.g.–1983.g. Līvānu 2.vidusskola. 
 
Darbības gadi 
universitātē, 
zinātniskie vai 
akadēmiskie grādi, 
ieĦemamie amati ar 
izglītību saistītās 
institūcijās 

03.02.1992.g. – 10.07.1992.g. jurists Latvijas-Polijas kopuzĦēmumā 
LAT-CPV; 
30.08.1993.g. – 30.01.1994.g. jurists VF Latgales gāze filiālē 
Daugavpils gāze; 
01.02.1994.g. – 25.10.1995.g. jurists SIA Trans-Nika; 

30.11.1995.g. – 30.12.1997.g. tiesnesis LR Tieslietu ministrija 
Daugavpils pilsētas tiesa;  

no 01.09.1996.g. līdz šim laikam nodarbojos ar pedagoăisko darbu 
Daugavpils  Universitātē, lasu lekcijas dienas un neklātienes nodaĜās 
Saistību tiesības, Civiltiesības, Starptautiskās privāttiesībās, Tiesību 

pamatos un maăistratūrā  - Finansu tiesībās; 
05.01.1998.g. – 03.12.1998.g. juriskonsults Privatizējamā VAS 
Latvenergo filiālē AET; 
03.12.1998.g. – 15.12.2002.g. tiesnesis-priekšnieks LR Tieslietu 
ministrija Latgales apgabaltiesas Daugavpils Zemesgrāmatu nodaĜā; 
01.09.2003.g. – 31.12.2006.g. AS ”Latvenergo” filiāle “Austrumu 
Elektriskie Tīkli” juridisk ās daĜas vadītājs. 
23.01.2007.g. līdz šim laikam DU juridiskās daĜas jurists. 

  
Pētniecības virzieni  Civiltiesības 
  
Papildus izglītības un 
kursi 

08.01.1996.g.-12.01.1996.g. un 12.02.1996.g.-16.02.1996.g. Latvijas 
tiesnešu apmācības centrā apmācības kurss tiesību zinātnēs; 
15.10.1996.g. ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja lēmumu piešėirta piektā 
kvalifikācijas klase; 
16.07.1998.g. Latvijas Juridiskā centra sertifikāts par juristu profesionālā 
līmeĦa celšanu un advokātu sagatavošanas kursu beigšanu 82 mācību 
stundu apjomā; 
19.11.1999.g. LR Tiesnešu kvalifikācijas kolēăijas priekšsēdētājs piešėir 
piekto kvalifikācijas klasi; 
22.01.2001.g.-23.01.2001.g. dalība LR TM Zemesgrāmatu 
departamenta, ES sadarbības projekta tiesu jomā un Notāru padomes 
rīkotajā seminārā par zemesgrāmatu darbu Latvijā un Vācijā; 
no 23.10.2002.g. līdz  11.12.2002.g. veica DU profesionālo pilnveidi 
programmā “Augstskolu didaktika”; 



 

30.01.2004.g. Latvijas Juridiskā centra sertifikāts par  semināra 
apmeklēšanu par administratīvā procesa likumu no 2004.g.09.01. līdz 
2004.g.30.01.; 
23.05.2004.g.Valtera Kronberga advokātu birojs, seminārs “Latvijas 
elektroenerăijas tirgus pēc Latvijas valsts iestāšanās Eiropas Savienībā”; 
30.06.2004.g. ITEUS BIZNESA KONSULTĀCIJAS, sertifikāts par 
semināra apmeklēšanu, tēma “Saimnieciskās tiesības”, prof. Jānis 
Načisčionis; 
01.10.2004.g. Latvijas Republikas UzĦēmumu reăistrs, sertifikāts par 
semināra  apmeklēšanu, tēma “Pārreăistrācija komercreăistrā un 
Komerclikums praksē”; 
25.02.2005.g. International Conference “Innovative Vocational 
Education and Training in Transport Area (IVETTA)”, Rīgā; 
07.10.2005.g. Personāla sertifikācijas institūts, apliecība Nr.07 par 
semināra apmeklēšanu, tēma “Elektroniskie dokumenti un paraksti – 
aktualitātes un prasības normatīvajos dokumentos”; 
30.03.2006.g. Latvijas Juridiskā centra sertifikāts par semināra 
apmeklēšanu par tiesu praksi administratīvā procesa likuma 
piemērošanā; 
05.04.2006.g. Latvijas Juridiskā centra sertifikāts par semināra 
apmeklēšanu par darba tiesībām ; 
13.04.2006.g. Latvijas Juridiskā centra sertifikāts par semināra 
apmeklēšanu par aktuāliem dzīvokĜu likumdošanas jautājumiem ; 
18.04.2006.g. un 25.04.2006.g. Latvijas Juridiskā centra sertifikāts par 
semināra apmeklēšanu par aktuāliem īpašuma tiesību jautājumiem; 
16.06.2006.g. International Conference “Innovative Vocational 
Education and Training in Transport Area (IVETTA)”, Rīgā; 
06.10.2006.g. līdz 10.11.2006.g. Latvijas tiesnešu apmācības centrā 
apmācības kurss „Notāru amata kandidātu mācībās” apliecība Nr.NAK-
014. 
2006. gadā piedalījās Latvijas Tiesnešu mācību centra seminārā 
„Administratīvais process iestādē un tiesā”             . 
2007.g. piedalījās SIA „Merkūrijs konsultants” seminārā „Zemesgrāmatā 
nostiprināmās ceĜu servitūtu tiesības”                .                        
2008. g. piedalījās Latvijas Tiesnešu mācību centra seminārā 
„Civilprocess likuma piemērošanas aktualitātes”                       . 
2008. g. piedalījās SIA „Rajos” seminārā „Dokumentu juridiskais 
spēks”.             
2008.g. piedalījās SIA „Ekspresdruka” seminārā „Lietvedības noteikumu 
izstrādāšana”. 
2008. g. piedalījās Latvijas Tiesnešu mācību centra seminārā 
„Pierādīšanas līdzekĜi un tiesas nolēmumi kriminālprocesā, cilvēktiesību 
aktualitātes”. 
2008.g.piedalījās IK Konsultācijas seminārā „Tiesību normu 
piemērošana slēdzot, grozot un izbeidzot tiesiskos darījumus un darba 
līgumus”. 
2008.g.piedalījās Latvijas Tiesnešu mācību centra seminārā 
„Zemesgrāmatu ieraksti un atzīmes, nekustamā īpašuma atsavināšana 
pirkuma ceĜā”.  
2008.g. IZM grants „Tiesiskā kultūra Latvijai integrējoties ES izglītības 
sistēmā”. 

 



 

Nozīmīgākās 
publik ācijas  
(monogrāfijas, 
daiĜdarbi, zinātniskie 
un zinātniski-
metodiskie darbi) 

1999.g. Daugavpils Pedagoăiskās universitātes izdevniecības “Saule” 
brošūra “Pirmpirkuma tiesības”. 
2000.g. Daugavpils Pedagoăiskās universitātes 8.ikgadējas zinātnes 
konferences rakstu krājums Nr.A-10 “Nekustamā īpašuma tirgus: analīze 
un novērtējums”. 
2001.gadā Daugavpils Pedagoăiskās universitātes izdevniecības “Saule”  
brošūra “Datorizācijas problēmas Latvijas Zemesgrāmatu nodaĜās”. 
2002.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences “Reăiona 
finansu un ekonomiskais potenciāls” piedāvāta un aizstāvēta tēma 
“Prasījuma nodrošinājums lietu tiesībās – ėīla”. 
2003.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences “Reăiona 
finansu un ekonomiskais potenciāls” piedāvāta un aizstāvēta tēma 
“ Īpašums. Tā iegūšana, izbeigšanās”. 
2004.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences piedāvāta 
un aizstāvēta tēma “ Problēmsituācijas “Latvijā dzīvojošo Lietuvas 
Republikas pilsoĦu jaundzimušo bērnu tiesību neievērošana” analīze. 
2005.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences, piedāvāta 
un aizstāvēta tēma “Par dzīvokĜu īpašnieku kopsapulci”. 
2006.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences, piedāvāta 
un aizstāvēta tēma “Drošība un tautas attīstība”. 
2007.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences, piedāvāta 
un aizstāvēta tēma “Negodprātīgs pieteikums kā pamats preču zīmes 
reăistrācijas atzīšanai par spēkā neesošu”. 
2008.gadā Daugavpils Universitātes 50.starptautiskās zinātniskās 
konferences, piedāvāta tēma “Tiesiskā kultūra Latvijai integrējoties ES 
izglītības sistēmā” – „Nekustamā īpašuma iegūšana ar nodošanu un ar to 
saistītas tiesiskas problēmas Latvijā un ES valstīs”. 
2009.gadā Daugavpils Universitātes 51.starptautiskās zinātniskās 
konferences, piedāvāta tēma “Nekustamais īpašums un atsavinājuma 
darījumi ar to”. 

 
 
 

____.gada __.________     Jānis Radionovs 



 

 
Vārds Uzvārds JĀNIS ROZENBERGS 

Personas kods                         160436 - 12653 
Dzimšanas gads, datums, 
vieta 

 1936.gada 16.aprīlis, Latvija, Alūksnes rajons 

Adrese                                     Alūksnes rajona Veclaicenes pagasta "Smilgas - 8"; 
Rīga, Ilūkstes iela 44-9; 
Rēzekne, A.Pumpura iela 8-20. 
Tel.: 29166904, 27574971 

Izglītība 

(kad un ko beidzis (-usi)) 

Augstākā, Latvijas Valsts Universitāte, Ekonomikas un juridiskās 
fakultātes Tiesību zinātĦu nodaĜa- 1961.g. jurists. 

Svešvalodu zināšanas              Latviešu, krievu, vācu (daĜēji) 
Akadēmiskie nosaukumi  
un zinātniskie grādi                   

2005.g.– RA prof. 
2001.g.- RA asoc. prof. 
1992.g.- Tiesību zinātĦu doktors (Dr.jur.) 
1974.g.- LU Civiltiesību un civilprocesa katedras Docents 
1968.g.- Juridisko zinātĦu kandidāts 

Darba pieredze   Rēzeknes augstskola:  
• Tiesību zinātĦu katedras docents no 1997.gada, katedras 

vadītājs no 2001.gada februāra un asoc. profesors, no  
2005.gada profesors 

  Latvijas Universitāte: 
•  1979.g.- Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātĦu katedras 

docents;  
• 1976.-1978.g.- Juridiskās fakultātes Civiltiesību un 

civilprocesa katedra, vec. zin. līdzstr.; 
• 1970.-1976.g.- Juridiskās fakultātes Civiltiesību un 

civilprocesa katedra, docents; 
• 1969.-1970.g.- Juridiskās un filozofijas  fakultātes 

Civiltiesību un civilprocesa katedra, vecākais pasniedzējs; 
• 1967.-1969.g.-  Juridiskās un filozofijas  fakultātes 

Civiltiesību un civilprocesa katedra, asistents; 
                                

Zinātniskā darbība un 
publik ācijas 

Līdzdalība LZP u.c. valsts pētījumu projektos un programmās: 
• 1997.-2001.g.- Pētnieks LZP granta pētījumā "Saistību 

izpildes civiltiesiskais un civilprocesuālais nodrošinājums" 
• 2001.-2004.g.- Pētnieks LZP granta pētījuma "Likumības un 

taisnīguma nodrošinājums civilprocesā"; šā pētījuma 
vadītājs no 2003.g. maija līdz 2004.g. 1.janvārim 

Apbalvojumi par zinātnisko darbību: 
• 1999.g.- Civilprocesa likuma komentāru pirmajam 

izdevumam piešėirta 1.vieta Latvijas Zinātnes Padomes 
izsludinātajā konkursā par labāko ekonomikas un juridiskās 
zinātnes darbu 

Pedagoăiskā darbība Vadītie 4 doktorantu darb; 
Vadītie apm. 25 maăistrantu darbi; 
Sagatavotie macību līdzekĜi: 
• Juridisko terminu vārdnīca: latviešu- krievu, krievu- latviešu 

/Словарь юридических терминов: русско- латышский, 
латышско- русский/ Ap 20 000 terminu/ Red.: J.Vēbers.- 



 

Rīga: Rasma, 1994.- 488.lpp. (Līdzautori: V.Birkavs, 
L.BirziĦa, J.Indulēns, J.KrastiĦš, U.KrastiĦš, V.Smilgainis, 
J.Strautmanis, V.Šulcs, K.Torgāns, O.Zonne) 

• Darba aizsardzības uzraudzība un kontrole. Atbildība par 
darba aizsardzības likumdošanas aktu pārkāpšanu.// 
Nolikums par darba aizsardzības organizēšanu Nacionālajā 
Aizsardzības akadēmija'.- Rīga: NNA AZC, 1996.- 11. un 
12. nod.- 49.- 56.lpp. 

• Metodiskie ieteikumi notariālās funkcijas veikšanai 
pagasttiesās un bāriĦtiesās / Latvijas Republikas Tieslietu 
Ministrijas Juridisko profesiju un kvalifikācijas nodaĜa.- 
Rīga: 1996.- 47.lpp. 

• Juridisko terminu vārdnīca. Autoru kolektīvs.- Rīga: Nordik, 
1998. 

• Civilprocesa likuma komentāri. Autoru kolektīvs. Profesora 
K.Torgāna un M.DudeĜa vispar.zin.red.- Rīga: Tiesu namu 
aăentūra, 1999.-J.Rozenbergs autors: 1.-8. nodaĜai.- 11.-
77.lpp. 50.nodaĜai.- 296.- 306.lpp. 61.- 66.nodaĜai. - 354.- 
395.lpp. 77.- 78. nodaĜai.- 432.- 445.lpp. 

Organizatoriskais darbs 

 
 
 

 

Zinātnisko un akadēmisko institūciju loceklis vai vadītājs: 
• LU Juridiskās fakultātes Domes loceklis (līdz 1999.g.) 
• RA Humanitāro un juridisko zinātĦu fakultātes Domes 

loceklis (no 2001.g.) 
• RA senators (no 2001.g.- 2005.g. maijam) 
• RA Satversmes sapulces loceklis (no 2001.g.) 
• RA ZinātĦu Padomes loceklis (no 2001.g.) 
Augstskolas, fakultātes, institūta, profesiju grupas, katedras 
laboratorijas vadītājs: 
• 1997.- 1998.g. LU Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātĦu 

katedras vadītāja v.i. 
• kopš 2001.g. RA Humanitārās un juridiskās fakultātes 

Tiesību zinātĦu katedras vadītāja v.i. 
• līdz 2000.g. Latvijas Zinātnieku Savienības LU Juridiskās 

fakultātes nodaĜas vadītājs  
Starptautisku un Latvijas konferenču organizēšana: 
• 2003.g. februāris Starptautiskaš zinātniskās konferences 

"Personība. Laiks. Komunikācija." orgkomitejas loceklis. 
Rēzekne. 

Oficiāli apstiprināts valstisko, pašvaldību vai ražosānas uzĦēmumu 
konsultants, padomdevējs: 
• no 1991.g. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras 

Šėīrējtiesas Padomes loceklis 
• 1996.- 1998.g. Rīgas Domes Revīzijas komisijas eksperts 
• no 1992.g. Latvijas Zvērinātu advokātu kolēăijas zvērināts 

advokāts  
 

 
 

____.gada __.________     Jānis Rozenbergs 



 

 
Vārds Uzvārds JĀNIS TEIVĀNS -TREINOVSKIS 

 
Dzimšanas gads, datums, 
vieta 

 
30.03.1961., Daugavpils  

 
Izglītība 
(kad un ko beidzis (-usi)) 

Augstākā 
- 1979. – 1984   Daugavpils augstākā aviācijas inženieru karaskola,  
Lidaparātu radioelektronisko iekārtu fakultāte 
- 1997. – 2000   Maskavas Valsts Industriālā Universitāte, juridiskā   
fakultāte 
- 2000. – 2001   Latvijas Policijas akadēmijas maăistrantūra, 
krimināltiesību nozare 
- 2004. -  Studijas Latvijas Policijas akadēmijas doktorantūra, 
krimināltiesību nozare. 

 
Darba pieredze, zinātniskie 
vai akadēmiskie grādi, 
ieĦemamie amati 

 
- 1992. – 1993.  Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes 

iecirkĦa inspektors; 
- 1993. – 1994.  Daugavpils pilsētas policijas pārvaldes izziĦas 

inspektors; 
- 1994. – 1995.  Daugavpils pilsētas policijas pārvaldes izziĦas 

dienesta priekšnieks; 
- 1995 – 1998.  Daugavpils pilsētas policijas pārvaldes 

priekšnieka vietnieks; 
- 1998 – 2001 Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes 

priekšnieka vietnieks; 
- 2001 - Juridisko pakalpojumu firmas “INEO” jurists; 
- Kopš 2002.g. profesionālās studiju programmas “Tiesību 

zinātne” direktors; 
- 2002 -  Daugavpils Universitātes lektors. 
- 2006 – 2008 - Daugavpils Universitātes Sociālo zinātĦu 

fakultātes prodekāns 
- 2007 – Valsts policijas koledžas direktora vietnieks studiju 

jautājumos 
 
Papildus izglītība,kursi, 
Starptautiskie semināri, 
konferences 

- 1999. g. marts         The Nordic-Baltic Police Academy Course 
“Police Management”; Rīga 
- 1999. g. aprīlis         The Nordic-Baltic Police Academy Course 
“Stress, Crises and Management” ; Rīga 
- 2002.g.  5.aprīlis     Euro Faculty, Konference par Juridiskās 
fakultātes Mācību plāna reformu, Rīga. 
-2002.g. 1-2.jūnijs Starptautiskā zinātniskā konference “Drošība un 
tautas attīstība”, Daugavpils 
-2005.g. 17-18.septembris “Uz likumpārkāpēju vērstās tiesiskās 
iedarbības optimizācija” 
-2006.g. 9-10.oktobris Starptautiskā zinātniskā konference “Izglītība 
sociālo pārmaiĦu apstākĜos” 
-2007.g.10.-29.maijsLPA Studējošo V konference 
-2007.g.12-13.novembris. Letonikas otrais kongress. Daugavpils 
sekcija, ”Latgales sabiedrība attīstības lokos: valodas politikas, 



 

juridiskie, socioloăiskie, vēsturiskie (dzīvesstāstu) aspekti „ 
-2009.g.15.04 – 18.04. Daugavpils Universitātes 51.starptautiskā 
konference. 

  
Pētniecības virzieni (tai 
skaitā aizstāvētās 
disertācijas, aizst. datums, 
vieta disertācijas nosauk.) 

- Krimināltiesības 
- Kriminālsodu izpildes tiesības 

  
Publikācijas  
( monogrāfijas, daiĜdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi) 

- J.Teivāns- Treinovskis. Narkomānijas problēmas 
krimināltiesiskie risinājumi. Starptautiskās zinātniskās 
konferences „Drošība un tautas attīstība” rakstu krājumā, DU 
Saule, 2004 

- J.Teivāns- Treinovskis. „Krimin ālsodu piemērošanas un izpildes 
attīstības tendences Latvijā”  Starptautiskās konferences 
„Tiesību pārkāpumu sekas publiskajās un privātajās tiesībās” 
rakstu krājumā, 2006. 

- J.Teivāns- Treinovskis. „Juridiskās izglītības kvalitātes 
uzlabošanas .problēmas augstskolās”  Starptautiskās 
konferences „Izglītība sociālo pārmaiĦu apstākĜos” rakstu 
krājumā, 2007. 

- J.Teivāns- Treinovskis. „Probācijas dienesta loma 
krimināltiesisko attiecību taisnīga noregulējumā”. Latvijas 
Policijas akadēmijas studējošo raksti III, 2007. 

- J.Teivāns-Treinovskis. Likumpārkāpēja integrācijas sabiedrībā 
problēmas. Latgales sabiedrība attīstības lokos: valodas 
politikas, juridiskie, socioloăiskie, vēsturiskie aspekti, DU Saule, 
2008. 

 
 
 

____.gada __.________     Jānis Teivāns-Treinovskis 



 

 

  

1993 tiesību doktors (Dr.jur.) 

vecākais zinātniskais līdzstrādnieks; 
Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi: 

2006 asociētais profesors. 
 
Akadēmiskie kursi: 
 Kriminoloăija 
 Deviantoloăija 

Tiesību pamati 
                                               Tiesību socioloăija 
                                               Starptautiskā tiesiskā sadarbība 
                                               Starptautiskās tiesības 
 
Nodarbošanās: 

 2004-līdz šim brīdim Rīgas StradiĦa universitātes mācībspēks,  

2007 - Rīgas StradiĦa universitātes Tiesību institūta direktors                                                 

2003- līdz šim brīdim Eiropas pilsētas pret narkotikām (ECAD) 
Latvijas biroja direktors 

2001-līdz 0.3. 2005 Rīgas domes Drošības un kārtības jautājumu 
komitejas priekšsēdētājs,  pašreiz Rīgas domes deputāts 

1993-2003 Kriminoloăisko pētījumu centra direktors 

1991-1993 LR Drošības dienesta sociālpolitisko pētījumu biroja 
vadītājs 

1989-1991 PSRS Iekšlietu  ministrijas zinātniski pētnieciskā 
institūta Baltijas Kriminoloăisko pētījumu  daĜas vadītājs 

1984-1989 PSRS Iekšlietu  ministrijas zinātniski pētnieciskā 
institūta vecākais zinātniskais līdzstrādnieks 

1981-1984 PSRS Iekšlietu ministrijas Minskas augstākās skolas 
Rīgas nodaĜas pasniedzējs 

 

 

  

Vārds Uzvārds ANDREJS VILKS 
  
Dzimšanas gads, datums, 
vieta 

1954.gads 30. augusta, Latvija 

  
Izglītība 
(kad un ko beidzis (-usi)) 

1972-1976 Omskas augstākā milicijas skola, tiesību 
speciālists; 
1978-1981 Iekšlietu ministrijas Zinātniski pētnieciskais 
institūts, aspirantūra; 
1993 Latvijas Universitāte, tiesību doktors. 



 

Zinātniskā darbība  
un publikācijas:   

A.Vilks Deviantoloăija (Mācība par uzvedības sociālajām 
novirzēm). Mācību līdzeklis juridiskajām augstskolām un 
fakultātēm, izziĦas avots plašam lasītāju lokam. Rīga, Tiesu namu 
aăentūra. 2001., - 341. lpp. 

Kriminoloăija. Mācību grāmata juridiskām augstskolām un 
fakultātēm. Projekta vadītājs un zinātniskais redaktors A.Vilks. 
NodaĜu — I, II, VIII, IX, X, XI, XIV, XV, XVII autors; I II, VI, 
XXIII nodaĜas uzrakstītas sadarbībā ar citiem autoriem. Rīga, 
Nordik, 1998, 512. lpp. 

A.Vilks Organizētās transnacionālās noziedzības atsevišėi aspekti 
pārejas perioda valstīs // Administratīvā un kriminālā justīcija. 
Rīga, 2001., Nr.12, 42. –  46.lpp. 

A.Vilks, K.Rudzītis  Crime Control in Latvia: Actual Problems 
and Prospects for Development // Crime Control Current 
Problems and Developments Prospect. 

 XIII Baltic Criminological Seminar 2000 June 25 – 26 Tallin, 
2001, p.174 – 184.       

A.Vilks, K.Ėipēna Korupcija. Mācību grāmata juridiskajām 
augstskolām un fakultātēm. Rīga, Lietišėās informācijas dienests, 
2000, 166.lpp. 

A.Vilks Par ANO noteiktajiem pusaudžu tieslietu administrēšanas 
standartiem un Latvijas tiesībām // Latvijas Vēstnesis. 2001.gada 
9., 16. un 23.oktobris. 

A.Vilks The International Crime Victim Survey in Latvia // The 
International Crime Victim Survey in countries in Transition. 
National Reports. Publication No. 62 Rome, 1998. p.313-338. 

A.Vilks Cilvēku un viĦu orgānu tirdzniecība: kriminoloăiskās, 
politiskās un sociālās problēmas. Ieskats 21.gadsimta kriminālajās 
reālij ās. Rīga, 2002.,176 lpp 

A.Vilks  Latvijas kriminālās dimensijas: tendenču analīzes un 
nākotnes vīzijas // Sociālekonomiskā procesa trajektorija Latvijā 
no 1985. līdz 2002. gadam “Kur ved Latviju?”, Ventspils 
Augstskola, 2003. 

A.Vilks Latvijas kriminālās dimensijas pašreizējās tendences un 
nākotnes vīzijas // Latvija Eiropā : nākotnes vīzijas / Latvijas 
ZinātĦu akad. Baltijas stratēăisko pētījumu centrs ; [zin. red. 
Tālavs Jundzis]. - Rīga : Latvijas ZinātĦu akad. Baltijas 
stratēăisko pētījumu centrs, 2004. 

Kriminoloăija Mācību grāmata juridiskām augstskolām un 
fakultātēm. 2.papildinātais izdevums.  Projekta vadītājs un 
zinātniskais redaktors  A.Vilks. NodaĜu  I, II, VIII, IX, X, XI, 
XIV, XV, XVII autors. Rīga, Nordik, 2004, 517 lpp. 
Raksts ‘’ Drygs Criminality’’. European Cities Against Drygs. 
Stocholm, 2005. 



 

Raksts ‘’Ekonomiskā kriminalitāte un sociālā  drošība’’ –
sagatavots Latvijas ZinātĦu akadēmijas zinātnisko rakstu 
krājumam (2005 gada aprīlis). 
Kriminālā situācija Latvijā: pašreizējās tendences un nākotnes 
vīzijas.Rīga, LZA Baltijas stratēăisko pētījumu centrs, 2004,  
268 – 294 lpp.   
Vilks Andrejs. Sociālās zinātnes un sabiedriskā un tiesiskā 
kultūra vienotas Eiropas politiskās telpas izveides kontekstā.// 
Starptautiskās konferences ‘’ Sociālo zinātĦu attīstības tendences 
Eiropas Savienības paplašināšanās kontekstā’’. R īgas StradiĦa 
Universitātes Zinātniskie raksti. Rīga, RSU, 2005, 98 – 110, lpp. 
Andrejs Vilks. Drug Criminality – experience and praxsis of 
decision makung//Working together to Combat Drugs. 24 – 25 
February 2005, seeminar Dokumention, Vilnius, 2006. p.32 – 33. 
Andrejs Vilks. Assessing Organized Crime in the Baltic States: 
Latvias Strategy.Countering Narcotics and Organized Crime in 
The Baltic Region Stocholm  1 June 2005 
Andrejs Vilks. Uzmanību -  uguĦošana! Kas jāzina iegādājoties 
un izmantojot pirotehniku// Mans īpašums, 2005, N.1.7 lpp. 
Andrejs Vilks.  Uzmanību! Kabatas  zādzības// Mans īpašums, 
2005, Nr. 2, 8 lpp. 
Andrejs Vilks.  Mana māja – mans cietoksnis.. Kā aizsargāsim 
savu dzīvokli no zādzībām vai ielaušanās?//Mans īpašums, 2005, 
Nr. 3., 8 lpp. 
Andrejs Vilks.  Izsargāsimies no dzīvokĜu zādzībām// Mans 
īpašums, 2005, Nr. 8, 29 lpp. 
Konferences uzstāšanās prezentācija un materiāli atrodas 
Interneta adresē: 
http://www.altus.org/altus/global_issues/global_issues.asp?sectio
n_id=2&sub_section_id=46&id=13&interior_id=&lang=en#a1 
Andrejs Vilks. Control over police of the Latvian Republic as  
newly estsblished ES country  member: traditional model and 
new one//Police Accountability and the Quality of Oversight: 
Global Trends in National Context 19-21 October 2005, Ministry of 
Foreign Affairs, The Hague, the Netherlands 
Collectio of Articles: 
http://www.altus.org/altus/global_issues/global_issues.asp?sectio
n_id=2&sub_section_id=46&id=13&interior_id=&lang=en#a 

Piedalīšanās starptautiskās  
konferencēs:  

2000.gada 15. – 20.aprīlis ANO X kongress Vīnē “Noziedzības 
novēršana un apiešanās ar likumpārkāpējiem”. Uzstāšanās tēma 
— Noziedzības rādītāji un to uzskaite. 

2000.gada 5.decembris. ANO Pasaules antikriminālā un 
antiteroristiskā foruma dibināšanas konference. Uzstāšanās tēma 
— Noziedzības globalizācijas tendences. 
2001.gada PHARE organizētā konference “Ekonomiskā 
noziedzība” (17. — 19.janvāris). Uzstāšanās tēma — 
Ekonomiskās noziedzības perspektīvas Austrumeiropā. 
2001.gada 23. – 25.maijs. Baltijas un Skandināvijas valstu 
kriminologu padomes starptautiskā konference (Jūrmalā). 



 

Uzstāšanās tēma — organizētās transnacionālās noziedzības 
atsevišėi aspekti pārejas perioda valstīs. 
2001.gada 23. – 25.oktobris. KF Domes Drošības komitejas un 
Krievijas antikriminālā un antiteroristiskā fonda organizētā 
konference. Noziedzības globalizācijas un terorisma problēmas. 
Uzstāšanās tēma — Pašreizējā terorisma politiskie un 
kriminoloăiskie aspekti. 

Organizatoriskais darbs: 

X Baltijas Kriminoloăiskā seminārā (1997.g.) orgkomitejas 

priekšsēdētājs. Seminārs notika 1997.gada novembrī, Jūrmalā 

XIV Baltijas valstu un Skandināvijas kriminologu padomes 
starptautiskā semināra orgkomitejas loceklis 

Pasaules antikriminālā un antiteroristiskā forumu orgkomitejas 
loceklis (Orgkomiteja izveidota 2000.gada novembrī Vīnē) 

Kriminoloăisko pētījumu centra Kriminoloăisko biĜetenu 
redkolēăijas un izdevumu vadītājs 

Kriminoloăisko pētījumu centra  vadītājs 

Latvijas Neatkarīgo Kriminologu asociācijas valdes 
priekšsēdētājs (Asociācija izveidota 1996.gada maijā) 

2000.gadā nolasīts lekciju kurss Kriminoloăijā doktorantiem 
Lietuvas Tiesību akadēmijā (Vi ĜĦā) 

Rīgas domes Drošības un kārtības jautājumu komitejas 
priekšsēdētājs 

Baltijas antikriminālā un antiteroristiskā foruma Dibinātāju 
padomes priekšsēdētājs 

Eiropas pilsētas pret narkotikām (ECAD) Latvijas biroja vadītājs 

Rīgas StradiĦa universitātes Eiropas studiju fakultātes dekāns 

Starptautiska zinātniskā konference “Sociālo zinātĦu attīstība 
Eiropas Savienības paplašināšanās kontekstā: no vīzijām uz 
realitāti” (2004.gada 29.maijs, Rīgā)  

Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “Sabiedrība. 
Cilvēks. Drošība – 2004” orgkomitejas loceklis (2004.gada 12. 
novembris, Rīga) 

 
Dalība starptautiskos 
 projektos: 

1997. – 2001. LZP pētnieciskās programmas “Sociālā drošība” 
dalībnieks, apakšprogrammas “Sabiedriskā drošība” 
autorkolektīva vadītājs. 
1998. – 2001. Slovākijas Policijas korpusa akadēmijas 
starptautiskās pētnieciskās programmas “Noziedzības attīstības 
prognostiskā scenārija izstrāde Eiropā” (Projekta vadītāji: 
profesors K.Holcrs, profesors R.Shalka). 

 
____.gada __.________     Andrejs Vilks 



 

 
1. Vispār īgās ziĦas 
 
Vārds, uzvārds VITOLDS ZAHARS 
Personas kods  270642 - 12601 
Dzimšanas vieta Krāslavas rajons Ezernieku pagasts 
Adrese (pieraksta un dzīves 
vieta), telefons,  
e-pasts 

Rīga, Rigondas gatve 6 – 14. 
Tel. 67800500; mob. 26703032 
vitoldszahars@yahoo.com 

Svešvalodu zināšanas  krievu – brīvi 
angĜu – labi 

Izglītība 1997.g. Latvijas Policijas akadēmijas doktorantūra (promocijas darbs 
"Ar brīvības atĦemšanu notiesāto personu klasifikācija Latvijas 
cietumu reformas kontekstā") 
1980.g. IeM Akadēmija Maskavā 
1974.g. IeM Augstākā skola Sankt-Pēterburgā 
1964.g.Aviācijas tehniskā skola Viborgā 

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Tiesību zinātnes doktors, Dr.iur. 

Nodarbošanās no 2008.-LPA rektors, 
no 2004.-DU profesors, 
no 2003.-LPA Krimināltiesību katedras asociētais profesors, 
1997.-2002.-Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks, 
1969.-2002.-dienests iekšlietu un tieslietu iestādēs, 
1967.-1969.-Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, darbgaldu iestādītājs, 
1964.-1967.-Tbilisi lidosta, aviācijas tehniėis, 
1960.-1961.-Latvijas dzelzceĜš, strādnieks 

 
2. Zinātniskā darbība un publikācijas 
 
Valsts institūciju finansētu pētījumu projekti:  
2008.g. Ārkārtas situāciju vadība, IeM, LPA pētījuma izpildītājs 
2004.g.Kriminālatbildība par ceĜu satiksmes pārkāpšanu: problēmas un risinājumi, projekta 
vadītājs 
 
Darbība citos realizētajos pētījumos un programmās Latvijas Republikā: 
l. Kriminālsodu izpildes likuma projekta izstrāde. Darbs Tieslietu ministrijas darba 
grupas sastāvā-2007.-2008.g. 
2. Kriminālsodu politikas koncepcijas izstrāde. Darbs Tieslietu ministrijas darba grupas sastāvā - 
2007.-2008.g. 
3. Penitenciārā un probācijas darba speciālista profesijas standarta izstrāde. Darbs Valsts 
Probācijas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darba grupas sastāvā-2007.g. 
4. Atklāto cietumu normatīvā regulējuma izstrāde. Darbs Tieslietu ministrijas darba grupas 
sastāvā-2006.g. 
5. Jaunas kriminālsodu izpildes koncepcijas izstrāde. Darbs Tieslietu ministrijas darba grupas 
sastāvā-2005.-2006.g. 
6. Valsts Probācijas dienesta Saldus struktūrvienības darbības izvērtēšana un priekšlikumu 
izstrāde tās pilnveidošanai-2005.-2006.g. 
7. Sodu izcietušo nepilngadīgo personu integrācijas sabiedrībā programmas izstrāde. Darbs 
Tieslietu ministrijas un Rīgas pilsētas misijas darba grupas sastāvā-2005.g. 
8. Kriminālsoda-piespiedu darbs ieviešana. Darbs Sorosa fonds-Latvija un Cilvēktiesību un 
etnisko studiju centra darba grupas sastāvā-1999.-2000.g. 



 

9. Kriminālsodu izpildes likumprojekta izstrāde, 1999.g. Likuma pieĦemšana atlikta 
10. Sodu izcietušo personu sociālās integrācijas Valsts koncepcijas izstrāde, darba grupas 
vadītājs; Koncepcija apstiprināta ar MK 1998.gada 29.decembra rīkojumu 
11. Citi projekti kriminālsodu izpildes jomā 
 
Publikācijas pēdējo sešu gadu laikā: 
1. „Ar brīvības atĦemšanu notiesāto personu resocializācijas mērėis un saturs”, zinātniskais 

raksts žurnālā „Administratīvā un Kriminālā Justīcija”, Rīga, LPA, Nr. 1/2009 (0,4 a/l); 
2. „M ūža ieslodzījuma problemātika”, zinātniskais raksts žurnālā „Administratīvā un 

Kriminālā Justīcija”, Rīga, LPA, Nr. 4/2008 (0,3 a/l); 
3. „Ar brīvības atĦemšanu notiesāto personu resocializācija: teorija un mūsdienu realitāte”, 

zinātniskais raksts žurnālā „Sociālo zinātĦu vēstnesis”, Daugavpils, 1/2008. (1,4 a/l); 
4. „Cilv ēktiesību ievērošanas aktualitātes ieslodzījuma vietās”, zinātniskais raksts žurnālā 

„Administratīvā un Kriminālā Justīcija”, Rīga, LPA, Nr. 2/2008 (0,65 a/l); 
5. „Penitenciārā un probācijas darba speciālista profesijas standarts”, zinātniskais raksts 

žurnālā „Administratīvā un Kriminālā Justīcija”, Rīga, LPA, Nr. 1/2008 (0,5 a/l); 
6. „Ar brīvības atĦemšanu notiesāto personu nodarbinātība: tiesiskais, teorētiskais un 

praktiskais aspekts”, zinātniskais raksts žurnālā „Administratīvā un Kriminālā Justīcija”, 
Rīga, LPA, Nr. 1/2007 (0,5 a/l); 

7. „Уголовно – исполнительное право: состояние и перспективы”, mācību līdzeklis, 
Rīga, Holda, 2006 (15 a/l); 

8. „Br īvības atĦemšanas soda izpilde jauno Eiropas cietumu noteikumu skatījumā”, 
zinātniskais raksts žurnālā „Administratīvā un Kriminālā Justīcija”, Rīga, LPA, Nr. 3/2006 
(0,5 a/l); 

9. “Notiesātie – tauta tautā. Kriminālsodu izpildes problēmas”, monogrāfija. Rīga: Zvaigzne 
ABC, 2005, (7 a/l.); 

10. „Исполнение уголовного наказания в виде принудительных работ в Латвийской 
Республике”, zinātniskais raksts Baltkrievijas Republikas IeM Akadēmijas žurnālā 
«Проблемы уголовно – испонительного законодательства и деятельности органов и 
учреждений, исполняющих наказания», Минск, 2004, (0,3 a/l); 

11. „O необходимости применения альтернативных лишению свободы мер наказания: 
опыт Латвии”, zinātniskais raksts Kazahstānas Republikas Austrumkazahstānas Valsts 
universitātes mācību līdzeklī „Правовые основы деятельности уголовно-
исполнительных инспекций в Республике Казахстан. Пособие для инспекторов 
уголовно-исполнительных инспекций”, Усть-Каменогорск, издательство „Медиа-
Альянс”, 2004, (0,4 a/l);  

12. „Исполнение уголовного наказания в виде принудительных работ в Латвийской 
Республике”, zinātniskais raksts Tadžikistānas Valsts nacionālās universitātes rakstu 
krājumā „Государство и право” (Давлатва Хукук), Душанбе, 2003, (0,4 a/l); 

13. „Krimin ālsodu izpildes tiesības. Vispārīgā daĜa”, mācību līdzeklis (atkārtots papildināts 
izdevums), Rīga, Zvaigzne ABC, 2003 (4 a/l.); 

14. „Krimin ālsodus un to izpildi vērtējot”, monogrāfija, Rīga, Zvaigzne ABC, 2003. (5 a/l.); 
15. “Par kriminālpolitikas liberalizāciju”, publikācija grāmatā “Dienas kārtība Latvijai – 

2004”, Baltijas Forums, 2003, (0,3 a/l). 
 
Citas publikācijas: 
1. Pre-trial detention in Latvia.// Publikācija konferences „Pre-trial detention in the Baltic Sea 

Area” izdevumā, Kopenhāgena, Council of the Baltic Sea States, 2003, (0,2a/l); 
2. Vai, mainoties gadsimtiem, ir mainījušies arī cietumi// Latvijas Vēstnesis, Jurista Vārds. 

2002.gada 9.aprīlī Nr.7 (240); 
3. Apcietinājumu kā drošības līdzekli vērtējot.// Latvijas Vēstnesis, Jurista Vārds. 2002.gada 

26.februārī Nr.4 (237); 



 

4. “Динамичность рефoрмирования и развития тюремной системы Латвии: 
приоритетные ценности, успехи и проблемы” Referāts XIII cietumu Administrāciju 
direktoru starptautiskajā konferencē Strasbūrā 2002.gada 10.-15.oktobrī; 

5. „Latvijas cietumu sistēmas reformu norise un perspektīvas”; „The Course and Prospects of 
the Reform of the Latvian Prison System”.// Zinātniskie raksti grāmatā „Tiesu sistēmas 
reforma Latvijā” (Court System Reform of Latvia), Rīga, Tiesu nama aăentūra, 2001, (1,25 
a/l); 

6. „Nedaudz par kriminālsodu izpildes politikas liberalizāciju”, zinātniskais raksts žurnālā 
„Administratīvā un Kriminālā Justīcija”, Rīga, LPA, Nr. 1/2001 (0,13 a/l); 

7. Lai soda vieta ir demokrātijas spogulis.// Latvijas Vēstnesis 2001.gada 23.martā Nr.48 
(2435); 

8. “Active reform and development of Latvia’s prison system: priorities, progress and 
problems”. Referāts starptautiskajā konferencē “Nord Balt Prison Project” Tallinā 
(Igaunijā) 2000, (0,1 a/l); 

9. Par reformu, ko prasa Eiropa un cilvēcība// Latvijas Vēstnesis, 2000.gada 18.janvārī Nr.13 
(1924), (0,2 a/l); 

10. “Krimin ālsodu izpildes tiesības. Vispārīgā daĜa”, Rīga, LPA, 1999, (3,5 a/l); 
11. „Br īvības atĦemšana: kā sods un kā posts”// Latvijas Vēstnesis, 1999.gada 14.oktobrī Nr.27 

(0,2 a/l); 
12.  „Ar brīvības atĦemšanu notiesāto personu klasifikācija Latvijas cietumu reformas 

kontekstā”, monogrāfija, Rīga, LPA, 1997 (9 a/l.); 
13. „Ar brīvības atĦemšanu notiesāto skaits: problēmas un risinājumi Eiropā”, mācību 

līdzeklis, Rīga, LPA, 1997, (0,3 a/l.) 
 
3. Pedagoăiskā darbība  
Docētie studiju kursi:   
Kriminālpolitika, 
Eiropas cilvēktiesības.  
 
Kvalifik ācijas celšana ārvalstīs:  
2006.-2007.g. Francijā 
2005.g. Honkongā 
2003.g. Kanādā, Krievijā 
1999.g. ASV 
1998.g. Kanādā, ASV 
1997.g. Dānijā, The European Union Institute 
1995.-1996.g. Dānija, The Danish Helsinki Comittee 
1994.-2002.g. studiju vizītes Dānijā, Zviedrijā, Norvēăijā, Somijā, Vācijā, Šveicē, Nīderlandē, 
Bulgārijā, Čehijā, Polijā, ASV, Kanādā 
 
4. Darbība LPA, Latvijas Republikas un starptautiskajās organizācijās: 
No 2008.g. Eiropas Policijas izglītības organizācijas CEPOL valdes loceklis; 
No 2008.g. Ministru prezidenta vadītās Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas 
koordinācijas padomes loceklis; 
No 2008.g. Latvijas Policijas akadēmijas zinātniski teorētiskā žurnāla „Administratīvā un 
Kriminālā Justīcija” redkolēăijas loceklis;  
No 2008.g. Moldovas Republikas žurnāla „Закон и Жизнь. Международный научно-
практический правовой журнал” redkolēăijas loceklis; 
No 2007.g. Latvijas Universitātes Profesoru padomes loceklis; 
2006.-2008.g. Latvijas Policijas akadēmijas zinātniski teorētiskā žurnāla „Administratīvā un 
Kriminālā Justīcija” galvenais redaktors  
2005.-2007.g. Latvijas Policijas akadēmijas Senāta loceklis; 



 

2005.-2007.g. Eiropas Padomes Spīdzināšanas un necilvēcīgas apiešanās vai sodīšanas 
novēršanas komitejas loceklis; 
No 2004.g. Latvijas Policijas akadēmijas Akadēmiskās padomes loceklis; 
No 1998.g. Starptautiskās zinātniski – pētnieciskās organizācijas “International Corrections and 
Prison Association” loceklis; 
No 1997.g. Starptautiskās organizācijas „Prison Fellowship International” loceklis; 
1997.-2002.g. Eiropas Padomes vadītā Nord-Balt Cietumu projekta darba grupas loceklis. 
 
5.Starptautiskā eksperta darbība:  
2005.-2007.g. Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejas (CPT) delegāciju sastāvā 
oficiālās vizītēs Grieėijā, Azerbaidžānā un Gruzijā; 
2005.g. The Prison Fellovvship International" Eiropas biroja uzdevumā Uzbekistānas un 
Tadžikistānas Sociālās palīdzības centru sodu izcietušajām personām izvērtēšanā; 
2004.g. Darbs Tieslietu ministrijas un Nīderlandes divpusējās sadarbības projekta "Darbs ar 
nepilngadīgajām ieslodzītajām personām" darba grupā; 
2004.g. „The Prison Fellovvship International" Eiropas biroja uzdevumā eksperta lomā Lietuvā, 
Gruzijā, Armēnijā garīgās audzināšanas darba kriminālsodu izpildes iestādēs izvērtēšana; 
2004.g. Penal Reform International eksperta lomā starptautiskā konferencē un rekomendāciju 
izstrādē par kriminālpolitikas liberalizāciju Kazahstānā; 
2004.g. EDSO eksperta lomā starptautiskā konferencē un rekomendāciju izstrādē par brīvības 
atĦemšanai alternatīvu soda veidu ieviešanu Tadžikistānā; 
2003.g. "The Prison Fellovvship International" Eiropas biroja uzdevumā eksperta lomā Krievijā 
(Maskavā) garīgās audzināšanas darba Krievijas Federācijas kriminālsodu izpildes iestādēs 
izvērtēšana; 
2003.g. "The Prison Fellowship International" Eiropas biroja uzdevumā eksperta lomā 
Baltkrievijā garīgās audzināšanas darba kriminālsodu izpildes iestādēs izvērtēšana; 
2003.g. EDSO eksperta lomā starptautiskā konferencē un rekomendāciju izstrādē par brīvības 
atĦemšanai alternatīvu soda veidu ieviešanu Baltkrievijā; 
2003.g. EDSO misijas sastāvā Tadžikistānas brīvības atĦemšanas iestāžu reformēšanas 
programmas ekspertīze; 
2002.g. EDSO darba grupas sastāvā Tadžikistānā brīvības atĦemšanas iestāžu ekspertīze un 
rekomendāciju izstrādāšana; 
2001.g. EDSO darba grupas sastāvā Kirgizstānā brīvības atĦemšanas iestāžu ekspertīze un 
rekomendāciju izstrādāšana. 
 
6.Latvijas ZinātĦu padomes eksperta darbība:  
No 2006.g. zinātĦu nozares „Juridiskā zinātne" apakšnozares „Krimināltiesības" eksperts (LZP 
2006.gada 23.maija lēmums Nr.2-2-7) 
 
 
07.04.2009.  V. Zahars 
 
 
 

 



 

8. PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesionālās maăistra studiju programmas 
„Tiesību zinātne” iesaistītā akadēmiskā personāla 

zinātniskā darbība 



 

Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 
 
 

Prof., dr.iur. 
Vitolds Zahars 

- 1999. Kriminālsodu izpildes tiesības. Vispārīgā daĜa. LPA 
- 14.10.1999. Brīvības atĦemšana: kā sods un kā posts.// Latvijas 

vēstnesis Nr.27 
- 18.01.2000. Par reformu, ko prasa Eiropa un cilvēcība // Latvijas 

vēstnesis Nr.13 
- 2000. Jauns cilvēks nebrīvē- politika, ideoloăija, prakse // Latvijas 

vēstnesis 
- 23.03.2001. Lai soda vieta ir demokrātijas spogulis. // Latvijas vēstnesis 

Nr.48 
- 2001. Nedaudz par kriminālsodu izpildes politikas liberalizāciju. 

Žurnāls “Alternatīva” Nr.1.(2) 
- 26.02.2002. Apcietinājumu kā drošības līdzekli vērtējot. Jurista vārds 

Nr. 4 (237) 
- 09.04.2002. Vai mainoties gadsimtiem ir mainījušies arī cietumi. Jurista 

vārds Nr. 7 (240) 
- 2003. jūlijs Nesodi maldīgo pasauli bargi… .Latvijas demokrātiskās 

partijas biĜetens 
- 2003. Реформирование тюремной системы Латвии. Бюлетень 

“Аспект”, Донецк, Украина 
- 2003. Par kriminālpolitikas liberalizāciju. Grāmata “Dienas kārtība 

Latvijai 2004”, izd. Baltijas forums 
- 2004. Starptautiskie tiesību akti kriminālsodu izpildē. Latvijas Policijas 

Akadēmijas Raksti, Nr.12. 
- 2005. Notiesātie tauta tautā. Kriminālsodu izpildes problēmas. Rīga, 

Zvaigzne ABC. 
- 2006. Brīvības atĦemšanas soda izpilde jauno Eiropas cietumu 

noteikumu skatījumā. Administratīvā un Kriminālā justīcija Nr.3. 
- 2006. Уголовно-исполнительное право: состояние и перспективы. 

Рига, БРИ. 
- 2007. Ar brīvības atĦemšanu notiesāto nodarbinātība: tiesiskais, 

teorētiskais un praktiskais aspekts. Administratīvā un Kriminālā justīcija 
Nr.1. 

-  „Mūža ieslodzījuma problemātika”, zinātniskais raksts žurnālā 
„Administratīvā un Kriminālā Justīcija”, Rīga, LPA, Nr. 4/2008 (0,3 
a/l); 

- „Ar brīvības atĦemšanu notiesāto personu resocializācija: teorija un 
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As.prof., dr.iur. 
Jurijs Mašošins 
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2008; 
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TĒZES. Daugavpils: „Saule” 2008; 
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- Didaktika kriminālistikā .(Ar līdzautoru) LPA Raksti 11 2004  
- О единстве криминалистики. (В соавторстве). LPA Raksti 11 2004  
- Par kriminālistikas vienotību (Ar līdzautoru) LPA Administratīvā un 

kriminālā justīcija 1 / 2  2003 
- Самостоятельная работа слушателей в системе активизирующик 

методов обучения. Rakstu krājums. Rīga: Informācijas sistēmu 
menedžmenta augstskola. 2003  

- Juridiskās augstskolas students studiju procesa subjekts LPA Raksti 10 
2003  

- Metodoloăiskais pamatojums uzlaušanas rīku    pēdu, slēdzeĦu, plombu 
(aizsargierīču) un zobu pēdu     trasoloăiskajām ekspertīzēm LPA 
Administratīvā un  kriminālā justīcija 1/2002 

- Dezinformācija, piemānīšana un provokācija noziegumu atklāšanas un 
izmeklēšanas līdzekĜu un metožu sistēmā (Ar līdzautoru) LPA 
Administratīvā un kriminālā justīcija 1/2001 

- Noziedzīgās darbības principi.(Ar līdzautoru) LPA Raksti VIII 2001 



 

- Cilvēka funkcionālais portrets kā kriminālistiska kategorija LPA Raksti 
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- Kriminālistika 3. daĜa Kriminālistika taktika. Mācību grāmata. 

Papildināts un paplašināts ceturtais izdevums (Autoru grupa) LPA 2003 
- Kriminālistika.2.daĜa Kriminālistiskā taktika.Mācību 

grāmata.Papildināts un paplašināts otrais izdevums (Autoru grupa) 
LPA 1999 

- Kriminālistika.2.daĜa Kriminālistiskā taktika.Mācību grāmata. (Autoru 
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- Metodiskais līdzeklis “Cilvēka funkcionālās pazīmes un to apraksta 
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- Civiltiesību vispārīgā daĜa Uzdevumu krājums. DU: Saule, 2005.     
- Automašīnu zādzību un nolaupīšanu izmeklēšana.  Metodiska 
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- Drošības sistēmas ārstniecības iestādēs LPA 1999 
Lekt., mag.iur. 
Jānis Teivāns - 
Treinovskis 

- J.Teivāns- Treinovskis. Narkomānijas problēmas krimināltiesiskie 
risinājumi. Starptautiskās zinātniskās konferences „Drošība un tautas 
attīstība” rakstu krājumā, DU Saule, 2004. 

- J.Teivāns- Treinovskis. „Krimin ālsodu piemērošanas un izpildes 
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2006. 

- J.Teivāns- Treinovskis. „Juridiskās izglītības kvalitātes uzlabošanas 
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pārmaiĦu apstākĜos” rakstu krājumā, 2007. 

- J.Teivāns- Treinovskis. „Probācijas dienesta loma krimināltiesisko 
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- J.Teivāns-Treinovskis. Likumpārkāpēja integrācijas sabiedrībā 
problēmas. Latgales sabiedrība attīstības lokos: valodas politikas, 
juridiskie, socioloăiskie, vēsturiskie aspekti, DU Saule, 2008. 

Lekt., mag.iur. 
Aldis 
Daugavvanags 

- Valsts un tiesību teorijas pamati. Studiju programma. Rīga, LPA, 2006. 
– 11 lpp. 

- Tiesību izpratne dažādās juridiskajās teorijās. Zinātniskā konference –
Politika un tiesības R:2002, 3lpp 

- Juridiskā doktrīna un tās ietekme uz tiesību struktūru. Sociālo 
tehnoloăiju augstskolas, Juridiskā koledžas rakstu krājums Tiesību 
jaunrades un piemērošanas problēmas. R.: 2001, 4 lpp. 

- Juridiskā doktrīna un tās ietekme uz tiesībām. Daugavpils Pedagoăiskā 
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- Atgriezeniskās saites progresīvā ietekme uz personības pilnveidošanu 
studiju procesā. 4. ikgadējās un .starptautiskās zinātniski praktiskās 
konferences materiāli, Rēzekne, 1999, 4 lpp. 

Doc., dr.iur. 
Aleksandrs 
Baikovs 

- Байков А.М., Рейнгольд В.А. Коммерческое право: понятия и 
категории (толковый словарь) – Рига, 2002. – 352 с. (A.Baikovs – 
18.a.lpp.) 

- Байков А.М. Трудовое право: энциклопедический словарь. – Рига, 
2003. – 488 с. (26,58 a.lpp.) 

- Байков А.М. Теория государства и права: энциклопедический 
словарь. – Рига, 2004. – 561 с. (30,23 a.lpp.) 



 

- Байков А. Обязательственное право. Курс-конспект лекций и 
контрольные задания для заочного и дистанционного обучения. – 
Рига, 2004. – 160 с. (7,3 a.lpp.) 

- Байков А. Общая часть гражданского права. Курс-конспект лекций 
и контрольные задания для заочного и дистанционного обучения. – 
Рига, 2005. – 138 с. (7,1 a.lpp.) 

- Байков А.М. Обязательственное право. Часть I. Общие положения 
об обязательствах (общая часть обязательственного права). – Рига, 
2005. – 313 с. 

- Байков А.М. Обязательственное право. Часть II. Отдельные виды 
обязательств (особенная часть обязательственного права). – Рига, 
2005. – 510 с. (1 un 2 daĜa - 40,5 a.lpp.) 

- Байков А.М. Теория государства и права. Курс-конспект лекций и 
контрольные задания для заочного и дистанционного обучения. – 
Рига, 2005. – 188 с. (11,3 a.lpp.) 

- Байков А.М., Решетилова Н.Ф. Трудовое право. Курс-конспект 
лекций и контрольные задания для заочного и дистанционного 
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- Байков А.М., Решетилова Н.Ф. Трудовое право Европейского 
Союза. Курс-конспект лекций и контрольные задания для заочного 
и дистанционного обучения. – Рига, 2006. – 160 с. (А.Baikovs - 7,6 
a.lpp.) 

- Байков А.М. Общая часть гражданского права. – Рига, 2006. – 392 с. 
(30,74 a.lpp.) 

- Байков А.М. Правоведение. Курс-конспект лекций и контрольные 
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- A.Baikov, N.Nikiforov. Introduction into law. Lectures outline and 
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- Байков А.М. Договор о проведении азартных игр и пари в 
гражданском праве Латвийской Республики // Проблемы 
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Международного научно-практического семинара (5-7 декабря 2004 
г., г. Москва) / Под ред. С.А.Орехова. М.: ИНИОН РАН, 2005. – 
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2005. – с.30 – 34 (0,22 a.lpp.) 
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как одного из видов копоративных эмиссионных ценных бумаг // 
Research and  Technology – Step into the Future Scienific @Research 
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международная научная конференция 12 – 14 мая 2008 года. 
Люблинский католический университет Ионна Павла II. 
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NOLIKUMS PAR PROFESION ĀLĀS  KVALIFIK ĀCIJAS PRAKSI 
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātĦu fakultātes  

profesionālajā maăistra studiju programmā „Tiesību zinātne”  
(programmas kods 45381) 

 
 
1. Profesionālās kvalifikācijas prakses mērėis un uzdevumi 

Profesionālās kvalifikācijas prakse (turpmāk prakse) profesionālajā maăistra studiju 

programmā “Tiesību zinātne” (programmas kods 45381) ir teoriju un praksi integrējoša studiju 

procesa sastāvdaĜa. 

1.1. Prakses mērėis ir pilnveidot teorētiskās zināšanas, kā arī apgūt un nostiprināt 

praktiskās iemaĦas, kas nepieciešamas valsts tiesību aizsardzības institūciju un 

privāto juridisko firmu juristu darbā. 

1.2. Prakses uzdevumi: 

 1.2.1. pielietot praksē teorētiskās zināšanas; 

 1.2.2. iegūt, atlasīt un apstrādāt jurista darbībai nepieciešamo informāciju; 

 1.2.3. apgūt praktiskas iemaĦas juridiska rakstura darbību veikšanai. 

 

2. Prakses saturs 

Prakses laikā studējošais iepazīstas ar Valsts tiesību aizsardzības iestāžu un privāto juridisko 

firmu struktūru, darbības principiem un tiesisko pamatu un patstāvīgi veic juridiskās darbības: 

2.1. noformēt tiesiskus darījumus; 

2.2. gatavot prasītāja pieteikumus un atbildētāja paskaidrojumus; 

2.3. noformēt iestāžu un tiesu sēžu protokolus; 

2.4. konsultēt klientus juridiskos jautājumus; 

2.5. veikt procesuālās darbības un izziĦu krimināllietās; 

2.6. likumos paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību personām, iestādēm, uzĦēmumiem un 

organizācijām to tiesību aizsardzībā. 

 

3. Prakses apjoms, vieta, laiks un vadīšana 

3.1. Prakses ilgums ir:  

- 6 KP (6 nedēĜas) bez kvalifikācijas iegūšanas 2. studiju gada 3.semestrī pilna laika 

studējošajiem un 4. semestrī nepilna laika studējošiem; 

- 26 KP (26 nedēĜas) ar kvalifikācijas iegūšanu 3., 4.semestrī pilna laika studējošajiem 

un 4., 5.semestrī nepilna laika studējošiem. 

3.2. Prakses norise paredzēta iestādēs, ar kurām tiek noslēgti prakses līgumi. 



 

3.3. Atbildīgā persona par praksi no Daugavpils Universitātes puses ir prakses vadītājs, ko 

nosaka Tiesību katedra. 

3.4. Programmas direktora pienākumi: 

3.4.1. izvirza prakses vadītāju; 

3.4.2. izvirza kandidatūras prakses atskaišu aizstāvēšanas komisiju izveidošanai 2 

  cilvēku sastāvā, nosakot katram komisijas loceklim laika normu 4 akadēmiskās 

  stundas. Komisiju apstiprina Tiesību katedras sēdē. 

3.4.3. sadarbībā ar prakses vadītāju seko prakses gaitai; 

3.4.4. risina prakses gaitā radušās problēmas. 

3.5. prakses vadītāja pienākumi: 

3.5.1. organizē prakses ievada semināru (2 akadēmiskās stundas uz grupu) un  prakses 

atskaišu aizstāvēšanu; 

3.5.2. nodrošina nepieciešamās konsultācijas DU par praksi, par prakses vietā 

izpētāmajiem materiāliem, metodiku u.c. jautājumiem, kas saistīti ar prakses 

uzdevumu izpildi visā prakses laikā (5 akadēmiskās stundas par 1 studējošo 

visas prakses laikā); 

3.5.4. vērtē prakšu atskaites ( 1 akadēmiskā stunda par 1 studējošo).  

3.6. Prakses vietā studējošajam nosaka prakses vadītāju, kura pienākumi ir: 

3.6.1. nodrošināt prakses norisi atbilstoši studējošā prakses uzdevumiem un radīt 

 nepieciešamos darba apstākĜus; 

3.6.2. sniegt nepieciešamo informāciju un konsultēt par jautājumiem, kuri saistīti ar 

 praksi; 

3.6.3. prakses noslēgumā dot studējošam rakstisku prakses novērtējumu. 

 

4. Prakses atskaite 

4.1. Divu nedēĜu laikā pēc prakses beigām studējošie iesniedz prakses atskaiti Tiesību 

katedrā. 

4.2. Prakses atskaitē jāiekĜauj: 

4.2.1.  prakses vietas pilns nosaukums, prakses laiks, kā arī prakses vadītāja 

 prakses vietā vārds, uzvārds un amats; 

4.2.2.  juridiskā darba procesa analīze prakses vietā; 

4.2.3.  prakses laikā veikto pienākumu apraksts;  

4.2.4..  prakses vadītāja parakstīts studējošā prakses novērtējums, kuru apliecina ar 

prakses vietas zīmogu. 

 



 

5. Prakses aizstāvēšana un vērt ēšana 

5.1. Prakses vadītājs nosaka prakses rezultātu prezentāciju datumu, iepriekš to saskaĦojot 

ar Tiesību katedras vadītāju. 

5.2. Noslēguma konferences laikā studējošais ziĦo par darbu, kuru viĦš veica prakses 

laikā, par prakses vietas darbības analīzi un tās rezultātiem, par secinājumiem un 

izstrādātajiem priekšlikumiem prakses vietas darbības jomā (līdz 10 minūtēm). Pēc 

ziĦojuma atbild uz jautājumiem. 

5.3. Komisija, pamatojoties uz studējošā prakses novērtējumu no prakses vietas, prakses 

atskaites recenziju un atskaites publisko aizstāvēšanu, novērtē praksi ar atzīmi pēc 10 

ballu sistēmas. 
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Profesionālās maăistra studiju programmas 
„Tiesību zinātne” izmaksu aprēėins 



 

 
Studiju maksas aprēėins 2009./2010.studiju gadā 

        

  Sociālo zinātĦu fakultāte    

 

Studiju programmas nosaukums: 
Profesionālā maăistra studiju programma 

„Tiesību zinātne” (bez  profesionālas kvalifikācijas) 

 Studiju veids:  Pilna laika pamatstudijas  
 Studiju ilgums (gadi):  1,5    
 Kredītpunktu skaits KOPĀ:  60    

 Kontaktstundu skaits gadā:  640    
 Kontaktstundu skaits KOPĀ::  960    

 Minimālais studējošo skaits studiju grupā: 17    

 Plānojamais studējošo skaits studiju programmā: 26    

 
Programmas realizācijas 
vieta:  Daugavpils    

        

        
Aprēėinu 
formula: Aprēėins Nr. 

  A B 

Rindas 
Nr. 

C D 

Darba algas fonda aprēėins akadēmiskajam personālam uz 1 studējošo gadā 1:   

Amats Akadēm.personāla īpatsvars  
Kontaktstundu 

sadalījums   

Profesors 24% 154 1     

Asociētais profesors 40% 256 2     

Docents 4% 26 3     

Lektors 32% 205 4     

Asistents   0 5     

Amats Tarifu likme par stundu 
Koeficients par 
īpašiem darba 

apstākĜiem       

Profesors 9,7 Ls 1 6 D6=B1*A6*B6 1493,80 

Asociētais profesors 7,8 Ls 1 7 D7=B2*A7*B7 1996,80 

Docents 6,2 Ls 1 8 D8=B3*A8*B8 161,20 

Lektors 5,0 Ls 1 9 D9=B7*A9*B9 1025,00 

Asistents 4,0 Ls 1 10 
D10=B8*A10*B

10 0,00 

Akadēm.personas vidējā darba alga gadā   11 
D11=SUM(D6:D

10)*10 4 676,80 

Studiju izmaksas koeficients 2     12 X 1 

Tematiskās jomas koeficients uz visu studiju periodu 3   13 X 1,06 

Akadēmiskā personāla darba alga par nostrādātajām kontāktstundām ar 
koeficientiem 14 

D14=D11*D12*
D13 4 957,41 

Minimālo studējošo skaits studiju kursā 4   15 X 17 

A1 

Akadēmiskās personas darba alga uz 1 studējošo gadā   16 D16=D14/D15 291,61 

Darba algas fonda aprēėins programmas pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:   

Amats 
Mēneša tarifa likme par 

vienu studējošo 

Plānojamais studējošo 
skaits studiju 
programma 

  

Programmas direktors 1,12 Ls 26 18 D18=A18*B18 28,56 

Programmas sekretāre 0,90 Ls 26 19 D19=A19*B19 22,85 

A2 

Programmas pārvaldes personas vidējā darba alga gadā:   20 
D20= 

(D18+D19)*12 616,90 



 

Minimālais studējošo skaits studiju programmā 5:   21 X 26 

Programmas pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 22 D22=D20/D21 24,19 

Darba algas fonda aprēėins fakultāšu pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:   

Amats 
Mēneša tarifa likme par 

vienu studējošo 

Plānojamais  
studējošo skaits 

fakultātē   

Dekāns 0,34 Ls 579 23 

D23=A23*B2
3 194,54 

Prodekāns 0,34 Ls 579 24 

D24=A24*B2
4 194,54 

Pārvaldes lietvedis 0,22 Ls 579 25 

D25=A25*B2
5 129,70 

Pārvaldes sekretārs   579 26 

D25=A25*B2
5 0,00 

Fakultāšu pārvaldes personas vidējā darba alga gadā:   27 

D27= 
sum(D23:D26)*

12 6 225,41 

Vidējais studējošo skaits fakultātē 6:   28 X 579 

A3 

Fakultāšu pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 29 

D29=D27/D2
8 10,75 

Darba algas fonda aprēėins filiāles pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:    

Amats 
Mēneša tarifa likme par 

vienu studējošo 
Plānojamais  

studējošo skaits filiālē   

Filiāles direktors 0,00 Ls 0 30 

D30=A30*B3
0 0,00 

Filiāles direktora vietnieks 0,00 Ls 0 31 

D31=A31*B3
1 0,00 

Filiāles sekretārs 0,00 Ls 0 32 

D32=A32*B3
2 0,00 

Filiāles pārvaldes personas vidēja darba alga gadā:   33 

D33= 
(D30+D31+D32

)/12 0,00 

Plānojamais  studējošo skaits filiāles 7:   34 X 0 

A4 

Filiāles pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā 35 

D35=D33/D3
4 0,00 

Darba algas fonda aprēėins fakultāšu personālam, kuri iekĜauti personālā reăustrā uz 1 studējošo gadā 
(pamatdarbā, papilddarbā, blakus darbā): 

Grupa 
Personāla darba alga 

mēnesī 
Personāla īpatsvars 

(slodžu skaits) 
  

Akadēmiskais personāls 0 Ls 0 36 X 0,00 

Vispārējais personāls 0 Ls 0 37 X 0,00 

Darba algas fonds gadā:     38 
D38=(D36+D37
)*12 0,00 

Plānojamais studējošo skaits fakultātē:   39 X 579 

A5 

Fakultāšu personāla vienas personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 40 

D40=D38/D3
9 0,00 

Darba algas fonda aprēėins universitātes vispārējam personālam uz 1 studējošo gadā:   

Grupa 
Personāla darba alga 

mēnesī 
Personāla īpatsvars 

(slodžu skaits) 
  

Vispārējais personāls 6 188 Ls 255,3 41 X 6 188,00 

Vispārēja personāla vidējā darba alga gadā:   42 D42=D41*12 74 256,00 

Plānojamais  studējošo skaits Universitātē 8:   43 X 2024 

A6 

Vispārējā personāla vienas personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 44 

D44=D42/D4
3 36,69 

        

N1 Darba algas fonds programmas personālam uz 1 studējošo gadā: 45 
D40=D17+D22

+ 
D29+D35+D40

363,24 



 

+D44 

N2 
Darba dēvēja valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumi 
(24.09%) 

46 D46= 
D45*0.2409 87,50 

N3 Komandējumi un dienesta braucieni: 
  

47 
x 2,18 

Sakaru un pasta pakalpojumi:   48 x 2,77 

Īpašuma nodoklis   49 x 0,00 

Transporta pakalpojumi   50 x 1,17 

Telpu un inventāra noma   51 x 3,83 

Tehniskā apkope   52 x 54,70 

Remonta izmaksas:    53 x 22,54 

Programmas akreditācija   54 x 49,02 

Mācību prakse   55 x 0,00 

N4 

Pakalpojumu apmaksa 
  

56 D56= 
SUM(D48:D55) 

134,03 

Mācību līdzekĜi   57 x 4,87 

Kancelejas preces   58 x 13,26 

Inventārs   59 x 3,27 

Komunālie pakalpojumi   60 x 103,96 

N5 

Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs 
  

61 D61= 
SUM(D57:D60) 

125,36 

N6 Grāmatu iegāde un žurnāli   62 x 37,99 

N7 Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas   63 x 0,97 

Studentu aktivitātes   64 x 0,48 

Sports un kultūra   65 x 0,79 S1 

Studentu sociālais nodrošinājums   66 D66=D64+65 1,27 

X1 Neprognozējamie izdevumi   67 x 10,37 

Z1 Izdevumi zinātnes attīstībai   68 x 22,23 

Studiju izmaksas vienam studējošam gadā:   69 

D69=D68+D67
+D66+D63+D6
2+D61+D56+D
47+D46+D45 

785,14 

 Ikgadējas studiju maksas aprēėins uz visu studiju periodu vienam studējošam  

  
Prognozējamā 

inflācija 
Aprēėina 
formula: 

Aprēėins 

A B 

Rindas 
Nr. 

C D 

1. studiju gads X 70 D70=D69 785 Ls 
  

2. studiju gads 8,0% 71 
D71=(D70*B71

) 
848 Ls 

        

 Piezīmes:       

 
1 - Darba algas fonda aprēėins akadēmiskajam personālam uz 1 studējošo gadā tiek veikts pamatojoties uz plānojamiem tarifu likmem par stundu 
apmaksu 

 
2, 3 - Studiju izmaksas koeficients un vidējais tematiskas jomas koeficients tiek noteikti MK noteikumu pamatā                                                                                                       
(2006.gada 12.decembra MK noteikumi Nr.994); 

 4 - Minimālo studējošo skaits studiju programmā tiek noteikts pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam); 

 5  - Plānojamais studējošo skaits studiju programmā tiek aprēėināts reizinot minimālo studējošo skaitu studiju kursā ar studiju ilgumu; 

 6 - Plānojamais studējošo skaits fakultātē tiek noteikts pamatojoties uz Budžeta komisijas lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam); 

 7 - Plānojamais studējošo skaits filiāles tiek noteikts pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam); 

 8 - Plānojamais studējošo skaits Universitātē tiek noteikts pamatojoties uz Budžeta komisijas lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam). 

 



 

 
Studiju maksas aprēėins 2009./2010.studiju gadā 

        

  Sociālo zinātĦu fakultāte    

 

Studiju programmas nosaukums: 
Profesionālā maăistra studiju programma 

„Tiesību zinātne” (ar profesionālo kvalifikāciju) 

 Studiju veids:  Pilna laika pamatstudijas  
 Studiju ilgums (gadi):  2    
 Kredītpunktu skaits KOPĀ:  80    

 Kontaktstundu skaits gadā:  640    
 Kontaktstundu skaits KOPĀ::  1280    

 Minimālais studējošo skaits studiju grupā: 15    

 Plānojamais studējošo skaits studiju programmā: 30    

 
Programmas realizācijas 
vieta:  Daugavpils    

        

        Aprēėinu formula: Aprēėins 
Nr. 

  A B 

Rindas 
Nr. 

C D 

Darba algas fonda aprēėins akadēmiskajam personālam uz 1 studējošo gadā 1:   

Amats Akadēm.personāla īpatsvars  
Kontaktstundu 

sadalījums   

Profesors 24% 154 1     

Asociētais profesors 40% 256 2     

Docents 4% 26 3     

Lektors 32% 205 4     

Asistents   0 5     

Amats Tarifu likme par stundu 
Koeficients par 
īpašiem darba 

apstākĜiem       

Profesors 9,7 Ls 1 6 D6=B1*A6*B6 1493,80 

Asociētais profesors 7,8 Ls 1 7 D7=B2*A7*B7 1996,80 

Docents 6,2 Ls 1 8 D8=B3*A8*B8 161,20 

Lektors 5,0 Ls 1 9 D9=B7*A9*B9 1025,00 

Asistents 4,0 Ls 1 10 D10=B8*A10*B10 0,00 

Akadēm.personas vidējā darba alga gadā   11 
D11=SUM(D6:D10)*1

0 

4 
676,80 

Studiju izmaksas koeficients 2     12 X 1 

Tematiskās jomas koeficients uz visu studiju periodu 3   13 X 1,06 

Akadēmiskā personāla darba alga par nostrādātajām kontāktstundām ar 
koeficientiem 14 D14=D11*D12*D13 

4 
957,41 

Minimālo studējošo skaits studiju kursā 4   15 X 15 

A1 

Akadēmiskās personas darba alga uz 1 studējošo gadā   16 D16=D14/D15 330,49 

Darba algas fonda aprēėins programmas pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:   

Amats 
Mēneša tarifa likme par 

vienu studējošo 

Plānojamais studējošo 
skaits studiju 
programma 

  

Programmas direktors 1,12 Ls 30 18 D18=A18*B18 33,60 

Programmas sekretāre 0,90 Ls 30 19 D19=A19*B19 26,88 

Programmas pārvaldes personas vidējā darba alga gadā:   20 D20= (D18+D19)*12 725,76 

A2 

Minimālais studējošo skaits studiju programmā 5:   21 X 30 



 

Programmas pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 22 D22=D20/D21 24,19 

Darba algas fonda aprēėins fakultāšu pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:   

Amats 
Mēneša tarifa likme par 

vienu studējošo 

Plānojamais  
studējošo skaits 

fakultātē   

Dekāns 0,34 Ls 579 23 D23=A23*B23 194,54 

Prodekāns 0,34 Ls 579 24 D24=A24*B24 194,54 

Pārvaldes lietvedis 0,22 Ls 579 25 D25=A25*B25 129,70 

Pārvaldes sekretārs   579 26 D25=A25*B25 0,00 

Fakultāšu pārvaldes personas vidējā darba alga gadā:   27 
D27= 

sum(D23:D26)*12 6 225,41 

Vidējais studējošo skaits fakultātē 6:   28 X 579 

A3 

Fakultāšu pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 29 D29=D27/D28 10,75 

Darba algas fonda aprēėins filiāles pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:    

Amats 
Mēneša tarifa likme par 

vienu studējošo 
Plānojamais  

studējošo skaits filiālē   

Filiāles direktors 0,00 Ls 0 30 D30=A30*B30 0,00 

Filiāles direktora vietnieks 0,00 Ls 0 31 D31=A31*B31 0,00 

Filiāles sekretārs 0,00 Ls 0 32 D32=A32*B32 0,00 

Filiāles pārvaldes personas vidēja darba alga gadā:   33 
D33= 

(D30+D31+D32)/12 0,00 

Plānojamais  studējošo skaits filiāles 7:   34 X 0 

A4 

Filiāles pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā 35 D35=D33/D34 0,00 

Darba algas fonda aprēėins fakultāšu personālam, kuri iekĜauti personālā reăustrā uz 1 studējošo gadā 
(pamatdarbā, papilddarbā, blakus darbā): 

Grupa 
Personāla darba alga 

mēnesī 
Personāla īpatsvars 

(slodžu skaits) 
  

Akadēmiskais personāls 0 Ls 0 36 X 0,00 

Vispārējais personāls 0 Ls 0 37 X 0,00 

Darba algas fonds gadā:     38 D38=(D36+D37)*12 0,00 

Plānojamais studējošo skaits fakultātē:   39 X 579 

A5 

Fakultāšu personāla vienas personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 40 D40=D38/D39 0,00 

Darba algas fonda aprēėins universitātes vispārējam personālam uz 1 studējošo gadā:   

Grupa 
Personāla darba alga 

mēnesī 
Personāla īpatsvars 

(slodžu skaits) 
  

Vispārējais personāls 6 188 Ls 255,3 41 X 6 188,00 

Vispārēja personāla vidējā darba alga gadā:   42 D42=D41*12 
74 

256,00 

Plānojamais  studējošo skaits Universitātē 8:   43 X 2024 

A6 

Vispārējā personāla vienas personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 44 D44=D42/D43 36,69 

        

N1 Darba algas fonds programmas personālam uz 1 studējošo gadā: 45 D40=D17+D22+ 
D29+D35+D40+D44 

402,12 

N2 
Darba dēvēja valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumi 
(24.09%) 

46 
D46= D45*0.2409 96,87 

N3 Komandējumi un dienesta braucieni: 
  

47 
x 2,18 

Sakaru un pasta pakalpojumi:   48 x 2,77 

Īpašuma nodoklis   49 x 0,00 

N4 

Transporta pakalpojumi   50 x 1,17 



 

Telpu un inventāra noma   51 x 3,83 

Tehniskā apkope   52 x 54,70 

Remonta izmaksas:    53 x 22,54 

Programmas akreditācija   54 x 41,67 

Mācību prakse   55 x 0,00 

Pakalpojumu apmaksa 
  

56 
D56= SUM(D48:D55) 

126,68 

Mācību līdzekĜi   57 x 4,87 

Kancelejas preces   58 x 13,26 

Inventārs   59 x 3,27 

Komunālie pakalpojumi   60 x 103,96 

N5 

Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs 
  

61 
D61= SUM(D57:D60) 

125,36 

N6 Grāmatu iegāde un žurnāli   62 x 33,05 

N7 Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas   63 x 0,97 

Studentu aktivitātes   64 x 0,48 

Sports un kultūra   65 x 0,79 S1 

Studentu sociālais nodrošinājums   66 D66=D64+65 1,27 

X1 Neprognozējamie izdevumi   67 x 10,37 

Z1 Izdevumi zinātnes attīstībai   68 x 22,23 

Studiju izmaksas vienam studējošam gadā:   69 
D69=D68+D67+D66
+D63+D62+D61+D5

6+D47+D46+D45 

821,1
0 

 Ikgadējas studiju maksas aprēėins uz visu studiju periodu vienam studējošam  

  
Prognozējamā 

inflācija 
Aprēėina formula: Aprēėins 

A B 

Rindas 
Nr. 

C D 

1. studiju gads X 70 D70=D69 821 Ls 

  

2. studiju gads 8,0% 71 D71=(D70*B71) 887 Ls 

        

 Piezīmes:       

 
1 - Darba algas fonda aprēėins akadēmiskajam personālam uz 1 studējošo gadā tiek veikts pamatojoties uz plānojamiem tarifu likmem par stundu 
apmaksu 

 
2, 3 - Studiju izmaksas koeficients un vidējais tematiskas jomas koeficients tiek noteikti MK noteikumu pamatā                                                                                                       
(2006.gada 12.decembra MK noteikumi Nr.994); 

 4 - Minimālo studējošo skaits studiju programmā tiek noteikts pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam); 

 5  - Plānojamais studējošo skaits studiju programmā tiek aprēėināts reizinot minimālo studējošo skaitu studiju kursā ar studiju ilgumu; 

 6 - Plānojamais studējošo skaits fakultātē tiek noteikts pamatojoties uz Budžeta komisijas lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam); 

 7 - Plānojamais studējošo skaits filiāles tiek noteikts pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam); 

 8 - Plānojamais studējošo skaits Universitātē tiek noteikts pamatojoties uz Budžeta komisijas lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam). 

 



 

 
   Studiju maksas aprēėins 2009./2010.studiju gadā 
        

  Sociālo zinātĦu fakultāte    

 

Studiju programmas nosaukums: 
Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

„Tiesību zinātne” (bez kvalifikācijas) 

 Studiju veids:  Nepilna laika pamatstudijas  
 Studiju ilgums (gadi):  2    
 Kredītpunktu skaits KOPĀ:  60    

 Kontaktstundu skaits gadā:  240    
 Kontaktstundu skaits KOPĀ::  480    
 Minimālais studējošo skaits studiju programmā: 20    
 Plānojamais studējošo skaits studiju programmā: 40    

 
Programmas realizācijas 
vieta:  Daugavpils    

        

        
Aprēėinu 
formula: Aprēėins Nr. 

  A B 

Rindas 
Nr. 

C D 

Darba algas fonda aprēėins akadēmiskajam personālam uz 1 studējošo gadā 1:   

Amats 
Akadēm.personāla 

īpatsvars (rekomendets) 
Kontaktstundu 

sadalījums   

Profesors 24% 58 1     

Asociētais profesors 40% 96 2     

Docents 4% 10 3     

Lektors 32% 77 4     

Asistents     5     

Amats Tarifu likme par stundu 
Koeficients par 
īpašiem darba 

apstākĜiem       

Profesors 9,7 Ls 1 6 D6=B1*A6*B6 562,60 

Asociētais profesors 7,8 Ls 1 7 D7=B2*A7*B7 748,80 

Docents 6,2 Ls 1 8 D8=B3*A8*B8 62,00 

Lektors 5,0 Ls 1 9 D9=B7*A9*B9 385,00 

Asistents 4,0 Ls 1 10 D10=B8*A10*B10 0,00 

Akadēm.personas vidējā darba alga gadā   11 
D11=SUM(D6:D10

)*10 1 758,40 

Studiju izmaksas koeficients 2     12 X 1 

Tematiskās jomas koeficients uz visu studiju periodu 3   13 X 1,06 

Akadēmiskā personāla darba alga par nostrādātajām kontāktstundām ar 
koeficientiem 14 

D14=D11*D12*D1
3 1 863,90 

Minimālo studējošo skaits studiju kursā 4   15 X 20 

A1 

Akadēmiskās personas darba alga uz 1 studējošo gadā   16 D16=D14/D15 93,20 

Darba algas fonda aprēėins programmas pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:   

Amats 
Mēneša tarifa likme par 

vienu studējošo 

Plānojamais studējošo 
skaits studiju 
programma 

  

Programmas direktors 1,12 Ls 40 18 D18=A18*B18 44,80 

Programmas sekretāre 0,90 Ls 40 19 D19=A19*B19 35,84 

Programmas pārvaldes personas vidējā darba alga gadā:   20 
D20= 

(D18+D19)*12 967,68 

A2 

Minimālais studējošo skaits studiju programmā 5:   21 X 40 



 

Programmas pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 22 D22=D20/D21 24,19 

Darba algas fonda aprēėins fakultāšu pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:   

Amats 
Mēneša tarifa likme par 

vienu studējošo 

Plānojamais  
studējošo skaits 

fakultātē   

Dekāns 0,34 Ls 579 23 D23=A23*B23 194,54 

Prodekāns 0,34 Ls 579 24 D24=A24*B24 194,54 

Pārvaldes lietvedis 0,22 Ls 579 25 D25=A25*B25 129,70 

Pārvaldes sekretārs 0,00 Ls 579 26 D25=A25*B25 0,00 

Fakultāšu pārvaldes personas vidējā darba alga gadā:   27 
D27= 

sum(D23:D26)*12 6 225,41 

Vidējais studējošo skaits fakultātē 6:   28 X 579 

A3 

Fakultāšu pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 29 D29=D27/D28 10,75 

Darba algas fonda aprēėins filiāles pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:    

Amats 
Mēneša tarifa likme par 

vienu studējošo 
Plānojamais  

studējošo skaits filiālē   

Filiāles direktors 0,00 Ls 0 30 D30=A30*B30 0,00 

Filiāles direktora vietnieks 0,00 Ls 0 31 D31=A31*B31 0,00 

Filiāles sekretārs 0,00 Ls 0 32 D32=A32*B32 0,00 

Filiāles pārvaldes personas vidēja darba alga gadā:   33 

D33= 
(D30+D31+D32)/1

2 0,00 

Plānojamais  studējošo skaits filiāles 7:   34 X 0 

A4 

Filiāles pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā 35 D35=D33/D34 0,00 

Darba algas fonda aprēėins fakultāšu personālam, kuri iekĜauti personālā reăustrā uz 1 studējošo gadā 
(pamatdarbā, papilddarbā, blakus darbā): 

Grupa 
Personāla darba alga 

mēnesī 
Personāla īpatsvars 

(cilv.skaits) 
  

Akadēmiskais personāls 0 Ls 0 36 X 0,00 

Vispārējais personāls 0 Ls 0 37 X 0,00 

Darba algas fonds gadā:     38 
D38=(D36+D37)*
12 0,00 

Plānojamais studējošo skaits fakultātē:   39 X 579 

A5 

Fakultāšu personāla vienas personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 40 D40=D38/D39 0,00 

Darba algas fonda aprēėins universitātes vispārējam personālam uz 1 studējošo gadā:   

Grupa 
Personāla darba alga 

mēnesī 
Personāla īpatsvars 

(cilv.skaits) 
  

Vispārējais personāls 6 188 Ls 255,3 41 X 6 188,00 

Vispārēja personāla vidējā darba alga gadā:   42 D42=D41*12 74 256,00 

Plānojamais  studējošo skaits Universitātē 8:   43 X 2024 

A6 

Vispārējā personāla vienas personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 44 D44=D42/D43 36,69 

        

N1 Darba algas fonds programmas personālam uz 1 studējošo gadā: 45 
D40=D17+D22+ 

D29+D35+D40+D
44 

164,83 

N2 
Darba dēvēja valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumi 
(24.09%) 

46 
D46= D45*0.2409 39,71 

N3 Komandējumi un dienesta braucieni: 
  

47 
x 3,84 

Sakaru un pasta pakalpojumi:   48 x 2,77 

Īpašuma nodoklis   49 x 0,00 

N4 

Transporta pakalpojumi   50 x 1,45 



 

Telpu un inventāra noma   51 x 5,90 

Tehniskā apkope   52 x 54,70 

Remonta izmaksas:    53 x 17,56 

Programmas akreditācija   54 x 49,02 

Mācību prakse   55 x 0,00 

Pakalpojumu apmaksa 
  

56 D56= 
SUM(D48:D55) 

131,40 

Mācību līdzekĜi   57 x 4,43 

Kancelejas preces   58 x 13,89 

Inventārs   59 x 3,35 

Komunālie pakalpojumi   60 x 100,37 

N5 

Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs 
  

61 D61= 
SUM(D57:D60) 

122,04 

N6 Grāmatu iegāde un žurnāli   62 x 16,82 

N7 Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas   63 x 0,41 

Studentu aktivitātes   64 x 0,10 

Sports un kultūra   65 x 0,00 S1 

Studentu sociālais nodrošinājums   66 D66=D64+65 0,10 

X1 Neprognozējamie izdevumi   67 x 10,37 

Z1 Izdevumi zinātnes attīstībai   68 x 22,23 

Studiju izmaksas vienam studējošam gadā:   69 

D69=D68+D67+D
66+D63+D62+D6
1+D56+D47+D46

+D45 

511,75 

 Ikgadējas studiju maksas aprēėins uz visu studiju periodu vienam studējošam  

  
Prognozējamā 

inflācija 
Aprēėina 
formula: 

Aprēėins 

A B 

Rindas 
Nr. 

C D 

1. studiju gads X 70 D70=D69 512 Ls 

  

2. studiju gads 8,0% 71 D71=D70*B71 553 Ls 

        
 Piezīmes:       

 
1 - Darba algas fonda aprēėins akadēmiskajam personālam uz 1 studējošo gadā tiek veikts pamatojoties uz plānojamiem tarifu likmem par stundu 
apmaksu 

 
2, 3 - Studiju izmaksas koeficients un vidējais tematiskas jomas koeficients tiek noteikti MK noteikumu pamatā                                                                                                       
(2006.gada 12.decembra MK noteikumi Nr.994);  

 4 - Minimālo studējošo skaits studiju programmā tiek noteikts pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam); 

 5  - Plānojamais studējošo skaits studiju programmā tiek aprēėināts reizinot minimālo studējošo skaitu studiju kursā ar studiju ilgumu; 

 6 - Plānojamais studējošo skaits fakultātē tiek noteikts pamatojoties uz Budžeta komisijas lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam); 

 7 - Plānojamais studējošo skaits filiāles tiek noteikts pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam); 

 8 - Plānojamais studējošo skaits Universitātē tiek noteikts pamatojoties uz Budžeta komisijas lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam). 

 



 

 
   Studiju maksas aprēėins 2009./2010.studiju gadā 
        

  Sociālo zinātĦu fakultāte    

 

Studiju programmas nosaukums: 
Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

„Tiesību zinātne” (ar kvalifikāciju) 

 Studiju veids:  Nepilna laika pamatstudijas  
 Studiju ilgums (gadi):  2,5    
 Kredītpunktu skaits KOPĀ:  80    

 Kontaktstundu skaits gadā:  256    
 Kontaktstundu skaits KOPĀ::  640    
 Minimālais studējošo skaits studiju programmā: 20    
 Plānojamais studējošo skaits studiju programmā: 50    

 
Programmas realizācijas 
vieta:  Daugavpils    

        

        
Aprēėinu 
formula: Aprēėins Nr. 

  A B 

Rindas 
Nr. 

C D 

Darba algas fonda aprēėins akadēmiskajam personālam uz 1 studējošo gadā 1:   

Amats 
Akadēm.personāla 

īpatsvars (rekomendets) 
Kontaktstundu 

sadalījums   

Profesors 24% 61 1     

Asociētais profesors 40% 102 2     

Docents 4% 10 3     

Lektors 32% 82 4     

Asistents     5     

Amats Tarifu likme par stundu 
Koeficients par 
īpašiem darba 

apstākĜiem       

Profesors 9,7 Ls 1 6 D6=B1*A6*B6 591,70 

Asociētais profesors 7,8 Ls 1 7 D7=B2*A7*B7 795,60 

Docents 6,2 Ls 1 8 D8=B3*A8*B8 62,00 

Lektors 5,0 Ls 1 9 D9=B7*A9*B9 410,00 

Asistents 4,0 Ls 1 10 D10=B8*A10*B10 0,00 

Akadēm.personas vidējā darba alga gadā   11 
D11=SUM(D6:D10

)*10 1 859,30 

Studiju izmaksas koeficients 2     12 X 1 

Tematiskās jomas koeficients uz visu studiju periodu 3   13 X 1,06 

Akadēmiskā personāla darba alga par nostrādātajām kontāktstundām ar 
koeficientiem 14 

D14=D11*D12*D1
3 1 970,86 

Minimālo studējošo skaits studiju kursā 4   15 X 20 

A1 

Akadēmiskās personas darba alga uz 1 studējošo gadā   16 D16=D14/D15 98,54 

Darba algas fonda aprēėins programmas pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:   

Amats 
Mēneša tarifa likme par 

vienu studējošo 

Plānojamais studējošo 
skaits studiju 
programma 

  

Programmas direktors 1,12 Ls 50 18 D18=A18*B18 56,00 

Programmas sekretāre 0,90 Ls 50 19 D19=A19*B19 44,80 

Programmas pārvaldes personas vidējā darba alga gadā:   20 
D20= 

(D18+D19)*12 1209,60 

A2 

Minimālais studējošo skaits studiju programmā 5:   21 X 50 



 

Programmas pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 22 D22=D20/D21 24,19 

Darba algas fonda aprēėins fakultāšu pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:   

Amats 
Mēneša tarifa likme par 

vienu studējošo 

Plānojamais  
studējošo skaits 

fakultātē   

Dekāns 0,34 Ls 579 23 D23=A23*B23 194,54 

Prodekāns 0,34 Ls 579 24 D24=A24*B24 194,54 

Pārvaldes lietvedis 0,22 Ls 579 25 D25=A25*B25 129,70 

Pārvaldes sekretārs 0,00 Ls 579 26 D25=A25*B25 0,00 

Fakultāšu pārvaldes personas vidējā darba alga gadā:   27 
D27= 

sum(D23:D26)*12 6 225,41 

Vidējais studējošo skaits fakultātē 6:   28 X 579 

A3 

Fakultāšu pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 29 D29=D27/D28 10,75 

Darba algas fonda aprēėins filiāles pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:    

Amats 
Mēneša tarifa likme par 

vienu studējošo 
Plānojamais  

studējošo skaits filiālē   

Filiāles direktors 0,00 Ls 0 30 D30=A30*B30 0,00 

Filiāles direktora vietnieks 0,00 Ls 0 31 D31=A31*B31 0,00 

Filiāles sekretārs 0,00 Ls 0 32 D32=A32*B32 0,00 

Filiāles pārvaldes personas vidēja darba alga gadā:   33 

D33= 
(D30+D31+D32)/1

2 0,00 

Plānojamais  studējošo skaits filiāles 7:   34 X 0 

A4 

Filiāles pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā 35 D35=D33/D34 0,00 

Darba algas fonda aprēėins fakultāšu personālam, kuri iekĜauti personālā reăustrā uz 1 studējošo gadā 
(pamatdarbā, papilddarbā, blakus darbā): 

Grupa 
Personāla darba alga 

mēnesī 
Personāla īpatsvars 

(cilv.skaits) 
  

Akadēmiskais personāls 0 Ls 0 36 X 0,00 

Vispārējais personāls 0 Ls 0 37 X 0,00 

Darba algas fonds gadā:     38 
D38=(D36+D37)*
12 0,00 

Plānojamais studējošo skaits fakultātē:   39 X 579 

A5 

Fakultāšu personāla vienas personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 40 D40=D38/D39 0,00 

Darba algas fonda aprēėins universitātes vispārējam personālam uz 1 studējošo gadā:   

Grupa 
Personāla darba alga 

mēnesī 
Personāla īpatsvars 

(cilv.skaits) 
  

Vispārējais personāls 6 188 Ls 255,3 41 X 6 188,00 

Vispārēja personāla vidējā darba alga gadā:   42 D42=D41*12 74 256,00 

Plānojamais  studējošo skaits Universitātē 8:   43 X 2024 

A6 

Vispārējā personāla vienas personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 44 D44=D42/D43 36,69 

        

N1 Darba algas fonds programmas personālam uz 1 studējošo gadā: 45 
D40=D17+D22+ 

D29+D35+D40+D
44 

170,17 

N2 
Darba dēvēja valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumi 
(24.09%) 

46 
D46= D45*0.2409 40,99 

N3 Komandējumi un dienesta braucieni: 
  

47 
x 3,84 

Sakaru un pasta pakalpojumi:   48 x 2,77 

Īpašuma nodoklis   49 x 0,00 

N4 

Transporta pakalpojumi   50 x 1,45 



 

Telpu un inventāra noma   51 x 5,90 

Tehniskā apkope   52 x 54,70 

Remonta izmaksas:    53 x 17,56 

Programmas akreditācija   54 x 41,67 

Mācību prakse   55 x 0,00 

Pakalpojumu apmaksa 
  

56 D56= 
SUM(D48:D55) 

124,05 

Mācību līdzekĜi   57 x 4,43 

Kancelejas preces   58 x 13,89 

Inventārs   59 x 3,35 

Komunālie pakalpojumi   60 x 100,37 

N5 

Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs 
  

61 D61= 
SUM(D57:D60) 

122,04 

N6 Grāmatu iegāde un žurnāli   62 x 14,70 

N7 Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas   63 x 0,41 

Studentu aktivitātes   64 x 0,10 

Sports un kultūra   65 x 0,00 S1 

Studentu sociālais nodrošinājums   66 D66=D64+65 0,10 

X1 Neprognozējamie izdevumi   67 x 10,37 

Z1 Izdevumi zinātnes attīstībai   68 x 22,23 

Studiju izmaksas vienam studējošam gadā:   69 

D69=D68+D67+D
66+D63+D62+D6
1+D56+D47+D46

+D45 

508,90 

 Ikgadējas studiju maksas aprēėins uz visu studiju periodu vienam studējošam  

  
Prognozējamā 

inflācija 
Aprēėina 
formula: 

Aprēėins 

A B 

Rindas 
Nr. 

C D 

1. studiju gads X 70 D70=D69 509 Ls 

2. studiju gads 8,0% 71 D71=D70*B71 550 Ls 

  

3. studiju gads 8,0% 72 D72=(D71*B72)/2 297 Ls 

        
 Piezīmes:       

 
1 - Darba algas fonda aprēėins akadēmiskajam personālam uz 1 studējošo gadā tiek veikts pamatojoties uz plānojamiem tarifu likmem par stundu 
apmaksu 

 
2, 3 - Studiju izmaksas koeficients un vidējais tematiskas jomas koeficients tiek noteikti MK noteikumu pamatā                                                                                                       
(2006.gada 12.decembra MK noteikumi Nr.994);  

 4 - Minimālo studējošo skaits studiju programmā tiek noteikts pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam); 

 5  - Plānojamais studējošo skaits studiju programmā tiek aprēėināts reizinot minimālo studējošo skaitu studiju kursā ar studiju ilgumu; 

 6 - Plānojamais studējošo skaits fakultātē tiek noteikts pamatojoties uz Budžeta komisijas lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam); 

 7 - Plānojamais studējošo skaits filiāles tiek noteikts pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam); 

 8 - Plānojamais studējošo skaits Universitātē tiek noteikts pamatojoties uz Budžeta komisijas lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam). 

 

 



 

12. PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesionālās maăistra studiju programmas 
„Tiesību zinātne” studējošo aptaujas rezultāti 



 

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA 

Cienījamais students! 

 Piedāvātās anketas mērėis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu 
un kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokĜus, jo aptaujas dati tiks 
izmantoti ar nolūku pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un 
priekšlikumiem. 
 
Fakultāte:   
SZF Profesionālā maăistra studiju programma: “Tiesību zinātne”  
Programmas direktors: 
Asoc.prof. A.Baikovs 
Kurss: 
 I  
Studiju forma 
Pilna laika studijas 
 

Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus: 
  

1.1 Novērtējiet studiju kursa svarīguma 
pakāpi piecu baĜĜu sistēmā, kur: 

5 -  Ĝoti svarīgs 
4 -  svarīgs 
3 -  vidēji svarīgs 
2 -  nesvarīgs 
1 -  nav vajadzīgs 

1.2  Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur: 
5 -  Ĝoti augsts 
4 -  augsts 
3 -  vidējs 
2 -  zems 
1 – Ĝoti zems 

 

1.3 Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā 
studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiĦām (=). 

 

Studiju kursa nosaukums 
Studiju kursa 

svarīgums 
Pasniegšanas 

līmenis 
IzmaiĦas kursa 

apjomā 
Salīdzinošās tiesības 4,4 4,8 „+” – 18% 

„=”  - 82 
Latvijas un Eiropas 
Savienības tiesību pilnveides 
problēmas 

3,7 3 „+” – 18% 
„-„ – 18% 
„=” – 64% 

Tiesiskās izziĦas 
metodoloăija 

4 3 „+” – 18% 
„-„ – % 

„=” – 82% 
Vadības teorija 4 4,6 „+” – 40% 

„-„ – % 
„=” – 60% 

Augstskolu pedagoăija 3,4 4,7 „+” – 10% 
„-„ – 10% 
„=” – 80% 

Projektu vadība 3,3 3,9 „+” – 10% 
„-„ – % 

„=” – 90% 



 

Juridiskā psiholoăija 3,4 4,2 „+” – 9% 
„-„ – 18% 
„=” – 73% 

Tiesību tālākveidošana    
Specializācija „Krimin āltiesības” 
Noziedzības attīstības 
tendences 

4.8 4,7 „+” – 50% 
„-„ – 25% 
„=” – 25% 

Salīdzinošās krimināltiesības 4.8 4,7 „+” – 40% 
„-„ – 20% 
„=” – 40% 

Kriminālpolitika 5 4,8 „+” – 33% 
„-„ – 17% 
„=” – 50% 

Specializācija „Civiltiesības” 
Ăimenes un mantojuma 
tiesību problēmas 

4,5 3,9 „+” – 50% 
„-„ – 12% 
„=” – 38% 

Komerctiesību aktuālās 
problēmas 

4,2 4,2 „+” – 12% 
„-„ – 25% 
„=” – 63% 

Starptautiskās 
komerctiesības 

4,2 4,4 „+” – 12% 
„-„ – 25% 
„=” – 63% 

1. Pilnīgi apmierina 25% 
2. Pamatā apmierina 75% 
3. DaĜēji apmierina 
4. Neapmierina 

2 Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma 
kopumā? 

5. Pilnīgi neapmierina un es vēlos 
aiziet no universitātes 

    
1. Pietiekams 58% 3. Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar 

mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem? 
 

2.  Nepietiekams 42% 

1. Jā, bieži 100% 
2. Jā, bet reti. 

4. Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku? 

3. Nē. Kāpēc? 
 

1. Jā, bieži 92% 
2. Jā, bet reti. 8% 

5. Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet? 

3. Nē. 
 

    
1. Jā 83% 6. Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams? 

2. Nē 17% 
    

1. Jā 100% 7. Vai studiju programmas nodrošinājums ar 
vieslektoriem ir pietiekams? 2. Nē 

    
1. Apmierinoša 100% 8. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem? 
2. Neapmierinoša 

    



 

1. Apmierinoši 100% 
2. Neapmierinoši 

9  Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu 
kopumā? 

3. Cita atbilde 
    
10 Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas 

kvalitātes uzlabošanā? 
 
 
 
 

 
 
 

Paldies par atsaucību! 



 

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA 

Cienījamais students! 

 Piedāvātās anketas mērėis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu 
un kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokĜus, jo aptaujas dati tiks 
izmantoti ar nolūku pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un 
priekšlikumiem. 
 
Fakultāte:   
SZF Profesionālā maăistra studiju programma: “Tiesību zinātne”   
Programmas direktors: 
Asoc.prof. A.Baikovs 
Kurss: 
 I  
Studiju forma 
Nepilna laika studijas 
 

Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus: 
  

1.1. Novērtējiet studiju kursa svarīguma 
pakāpi piecu baĜĜu sistēmā, kur: 

5 -  Ĝoti svarīgs 
4 -  svarīgs 
3 -  vidēji svarīgs 
2 -  nesvarīgs 
1 -  nav vajadzīgs 

1.2.  Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur: 
5 -  Ĝoti augsts 
4 -  augsts 
3 -  vidējs 
2 -  zems 
1 – Ĝoti zems 

 

1.3. Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā 
studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiĦām (=). 

 

Studiju kursa nosaukums 
Studiju kursa 

svarīgums 
Pasniegšanas 

līmenis 
IzmaiĦas kursa 

apjomā 
Salīdzinošās tiesības 4,3 4,7 „+” – % 

„-„ – 10% 
„=” – 90% 

Latvijas un Eiropas 
Savienības tiesību pilnveides 
problēmas 

4,3 4,3 „+” – 10% 
„-„ – 16% 
„=” – 74% 

Tiesiskās izziĦas 
metodoloăija 

4,4 4,1 „+” – 5% 
„-„ – 10% 
„=” – 84% 

Vadības teorija 4,3 4,8 „+” – 47% 
„-„ – 32% 
„=” – 21% 

Augstskolu pedagoăija 3,7 4,8 „+” – 5% 
„-„ – 42% 
„=” – 53% 

Projektu vadība 3,6 4,4 „+” – 5% 
„-„ – 53% 
„=” – 42% 



 

Juridiskā psiholoăija 4,1 4 „+” – 5% 
„-„ – 21% 
„=” – 74% 

Tiesību tālākveidošana 4,5 4,5 „+” – % 
„-„ – 21% 
„=” – 79% 

Specializācija „Krimin āltiesības” 
Noziedzības attīstības 
tendences 

4,6 4,5 „+” – 50% 
„-„ – 8% 

„=” – 42% 
Salīdzinošās krimināltiesības 4,5 4,5 „+” – 8% 

„-„ – 17% 
„=” – 75% 

Specializācija „Civiltiesības” 
Ăimenes un mantojuma 
tiesību problēmas 

4,7 4,3 „+” – 37% 
„-„ – 13% 
„=” – 50% 

Saistību tiesību aktuālās 
problēmas 

4,8 4,3 „+” – 25% 
„-„ – 25% 
„=” – 50% 

 
 

1. Pilnīgi apmierina 55% 
2. Pamatā apmierina 41% 
3. DaĜēji apmierina 4% 
4. Neapmierina 

2 Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma 
kopumā? 

5. Pilnīgi neapmierina un es 
vēlos aiziet no universitātes 

    
1. Pietiekams 64% 3. Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar 

mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem? 
 

2.  Nepietiekams 36% 

1. Jā, bieži 95% 
2. Jā, bet reti. 5% 

4. Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku? 

3. Nē. Kāpēc? 
1. Jā, bieži 91% 
2. Jā, bet reti. 

5. Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet? 

3. Nē. 9% 
    

1. Jā 86% 6. Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams? 
2. Nē 14% 

    
1. Jā 91% 7. Vai studiju programmas nodrošinājums ar 

vieslektoriem ir pietiekams? 2. Nē 9% 
    

1. Apmierinoša 100% 8. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem? 
2. Neapmierinoša 

    
1. Apmierinoši 95% 
2. Neapmierinoši 5% 

9  Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu 
kopumā? 

3. Cita atbilde 
    



 

10 Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas 
kvalitātes uzlabošanā? 

 
 
 
 

 
 
 

Paldies par atsaucību! 
  
 
 

 



 

13. PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potenciālo darba devēju aptaujas anketas paraugs 



 

DAUGAVPILS UNIVERSIT ĀTES PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGL ĪTĪBAS 
MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMAS „TIES ĪBU ZINĀTNE” POTENCI ĀLO 

DARBA DEVĒJU  
APTAUJAS ANKETA 

 
 
Cien. kolēăi! 
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātĦu fakultātes Tiesību katedra veic aptauju, kuras mērėis 
ir noskaidrot darba devēju attieksmi pret profesionālo maăistra studiju programmu „Tiesību 
zinātne” un sadarbības iespējas tās īstenošanā . Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokĜus, 
kas tiks izmantoti studiju procesa uzlabošanai. 
 

1. Jūsu uzĦēmuma / iestādes darbības joma 
 
 
2. Vai, jūsuprāt, Daugavpils Universitātē ir nepieciešams īstenot profesionālo maăistra 

studiju programmu „Tiesību zinātne”? 
- Jā 
- Nē 
- Nevaru atbildēt 

 
3. Kas rada jauno speciālistu nodarbinātības problēmas jūsu uzĦēmumā 

- praktiskās pieredzes trūkums 
- nepietiekama profesionālā kvalifikācija 
- neatbilstība konkrētas specialitātes prasībām 
- personības neatbilstība amatam 
- motivācijas trūkums  
- radošas pieejas trūkums 
- komunikācijas prasmju trūkums 
- vāja orientēšanās Eiropas Savienības institūciju izdotos normatīvos aktos 
- cits iemesls _______________________________________________ 

                                                (lūdzu, norādiet) 
 

4. Vai jūsu uzĦēmuma / iestādes personālam ir nepieciešamība paaugstināt         
profesionālo kvalifikāciju, apgūstot profesionālo maăistra studiju programmu „Tiesību 
zinātne” atbilstoši Daugavpils Universitātes piedāvātajam studiju saturam? 

-  Jā 
- Nē 

 
5. Kā jūs varētu novērtēt programmā studējošo iespējas organizēt profesionālo 

kvalifikācijas  praksi jūsu uzĦēmumā /iestādē? 
- Jā 
- Nē 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Lūdzu, novērtējiet  profesionālās maăistra studiju programmas „Tiesību zinātne” saturu 
saskaĦā ar kvalifikācijas specifiku, atzīmējot vajadzīgo atbildi:  

 
                1 -  programmas saturs piln īgi atbilst praktiskajām vajadzībām 
                2  - programmas saturs daĜēji atbilst  praktiskajām vajadzībām 
                3 - programmas saturs  neatbilst praktiskajām vajadzībām 
    
 
    

Studiju kursa nosaukums Vērt ējums 
A daĜas studiju kursi  

9. Salīdzinošās tiesības  
10. Latvijas un Eiropas Savienības 

tiesību pilnveides problēmas 
 

11. Tiesiskās izziĦas metodoloăija  
12. Vadības teorija  
13. Augstskolu pedagoăija  
14. Projektu vadība  

15. Juridiskā psiholoăija  
16. Tiesību tālākveidošana  

B daĜas studiju kursi  
Specializācija „Krimin āltiesības”  

6. Noziedzības attīstības tendences  
7. Salīdzinošās krimināltiesības  
8. Kriminālpolitika  
9. Kriminālsodu un to izpildes pilnveides 

problēmas 
 

10. Kriminālprocesa tiesību problēmas  
Specializācija „Civilties ības”   

6. Ăimenes un mantojuma tiesību 
problēmas 

 

7. Komerctiesību aktuālās problēmas  
8. Starptautiskās komerctiesības  
9. Saistību tiesību aktuālās problēmas  
10. Tiesu nolēmumu izpildes problēmas 

civilprocesā 
 

 
 
 
7. Vai jūsu uzĦēmums / iestāde vēlas ar saviem priekšlikumiem iesaistīties studiju 

programmas „Tiesību zinātne” pilnveides procesā, lai tā pilnīgāk atbilstu darba devēja 
prasībām? 

 
- Jā 
- Nē 
- Nevaru atbildēt 

 

 



 

14. PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesionālās maăistra studiju programmas 
„Tiesību zinātne” diploms un tā pielikuma paraugs 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ar valsts pārbaudījumu komisijas  
20<00>. gada <00>. mēneša nosaukums 

(ăenitīvā)> lēmumu Nr. <0-0/0> 

 
 

<diploma ieguvēja vārds un uzvārds> 
personas kods <000000-00000> 

 
ieguv<-is/-usi> 

 
PROFESIONĀLO MAĂISTRA GRĀDU  

tiesību zinātnēs 
un  

jurista kvalifikāciju 
 

Iegūtā kvalifikācija atbilst piektajam 
profesionālās kvalifikācijas līmenim 

 
 
                   Rektors____________________  
    <paraksts un tā atšifrējums> 

          
 
             Valsts pārbaudījumu 

      komisijas  
             priekšsēdētājs______________ 
    <paraksts un tā atšifrējums> 
 

Daugavpilī, 20<00>.gada <00>.<mēneša nosaukums 
(lokstīvā> 
Reăistrācijas Nr. <00>



 

DAUGAVPILS  UNIVERSITĀTE 

Diploma pielikums atbilst Eiropas  Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes 
un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai 
sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, 
sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu.  
Diploma pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, 
līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekĜauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, 
kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoĦās sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informāciju 
nesniedz, norāda iemeslu. 

DIPLOMA  PIELIKUMS 
PD F  Nr. 0000 

1. ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJAS IEGUVĒJU 
1.1. Uzvārds:  UZVĀRDS 
1.2. Vārds: VĀRDS 
1.3. Dzimšanas datums: __.__.____. 
1.4. Studenta personas kods: 000000-00000 

2. ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJU 
2.1. Kvalifik ācijas nosaukums:  

 Jurists,  profesionālais maăistra grāds tiesību zinātnēs 
2.2. Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai: 

 tiesību zinātne 
2.3. Kvalifik ācijas piešėīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 

 Daugavpils Universitāte, akreditēta 29.01.2004, valsts dibināta universitāte 
2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā 
2.5. Mācību un eksaminācijas valoda: latviešu 

3. ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJAS L ĪMENI 
3.1. Kvalifik ācijas līmenis: 

 profesionālais maăistra grāds; piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis 
3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 

2,5 gadu nepilna laika studijas, 80 Latvijas kredītpunkti, 120 ECTS    
kredītpunkti, no ____.g.__.__. līdz ____.g.__.__.  

3.3. UzĦemšanas prasības: 
akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē vai 2. līmeĦa 
vai tai pielīdzināma augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnē 

4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM 
4.1. Studiju veids: nepilna laika studijas 
4.2. Programmas prasības: 

apgūt jurista darbībai nepieciešamās iemaĦas saskaĦā ar starptautiskajiem, 
Eiropas Savienības un LR normatīvajiem aktiem; 
apgūt nepieciešamo vadošā un radošā praktiskā darba pieredzi darbībai tiesību 
aizsardzības iestādēs;  
izstrādāt un aizstāvēt maăistra darbu  



 

4.3. Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 
 

KURSA NOSAUKUMS 
KREDĪT-
PUNKTI 

ECTS 
KREDĪTI  

VĒRTĒJUMS 

NOZARES TEORĒTISKIE PAMATKURSI 

Tiesību tālākveidošana 3 4,5 7 (labi) 
Salīdzinošās tiesības 3 4,5 8 (Ĝoti labi) 
Latvijas un Eiropas Savienības 
tiesību pilnveides problēmas 2 3 6 (gandrīz labi) 

 
PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS PAMATKURSI 

 
Saistību tiesību aktuālās problēmas 4 6 5 (viduvēji) 
Komerctiesību aktuālās problēmas 4 6 7 (labi) 
Tiesu nolēmumu izpildes problēmas 
civilprocesā 4 6 7 (labi) 
Starptautiskās komerctiesības 2 3 6 (gandrīz labi) 
Ăimenes un mantošanas tiesību 
problēmas 2 3 7 (labi) 

PĒTNIECISKĀ, JAUNRADES, PROJEKTĒŠANAS DARBA UN VADĪBZINĪBU STUDIJU 
KURSI 

Tiesiskās izziĦas metodoloăija  2 3 7 (labi) 
Vadības teorija 2 3 7 (labi) 
Projektu izstrāde un vadība 2 3 7 (labi) 

PEDAGOĂIJAS UN PSIHOLOĂIJAS STUDIJU KURSI 

Augstskolu pedagoăija  2 3 8 (Ĝoti labi) 
Juridiskā psiholoăija  2 3 7 (labi) 

PRAKSE  

Profesionālās kvalifikācijas prakse 26 39 9 (teicami)  

VALSTS PĀRBAUDĪJUMS 

Maăistra  darbs   20 30 7 (labi)  
    

 
4.4. Atzīmju sistēma: 

ATZĪME ATZĪMES NOZĪME  

10  izcili 
 9  teicami 
 8  Ĝoti labi 
 7  labi 
 6  gandrīz labi 
 5  viduvēji 
 4  gandrīz viduvēji 
 3 – 1  neapmierinoši 

 
4.5. Kvalifik ācijas klase: 

 nav  



 

5. ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJU 
5.1. Turpmākās studiju iespējas: 

 turpināt studijas doktorantūrā 
5.2. Profesionālais statuss: 

 tiesības strādāt jurista profesijā  

6. PAPILDINFORM ĀCIJA 
6.1. Sīkāka informācija: 

dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu PD F Nr. 0000; 
Daugavpils Universitātes profesionālā maăistra studiju programma 
„Tiesību zinātne” ir akreditēta  

6.2. Papildinformācijas avoti: 
Daugavpils Universitāte 
Vienības ielā 13, Daugavpilī, LV – 5400 
tālr. 65422180, fakss: 65422890 
e-pasts: du@du.lv 

7. PIELIKUMA APSTIPRIN ĀJUMS 
7.1. Datums: __.__.20__. 
 
7.2. Paraksts ____________ Arvīds Barševskis 

 
7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: Daugavpils Universitātes rektors 
 
7.4. Zīmogs: 

 
 
 
 
 
 

8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGL ĪTĪBAS SISTĒMU VALST Ī 
 Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās 

izglītības pakāpē ir divu veidu programmas: vispārējās vidējās un profesionālās vidējās 
izglītības programmas. Reflektantus uzĦem augstskolā/koledžā saskaĦā ar vispārīgajiem 
augstskolas/koledžas uzĦemšanas noteikumiem. Augstskolas/koledžas var noteikt arī 
specifiskas uzĦemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst 
vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās studiju 
programmas apguvei). 

 



 

 
  

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo 
augstāko izglītību. Bakalaura un maăistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan 
profesionālajā augstākajā izglītībā. 

Akadēmiskās izglītības mērėis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī 
sniegt teorētisko pamatu profesionālai darbībai. 

Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu 
(turpmāk – KP)1, no tiem obligātā daĜa ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daĜa ir 
≥20 KP (30 ECTS), bakalaura darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daĜa. 
Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoĦi semestri. 

Maăistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem 
ne mazāk kā 20 KP (30 ECTS) ir maăistra darbs, programmas obligātais saturs ietver 
attiecīgās zinātĦu nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziĦas ≥30 KP (45 ECTS) un to 
aprobāciju aktuālo problēmu aspektā ≥15 KP (22,5 ECTS). 

Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaĦā ar valsts akadēmiskās 
izglītības standartu. 

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziĜinātu zināšanu apguvi 
konkrētā nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, 
produktus un tehnoloăijas, un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un 
pedagoăiskajam darbam šajā nozarē. 

Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo 
programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS), tās veido: vispārizglītojošie kursi 
≥20 KP (30 ECTS), nozares teorētiskie pamati ≥36 KP (54 ECTS), profesionālā 
specializācija ≥60 KP (90 ECTS), izvēles kursi ≥6 KP (9 ECTS), prakse ≥26 KP (39 
ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥12 KP (18 ECTS). 

                                                                        

1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēĜas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam studiju 
gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēėinot Eiropas Kredītu pārneses 
sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 



 

Maăistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS): 
jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē ≥7 KP (10,5 ECTS), prakse ≥6 KP (9 
ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥ 20 KP (30 ECTS), kā arī 
pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoăijas un citi kursi. 

Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maăistrantūrā, bet maăistra 
grādu ieguvējiem – doktorantūrā. Maăistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, 
zobārstniecības un farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu 
studijas) un to ieguvēji var turpināt studijas doktorantūrā. 

 Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maăistra programmām pastāv 
vairāki citi programmu veidi. 

• Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc 
kuru apguves iegūst ceturtā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 
80–120 KP (120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to 
absolventi var turpināt studijas otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
programmās. 

• Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru 
apguves iegūst piektā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt 
vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP 
(240 ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina, lai 
programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un 
valsts pārbaudījumu, tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā. 
Ja 240 kredītpunktu programma ietver bakalaura programmas obligāto daĜu, tad 
absolventi iegūst tiesības stāties maăistrantūrā. 

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešėirts viena veida 
zinātniskais grāds – doktors. UzĦemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maăistra grāds. 
Doktora grādu piešėir personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā 
zinātnes nozarē un pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski aizstāvējusi 
promocijas darbu, kas satur oriăinālu pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziĦas dotajā 
zinātĦu nozarē. Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras 
studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. 
Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski vienota anonīmi recenzētu publikāciju 
kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešėir promocijas padomes. Doktora grāda 
piešėiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā kvalifikācijas komisija.  

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

  Apguves 
līmenis 

 Atzīme  Skaidrojums 
 Aptuvenā 

ECTS atzīme 

 10  izcili (with distinction)  A 
 Ĝoti augsts 

 9  teicami (excellent)  A 

 8  Ĝoti labi (very good)  B 
 augsts 

 7  labi (good)  C 

 6  gandrīz labi (almost good)  D 

 5  viduvēji (satisfactory)  E  vidējs 

 4  gandrīz viduvēji (almost satisfactory)  E/FX 

 zems  3–1  negatīvs vērtējums (unsatisfactory)  Fail 

  



 

Kvalit ātes nodrošināšana. SaskaĦā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas 
un koledžas var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā 
augstskolā vai koledžā, akreditētā studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta 
satversme un koledžai nolikums. Lēmumu par programmas akreditāciju pieĦem 
Akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas akreditāciju – Augstākās 
izglītības padome.  

  

Papildinformācija: 

1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv 

                                        http://www.aic.lv 

2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 

 



 

DAUGAVPILS  UNIVERSITĀTE 

Diploma pielikums atbilst Eiropas  Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes 
un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai 
sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, 
sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu.  
Diploma pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, 
līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekĜauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, 
kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoĦās sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informāciju 
nesniedz, norāda iemeslu. 

DIPLOMA  PIELIKUMS 
PD F  Nr. 0000 

1. ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJAS IEGUVĒJU 
1.1.Uzvārds:  UZVĀRDS 
1.2.Vārds: VĀRDS 
1.3.Dzimšanas datums: __.__.____. 
1.4.Studenta personas kods: 000000-00000 

2. ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJU 
2.1.Kvalifikācijas nosaukums:  

Jurists, profesionālais maăistra grāds tiesību zinātnēs 
2.2.Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai: 

tiesību zinātne 
2.3.Kvalifikācijas piešėīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 

Daugavpils Universitāte, akreditēta 29.01.2004, valsts dibināta universitāte 
2.4.Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā 
2.5.Mācību un eksaminācijas valoda: latviešu 

3. ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJAS L ĪMENI 
3.1.Kvalifikācijas līmenis: 

profesionālais maăistra grāds; piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis 
3.2.Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 

2  gadu pilna laika studijas, 80 Latvijas kredītpunkti, 120 ECTS kredītpunkti, no 
____.g.__.__. līdz ____.g.__.__.  

3.3.UzĦemšanas prasības: 
akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē vai 2. līmeĦa 
vai tai pielīdzināma augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnē 

4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM 
4.1.Studiju veids: pilna laika studijas 
4.2.Programmas prasības: 

apgūt jurista darbībai nepieciešamās iemaĦas saskaĦā ar starptautiskajiem, 
Eiropas Savienības un LR normatīvajiem aktiem; 
apgūt nepieciešamo vadošā un radošā praktiskā darba pieredzi darbībai tiesību 
aizsardzības iestādēs;  
izstrādāt un aizstāvēt maăistra darbu  

 



 

4.3.Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 
 

KURSA NOSAUKUMS 
KREDĪT-
PUNKTI 

ECTS 
KREDĪTI  

VĒRTĒJUMS 

NOZARES TEORĒTISKIE PAMATKURSI 

Tiesību tālākveidošana 3 4,5 7 (labi) 
Salīdzinošās tiesības 3 4,5 8 (Ĝoti labi) 
Latvijas un Eiropas Savienības 
tiesību pilnveides problēmas 2 3 6 (gandrīz labi) 

 
PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS PAMATKURSI 

 
Saistību tiesību aktuālās problēmas 4 6 5 (viduvēji) 
Komerctiesību aktuālās problēmas 4 6 7 (labi) 
Tiesu nolēmumu izpildes problēmas 
civilprocesā 4 6 7 (labi) 
Starptautiskās komerctiesības 2 3 6 (gandrīz labi) 
Ăimenes un mantošanas tiesību 
problēmas 2 3 7 (labi) 

PĒTNIECISKĀ, JAUNRADES, PROJEKTĒŠANAS DARBA UN VADĪBZINĪBU STUDIJU 
KURSI 

Tiesiskās izziĦas metodoloăija  2 3 7 (labi) 
Vadības teorija 2 3 7 (labi) 
Projektu izstrāde un vadība 2 3 7 (labi) 

PEDAGOĂIJAS UN PSIHOLOĂIJAS STUDIJU KURSI 

Augstskolu pedagoăija  2 3 8 (Ĝoti labi) 
Juridiskā psiholoăija  2 3 7 (labi) 

PRAKSE  

Profesiionālās kvalifikācijas prakse 26 39 9 (teicami)  

VALSTS PĀRBAUDĪJUMS 

Maăistra  darbs   20 30 7 (labi)  
    

 
4.4.Atzīmju sistēma: 

ATZĪME ATZĪMES NOZĪME  

10  izcili 
 9  teicami 
 8  Ĝoti labi 
 7  labi 
 6  gandrīz labi 
 5  viduvēji 
 4  gandrīz viduvēji 
 3 – 1  neapmierinoši 

 
4.5.Kvalifikācijas klase: 

nav  



 

5. ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJU 
5.1.Turpmākās studiju iespējas: 

turpināt studijas doktorantūrā 
5.2.Profesionālais statuss: 

tiesības strādāt jurista profesijā  

6. PAPILDINFORM ĀCIJA 
6.1.Sīkāka informācija: 

dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu PD F Nr. 0000; 
Daugavpils Universitātes profesionālā maăistra studiju programma 
„Tiesību zinātne” ir akreditēta  

6.2.Papildinformācijas avoti: 
Daugavpils Universitāte 
Vienības ielā 13, Daugavpilī,  LV – 5400 
tālr. 65422180, fakss: 65422890 
e-pasts: du@du.lv 

7. PIELIKUMA APSTIPRIN ĀJUMS 
7.1.Datums: __.__.20__. 
 
7.2.Paraksts ____________ Arvīds Barševskis 

 
7.3.Pielikuma apstiprinātāja amats: Daugavpils Universitātes rektors 
 
7.4.Zīmogs: 

 
 
 
 
 
 

8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGL ĪTĪBAS SISTĒMU VALST Ī 
 Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās 

izglītības pakāpē ir divu veidu programmas: vispārējās vidējās un profesionālās vidējās 
izglītības programmas. Reflektantus uzĦem augstskolā/koledžā saskaĦā ar vispārīgajiem 
augstskolas/koledžas uzĦemšanas noteikumiem. Augstskolas/koledžas var noteikt arī 
specifiskas uzĦemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst 
vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās studiju 
programmas apguvei). 

 



 

 
  

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo 
augstāko izglītību. Bakalaura un maăistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan 
profesionālajā augstākajā izglītībā. 

Akadēmiskās izglītības mērėis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī 
sniegt teorētisko pamatu profesionālai darbībai. 

Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu 
(turpmāk – KP)2, no tiem obligātā daĜa ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daĜa ir 
≥20 KP (30 ECTS), bakalaura darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daĜa. 
Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoĦi semestri. 

Maăistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem 
ne mazāk kā 20 KP (30 ECTS) ir maăistra darbs, programmas obligātais saturs ietver 
attiecīgās zinātĦu nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziĦas ≥30 KP (45 ECTS) un to 
aprobāciju aktuālo problēmu aspektā ≥15 KP (22,5 ECTS). 

Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaĦā ar valsts akadēmiskās 
izglītības standartu. 

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziĜinātu zināšanu apguvi 
konkrētā nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, 
produktus un tehnoloăijas, un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un 
pedagoăiskajam darbam šajā nozarē. 

Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo 
programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS), tās veido: vispārizglītojošie kursi 
≥20 KP (30 ECTS), nozares teorētiskie pamati ≥36 KP (54 ECTS), profesionālā 
specializācija ≥60 KP (90 ECTS), izvēles kursi ≥6 KP (9 ECTS), prakse ≥26 KP (39 
ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥12 KP (18 ECTS). 

                                                                        

1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēĜas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam studiju 
gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēėinot Eiropas Kredītu pārneses 
sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 



 

Maăistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS): 
jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē ≥7 KP (10,5 ECTS), prakse ≥6 KP (9 
ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥ 20 KP (30 ECTS), kā arī 
pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoăijas un citi kursi. 

Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maăistrantūrā, bet maăistra 
grādu ieguvējiem – doktorantūrā. Maăistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, 
zobārstniecības un farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu 
studijas) un to ieguvēji var turpināt studijas doktorantūrā. 

 Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maăistra programmām pastāv 
vairāki citi programmu veidi. 

• Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc 
kuru apguves iegūst ceturtā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 
80–120 KP (120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to 
absolventi var turpināt studijas otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
programmās. 

• Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru 
apguves iegūst piektā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt 
vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP 
(240 ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina, lai 
programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un 
valsts pārbaudījumu, tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā. 
Ja 240 kredītpunktu programma ietver bakalaura programmas obligāto daĜu, tad 
absolventi iegūst tiesības stāties maăistrantūrā. 

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešėirts viena veida 
zinātniskais grāds – doktors. UzĦemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maăistra grāds. 
Doktora grādu piešėir personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā 
zinātnes nozarē un pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski aizstāvējusi 
promocijas darbu, kas satur oriăinālu pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziĦas dotajā 
zinātĦu nozarē. Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras 
studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. 
Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski vienota anonīmi recenzētu publikāciju 
kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešėir promocijas padomes. Doktora grāda 
piešėiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā kvalifikācijas komisija.  

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

  Apguves 
līmenis 

 Atzīme  Skaidrojums 
 Aptuvenā 

ECTS atzīme 

 10  izcili (with distinction)  A 
 Ĝoti augsts 

 9  teicami (excellent)  A 

 8  Ĝoti labi (very good)  B 
 augsts 

 7  labi (good)  C 

 6  gandrīz labi (almost good)  D 

 5  viduvēji (satisfactory)  E  vidējs 

 4  gandrīz viduvēji (almost satisfactory)  E/FX 

 zems  3–1  negatīvs vērtējums (unsatisfactory)  Fail 

  



 

Kvalit ātes nodrošināšana. SaskaĦā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas 
un koledžas var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā 
augstskolā vai koledžā, akreditētā studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta 
satversme un koledžai nolikums. Lēmumu par programmas akreditāciju pieĦem 
Akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas akreditāciju – Augstākās 
izglītības padome.  

  

Papildinformācija: 

1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv 

                                        http://www.aic.lv 

2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ar valsts pārbaudījumu komisijas  
20<00>. gada <00>. mēneša nosaukums 

(ăenitīvā)> lēmumu Nr. <0-0/0> 

 
 

<diploma ieguvēja vārds un uzvārds> 
personas kods <000000-00000> 

 
ieguv<-is/-usi> 

 
PROFESIONĀLO MAĂISTRA GRĀDU  

tiesību zinātnēs 
 
 
 
 
 
 
                   Rektors____________________  
    <paraksts un tā atšifrējums> 

          
 
             Valsts pārbaudījumu 

      komisijas  
             priekšsēdētājs______________ 
    <paraksts un tā atšifrējums> 
 

Daugavpilī, 20<00>.gada <00>.<mēneša nosaukums 
(lokstīvā> 
Reăistrācijas Nr. <00>



 

 

DAUGAVPILS  UNIVERSITĀTE 

Diploma pielikums atbilst Eiropas  Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes 
un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai 
sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, 
sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu.  
Diploma pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, 
līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekĜauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, 
kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoĦās sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informāciju 
nesniedz, norāda iemeslu. 

DIPLOMA  PIELIKUMS 
PD F  Nr. 0000 

1. ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJAS IEGUVĒJU 
1.1. Uzvārds:  UZVĀRDS 
1.2. Vārds: VĀRDS 
1.3. Dzimšanas datums: __.__.____. 
1.4. Studenta personas kods: 000000-00000 

2. ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJU 
2.1. Kvalifik ācijas nosaukums:  

 profesionālais maăistra grāds tiesību zinātnēs 
2.2. Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai: 

tiesību zinātne 
2.3. Kvalifik ācijas piešėīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 

Daugavpils Universitāte, akreditēta 29.01.2004, valsts dibināta universitāte 
2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā 
2.5. Mācību un eksaminācijas valoda: latviešu 

3. ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJAS L ĪMENI 
3.1. Kvalifik ācijas līmenis: 

profesionālais maăistra grāds 
3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 

2 gadu nepilna laika studijas, 60 Latvijas kredītpunkti, 90 ECTS kredītpunkti, 
no ____.g.__.__. līdz ____.g.__.__.  

3.3. UzĦemšanas prasības: 
akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē vai 2. līmeĦa 
vai tai pielīdzināma augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnē un jurista 
kvalifikācija 

4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM 
4.1. Studiju veids: nepilna laika studijas 
4.2. Programmas prasības: 

apgūt jurista darbībai nepieciešamās iemaĦas saskaĦā ar starptautiskajiem, 
Eiropas Savienības un LR normatīvajiem aktiem; 
apgūt nepieciešamo vadošā un radošā praktiskā darba pieredzi darbībai tiesību 
aizsardzības iestādēs;  



 

izstrādāt un aizstāvēt maăistra darbu  
4.3. Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 

 

KURSA NOSAUKUMS 
KREDĪT-
PUNKTI 

ECTS 
KREDĪTI  VĒRTĒJUMS 

NOZARES TEORĒTISKIE PAMATKURSI 

Tiesību tālākveidošana 3 4,5 7 (labi) 
Salīdzinošās tiesības 3 4,5 8 (Ĝoti labi) 
Latvijas un Eiropas Savienības 
tiesību pilnveides problēmas 2 3 6 (gandrīz labi) 

 
PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS PAMATKURSI 

 
Saistību tiesību aktuālās problēmas 4 6 5 (viduvēji) 
Komerctiesību aktuālās problēmas 4 6 7 (labi) 
Tiesu nolēmumu izpildes problēmas 
civilprocesā 4 6 7 (labi) 
Starptautiskās komerctiesības 2 3 6 (gandrīz labi) 
Ăimenes un mantošanas tiesību 
problēmas 2 3 7 (labi) 

PĒTNIECISKĀ, JAUNRADES, PROJEKTĒŠANAS DARBA UN VADĪBZINĪBU STUDIJU 
KURSI 

Tiesiskās izziĦas metodoloăija  2 3 7 (labi) 
Vadības teorija 2 3 7 (labi) 
Projektu izstrāde un vadība 2 3 7 (labi) 

PEDAGOĂIJAS UN PSIHOLOĂIJAS STUDIJU KURSI 

Augstskolu pedagoăija  2 3 8 (Ĝoti labi) 
Juridiskā psiholoăija  2 3 7 (labi) 

PRAKSE  

Prakse 6 9 9 (teicami)  

VALSTS PĀRBAUDĪJUMS 

Maăistra  darbs   20 30 7 (labi)  
    

 
4.4. Atzīmju sistēma: 

ATZĪME ATZĪMES NOZĪME  

10  izcili 
 9  teicami 
 8  Ĝoti labi 
 7  labi 
 6  gandrīz labi 
 5  viduvēji 
 4  gandrīz viduvēji 
 3 – 1  neapmierinoši 

 
4.5. Kvalifik ācijas klase: 

nav  



 

5. ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJU 
5.1. Turpmākās studiju iespējas: 

turpināt studijas doktorantūrā 
5.2. Profesionālais statuss: 

nav paredzēts piešėirt 

6. PAPILDINFORM ĀCIJA 
6.1. Sīkāka informācija: 

dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu PD F Nr. 0000; 
Daugavpils Universitātes profesionālā maăistra studiju programma 
„Tiesību zinātne” ir akreditēta  

6.2. Papildinformācijas avoti: 
Daugavpils Universitāte 
Vienības ielā 13, Daugavpilī, LV – 5400 
tālr. 65422180, fakss: 65422890 
e-pasts: du@du.lv 

7. PIELIKUMA APSTIPRIN ĀJUMS 
7.1. Datums: __.__.20__. 
 
7.2. Paraksts ____________ Arvīds Barševskis 

 
7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: Daugavpils Universitātes rektors 
 
7.4. Zīmogs: 

 
 
 
 
 
 

8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGL ĪTĪBAS SISTĒMU VALST Ī 
 Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās 

izglītības pakāpē ir divu veidu programmas: vispārējās vidējās un profesionālās vidējās 
izglītības programmas. Reflektantus uzĦem augstskolā/koledžā saskaĦā ar vispārīgajiem 
augstskolas/koledžas uzĦemšanas noteikumiem. Augstskolas/koledžas var noteikt arī 
specifiskas uzĦemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst 
vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās studiju 
programmas apguvei). 

 



 

 
  

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo 
augstāko izglītību. Bakalaura un maăistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan 
profesionālajā augstākajā izglītībā. 

Akadēmiskās izglītības mērėis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī 
sniegt teorētisko pamatu profesionālai darbībai. 

Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu 
(turpmāk – KP)3, no tiem obligātā daĜa ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daĜa ir 
≥20 KP (30 ECTS), bakalaura darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daĜa. 
Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoĦi semestri. 

Maăistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem 
ne mazāk kā 20 KP (30 ECTS) ir maăistra darbs, programmas obligātais saturs ietver 
attiecīgās zinātĦu nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziĦas ≥30 KP (45 ECTS) un to 
aprobāciju aktuālo problēmu aspektā ≥15 KP (22,5 ECTS). 

Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaĦā ar valsts akadēmiskās 
izglītības standartu. 

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziĜinātu zināšanu apguvi 
konkrētā nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, 
produktus un tehnoloăijas, un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un 
pedagoăiskajam darbam šajā nozarē. 

Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo 
programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS), tās veido: vispārizglītojošie kursi 
≥20 KP (30 ECTS), nozares teorētiskie pamati ≥36 KP (54 ECTS), profesionālā 
specializācija ≥60 KP (90 ECTS), izvēles kursi ≥6 KP (9 ECTS), prakse ≥26 KP (39 
ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥12 KP (18 ECTS). 

                                                                        

3 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēĜas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam studiju 
gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēėinot Eiropas Kredītu pārneses 
sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 



 

Maăistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS): 
jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē ≥7 KP (10,5 ECTS), prakse ≥6 KP (9 
ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥ 20 KP (30 ECTS), kā arī 
pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoăijas un citi kursi. 

Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maăistrantūrā, bet maăistra 
grādu ieguvējiem – doktorantūrā. Maăistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, 
zobārstniecības un farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu 
studijas) un to ieguvēji var turpināt studijas doktorantūrā. 

 Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maăistra programmām pastāv 
vairāki citi programmu veidi. 

• Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc 
kuru apguves iegūst ceturtā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 
80–120 KP (120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to 
absolventi var turpināt studijas otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
programmās. 

• Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru 
apguves iegūst piektā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt 
vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP 
(240 ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina, lai 
programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un 
valsts pārbaudījumu, tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā. 
Ja 240 kredītpunktu programma ietver bakalaura programmas obligāto daĜu, tad 
absolventi iegūst tiesības stāties maăistrantūrā. 

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešėirts viena veida 
zinātniskais grāds – doktors. UzĦemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maăistra grāds. 
Doktora grādu piešėir personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā 
zinātnes nozarē un pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski aizstāvējusi 
promocijas darbu, kas satur oriăinālu pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziĦas dotajā 
zinātĦu nozarē. Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras 
studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. 
Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski vienota anonīmi recenzētu publikāciju 
kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešėir promocijas padomes. Doktora grāda 
piešėiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā kvalifikācijas komisija.  

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

  Apguves 
līmenis 

 Atzīme  Skaidrojums 
 Aptuvenā 

ECTS atzīme 

 10  izcili (with distinction)  A 
 Ĝoti augsts 

 9  teicami (excellent)  A 

 8  Ĝoti labi (very good)  B 
 augsts 

 7  labi (good)  C 

 6  gandrīz labi (almost good)  D 

 5  viduvēji (satisfactory)  E  vidējs 

 4  gandrīz viduvēji (almost satisfactory)  E/FX 

 zems  3–1  negatīvs vērtējums (unsatisfactory)  Fail 

  



 

Kvalit ātes nodrošināšana. SaskaĦā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas 
un koledžas var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā 
augstskolā vai koledžā, akreditētā studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta 
satversme un koledžai nolikums. Lēmumu par programmas akreditāciju pieĦem 
Akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas akreditāciju – Augstākās 
izglītības padome.  

  

Papildinformācija: 

1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv 

                                        http://www.aic.lv 

2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 

 
 
 

 



 

DAUGAVPILS  UNIVERSITĀTE 

Diploma pielikums atbilst Eiropas  Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes 
un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai 
sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, 
sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu.  
Diploma pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, 
līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekĜauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, 
kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoĦās sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informāciju 
nesniedz, norāda iemeslu. 

DIPLOMA  PIELIKUMS 
PD E  Nr. 0000 

1. ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJAS IEGUVĒJU 
1.1.Uzvārds:  UZVĀRDS 
1.2.Vārds: VĀRDS 
1.3.Dzimšanas datums: __.__.____. 
1.4.Studenta personas kods: 000000-00000 

2. ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJU 
2.1.Kvalifikācijas nosaukums:  

profesionālais maăistra grāds tiesību zinātnēs 
2.2.Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai: 

tiesību zinātne 
2.3.Kvalifikācijas piešėīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 

Daugavpils Universitāte, akreditēta 29.01.2004, valsts dibināta universitāte 
2.4.Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā 
2.5.Mācību un eksaminācijas valoda: latviešu 

3. ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJAS L ĪMENI 
3.1.Kvalifikācijas līmenis: 

profesionālais maăistra grāds 
3.2.Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 

1,5 gadu pilna laika studijas, 60 Latvijas kredītpunkti, 90 ECTS kredītpunkti, no 
____.g.__.__. līdz ____.g.__.__.  

3.3.UzĦemšanas prasības: 
akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē vai 2. līmeĦa 
vai tai pielīdzināma augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnē un jurista 
kvalifikācija 

4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM 
4.1.Studiju veids: pilna laika studijas 
4.2.Programmas prasības: 

apgūt jurista darbībai nepieciešamās iemaĦas saskaĦā ar starptautiskajiem, 
Eiropas Savienības un LR normatīvajiem aktiem; 
apgūt nepieciešamo vadošā un radošā praktiskā darba pieredzi darbībai tiesību 
aizsardzības iestādēs;  
izstrādāt un aizstāvēt maăistra darbu  



 

4.3.Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 
 

KURSA NOSAUKUMS 
KREDĪT-
PUNKTI 

ECTS 
KREDĪTI  

VĒRTĒJUMS 

NOZARES TEORĒTISKIE PAMATKURSI 

Tiesību tālākveidošana 3 4,5 7 (labi) 
Salīdzinošās tiesības 3 4,5 8 (Ĝoti labi) 
Latvijas un Eiropas Savienības 
tiesību pilnveides problēmas 2 3 6 (gandrīz labi) 

 
PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS PAMATKURSI 

 
Saistību tiesību aktuālās problēmas 4 6 5 (viduvēji) 
Komerctiesību aktuālās problēmas 4 6 7 (labi) 
Tiesu nolēmumu izpildes problēmas 
civilprocesā 4 6 7 (labi) 
Starptautiskās komerctiesības 2 3 6 (gandrīz labi) 
Ăimenes un mantošanas tiesību 
problēmas 2 3 7 (labi) 

PĒTNIECISKĀ, JAUNRADES, PROJEKTĒŠANAS DARBA UN VADĪBZINĪBU STUDIJU 
KURSI 

Tiesiskās izziĦas metodoloăija  2 3 7 (labi) 
Vadības teorija 2 3 7 (labi) 
Projektu izstrāde un vadība 2 3 7 (labi) 

PEDAGOĂIJAS UN PSIHOLOĂIJAS STUDIJU KURSI 

Augstskolu pedagoăija  2 3 8 (Ĝoti labi) 
Juridiskā psiholoăija  2 3 7 (labi) 

PRAKSE  

Prakse 6 9 9 (teicami)  

VALSTS PĀRBAUDĪJUMS 

Maăistra  darbs   20 30 7 (labi)  
    

 
4.4.Atzīmju sistēma: 

ATZĪME ATZĪMES NOZĪME  

10  izcili 
 9  teicami 
 8  Ĝoti labi 
 7  labi 
 6  gandrīz labi 
 5  viduvēji 
 4  gandrīz viduvēji 
 3 – 1  neapmierinoši 

 
4.5.Kvalifikācijas klase: 

nav  



 

5. ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJU 
5.1.Turpmākās studiju iespējas: 

turpināt studijas doktorantūrā 
5.2.Profesionālais statuss: 

nav paredzēts piešėirt 

6. PAPILDINFORM ĀCIJA 
6.1.Sīkāka informācija: 

dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu PD F Nr. 0000; 
Daugavpils Universitātes profesionālā maăistra studiju programma 
„Tiesību zinātne” ir akreditēta  

6.2.Papildinformācijas avoti: 
Daugavpils Universitāte 
Vienības ielā 13,Daugavpilī,  LV – 5400 
tālr. 65422180, fakss: 65422890 
e-pasts: du@du.lv 

7. PIELIKUMA APSTIPRIN ĀJUMS 
7.1.Datums: __.__.20__. 
 
7.2.Paraksts ____________ Arvīds Barševskis 

 
7.3.Pielikuma apstiprinātāja amats: Daugavpils Universitātes rektors 
 
7.4.Zīmogs: 

 
 
 
 
 
 

8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGL ĪTĪBAS SISTĒMU VALST Ī 
 Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās 

izglītības pakāpē ir divu veidu programmas: vispārējās vidējās un profesionālās vidējās 
izglītības programmas. Reflektantus uzĦem augstskolā/koledžā saskaĦā ar vispārīgajiem 
augstskolas/koledžas uzĦemšanas noteikumiem. Augstskolas/koledžas var noteikt arī 
specifiskas uzĦemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst 
vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās studiju 
programmas apguvei). 

 



 

 
  

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo 
augstāko izglītību. Bakalaura un maăistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan 
profesionālajā augstākajā izglītībā. 

Akadēmiskās izglītības mērėis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī 
sniegt teorētisko pamatu profesionālai darbībai. 

Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu 
(turpmāk – KP)4, no tiem obligātā daĜa ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daĜa ir 
≥20 KP (30 ECTS), bakalaura darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daĜa. 
Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoĦi semestri. 

Maăistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem 
ne mazāk kā 20 KP (30 ECTS) ir maăistra darbs, programmas obligātais saturs ietver 
attiecīgās zinātĦu nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziĦas ≥30 KP (45 ECTS) un to 
aprobāciju aktuālo problēmu aspektā ≥15 KP (22,5 ECTS). 

Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaĦā ar valsts akadēmiskās 
izglītības standartu. 

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziĜinātu zināšanu apguvi 
konkrētā nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, 
produktus un tehnoloăijas, un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un 
pedagoăiskajam darbam šajā nozarē. 

Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo 
programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS), tās veido: vispārizglītojošie kursi 
≥20 KP (30 ECTS), nozares teorētiskie pamati ≥36 KP (54 ECTS), profesionālā 
specializācija ≥60 KP (90 ECTS), izvēles kursi ≥6 KP (9 ECTS), prakse ≥26 KP (39 
ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥12 KP (18 ECTS). 

                                                                        

1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēĜas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam studiju 
gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēėinot Eiropas Kredītu pārneses 
sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 



 

Maăistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS): 
jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē ≥7 KP (10,5 ECTS), prakse ≥6 KP (9 
ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥ 20 KP (30 ECTS), kā arī 
pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoăijas un citi kursi. 

Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maăistrantūrā, bet maăistra 
grādu ieguvējiem – doktorantūrā. Maăistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, 
zobārstniecības un farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu 
studijas) un to ieguvēji var turpināt studijas doktorantūrā. 

 Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maăistra programmām pastāv 
vairāki citi programmu veidi. 

• Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc 
kuru apguves iegūst ceturtā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 
80–120 KP (120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to 
absolventi var turpināt studijas otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
programmās. 

• Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru 
apguves iegūst piektā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt 
vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP 
(240 ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina, lai 
programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un 
valsts pārbaudījumu, tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā. 
Ja 240 kredītpunktu programma ietver bakalaura programmas obligāto daĜu, tad 
absolventi iegūst tiesības stāties maăistrantūrā. 

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešėirts viena veida 
zinātniskais grāds – doktors. UzĦemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maăistra grāds. 
Doktora grādu piešėir personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā 
zinātnes nozarē un pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski aizstāvējusi 
promocijas darbu, kas satur oriăinālu pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziĦas dotajā 
zinātĦu nozarē. Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras 
studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. 
Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski vienota anonīmi recenzētu publikāciju 
kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešėir promocijas padomes. Doktora grāda 
piešėiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā kvalifikācijas komisija.  

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

  Apguves 
līmenis 

 Atzīme  Skaidrojums 
 Aptuvenā 

ECTS atzīme 

 10  izcili (with distinction)  A 
 Ĝoti augsts 

 9  teicami (excellent)  A 

 8  Ĝoti labi (very good)  B 
 augsts 

 7  labi (good)  C 

 6  gandrīz labi (almost good)  D 

 5  viduvēji (satisfactory)  E  vidējs 

 4  gandrīz viduvēji (almost satisfactory)  E/FX 

 zems  3–1  negatīvs vērtējums (unsatisfactory)  Fail 

  



 

Kvalit ātes nodrošināšana. SaskaĦā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas 
un koledžas var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā 
augstskolā vai koledžā, akreditētā studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta 
satversme un koledžai nolikums. Lēmumu par programmas akreditāciju pieĦem 
Akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas akreditāciju – Augstākās 
izglītības padome.  

  

Papildinformācija: 

1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv 

                                        http://www.aic.lv 

2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 

 
 
 



 

 


