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1.Programmas mērķi un uzdevumi

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” mērķis ir:
 Nodrošināt kvalitatīvas uz tiesību zinātni balstītas profesionālā bakalaura 

studijas, kuru apguves rezultātā studējošie būtu spējīgi veikt juriskosulta 
profesijai  nepieciešamās  darbības  saskaņā  ar  starptautiskajiem,  Eiropas 
Savienības un  nacionālajiem normatīvajiem aktiem 

Programmas uzdevumi:
 izglītot piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistus tiesību 

nozarē, kā arī sekmēt to konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos 
apstākļos un starptautiskajā darba tirgū;

 īstenot tiesību nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu apguvi, kas 
nodrošina iespēju izstrādāt jaunas vai pilnveidot esošās sistēmas, un 
sagatavo jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam nozarē

 veicināt personības vispusīgu attīstību, sniedzot plašas zināšanas to 
vēsturiskajā, ekonomiskajā, politiskajā un filozofiskajā izpratnē;

 attīstīt spēju analītiski izprast tiesības, pielietot likumus un citus 
normatīvos aktus;

 nodrošināt studiju procesā iespēju apgūt nepieciešamo vadoša un radoša 
praktiska darba pieredzi darbībai tiesību aizsardzības iestādēs, valsts un 
pašvaldību institūcijās un privātās uzņēmējsabiedrībās, veicināt 
pētniecisko darbu tiesību zinātnes nozarē.

2. Iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju 
un attieksmju formā

Nepieciešamos  iegūstamos  rezultātus  šajā  programmā  nosaka  juriskosulta 
profesijas standarts. Juriskonsults var ieņemt amatus valsts un pašvaldību institūcijās, 
iestādēs, autonomajos publisko tiesību subjektos, komercsabiedrībās, nodibinājumos, 
nevalstiskajās, starptautiskajās un pārnacionālajās organizācijās.  
Juriskonsults  civilprocesā,  administratīvajā  procesā,  disciplinārlietās,  kā  arī 
starptautisko un pārnacionālo tiesību jomā patstāvīgi veic darbības,  kas saistītas ar 
materiālo un procesuālo tiesību normu piemērošanu, kā arī veic citus darbus atbilstoši 
ieņemamā amata vai darba pienākumu aprakstam. Juriskonsults izstrādā informatīvo 
ziņojumu un tiesību aktu projektus un juridiskos dokumentus, piedalās un ved lietas 
kā pārstāvis tiesā un citās institūcijās. 

Par kopīgām prasmēm tiesību nozarē var uzskatīt spējas:
• izmantot un piemērot juridiskās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas 

jebkurā darbā un amatā;
• brīvi pārvaldīt valsts valodu, pārzināt juridisko terminoloģiju un tās lietojumu 

valsts valodā;
• brīvi  pārvaldīt  vismaz  vienu  svešvalodu,  pārzināt  šīs  valodas  juridisko 

terminoloģiju un tās lietojumu;
• sarunvalodas līmenī pārvaldīt vismaz vēl vienu svešvalodu;
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• lietot datorprogrammas un citas informācijas tehnoloģijas;
• brīvi orientēties Latvijas, pārnacionālajā un starptautiskajā tiesību sistēmā;
• izmantot tiesību avotus un piemērot tiesību normas;
• orientēties Latvijas valsts un pašvaldību institucionālajā sistēmā;
• precīzi  identificēt  juridiskās  problēmas  un  šo  problēmu  atrisināšanai 

nozīmīgos faktus;
• izmantot juridiskās metodes juridisko problēmu un konfliktu risināšanā;
• sagatavot, organizēt un veikt juridisko problēmu atrisināšanai nepieciešamās 

tiesiskās darbības materiālo un procesuālo tiesību jomā; 
• par vispārīgām prasmēm pabeidzot šo programmu tiek uzskatītas prasmes;
• sagatavot, organizēt un veikt juridisko problēmu atrisināšanai nepieciešamās 

tiesiskās darbības materiālo un procesuālo tiesību jomā;
• spēt piemēroties jebkura ieņemamā amata prasībām un veikt atbilstošos darba 

pienākumus;
• spēt pastāvīgi papildināt savas zināšanas, apgūt jaunu informāciju un iemaņas;
• organizēt, plānot un kontrolēt savu un pakļauto darbinieku darbu;
• veikt  darbu  patstāvīgi  vai  kolektīvi  kopā  ar  juristu  un  citu  profesiju 

pārstāvjiem;
• spēt noteikt darba uzdevumu prioritātes;
• pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu;
• ievērot profesionālās ētikas noteikumus un vispārpieņemtās morāles normas;
• izstrādāt un pilnveidot komunikatīvās iemaņas saskarsmē ar dažādu profesiju 

un vecuma cilvēkiem;
• orientēties  politiskajos,  sociālajos  un kultūras  jautājumos valstī,  reģionā un 

pasaulē. 
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3. Programmas organizācija

3.1. Programmas struktūra

Studiju programmas kopējais apjoms ir 160 kredītpunkti [turpmāk – KP], tā 
paredzēta 4 gadu ilgām pilna laika studijām un 5 gadu ilgām nepilna laika studijām. 
Studiju programmā “Tiesību zinātne” iekļauti 20 KP apjomā vispārizglītojošie studiju 
kursi, 36 KP apjomā nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi, 
60 KP apjomā nozares  profesionālās  specializācijas  kursi,  un 6 KP apjomā brīvās 
izvēles  kursi,  kā  arī  paredzēta  profesionālās  kvalifikācijas  prakse  26  KP  apjomā. 
Studijas  noslēdzas  ar  valsts  pārbaudījumu,  kura  sastāvdaļa  ir  diplomdarba 
aizstāvēšana.  Diplomdarba  apjoms ir  12 KP.  Studiju  programma paredz studējošo 
pētniecisko darbu (studiju darbi, referāti, diplomdarba izstrāde).

Studiju  process  ir  organizēts  atbilstoši  Latvijas  Republikas  Augstskolu 
likumam, Daugavpils Universitātes [turpmāsk – DU] Satversmei,  kā arī saskaņā ar 
DU  Senāta  pieņemtiem  studijas  reglamentējošiem  dokumentiem,  Sociālo  zinātņu 
fakultātes [turpmāk – SZF] Domes lēmumiem.

3.2.   Programmas  saturs un plāns

Akadēmiska personāla sadalījums pa studiju kursiem un individuālā darba slodze tiek 
dota 1.tabulā.

1.tabula. Studiju programmas saturs

Studiju kursi KP
(kontaktstundas)

Pārbaudes 
forma

Docētājs Docētāja 
darbavieta

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI

Ievads studijās 2 
(32)

ieskaite Mag.iur. 
J.Teivāns – Treinovskis 

DU 

Saskarsmes 
(komunikācijas)  
psiholoģija

2 
(32)

ieskaite Dr.psyh. V.Makarevičs DU 

Lietvedības pamati 2
(32)

ieskaite Mag.paed. A.Kehris DU

Politoloģija 2
(32)

ieskaite Mag.hist. D.Oļehnovičs DU

Runas māksla 1
(16)

ieskaite Dr.philol. A.Kuzņecovs DU

Svešvalodu  studijas  
juristiem

6
(96)

ieskaite(t), 
eksāmens

Dr.philol. S. Jundina DU

Krievu  valodas 
juristiem

1
(16)

ieskaite Dr.philol.A.Kuzņecovs DU

Latvijas  kultūras 
vēsture

2
(32)

ieskaite Dr.philol.I.Kupšāne DU

Projektu  izstrāde  un 
vadība

2
(32)

ieskaite Dr.oec. E.Jermolajeva DU

Kopā-9 20
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NOZARES TEORĒTISKIE PAMATKURSI
 UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU KURSI

Valsts teorija 2
(32)

ieskaite Mag.iur. A.Daugavvanags LPA 

Tiesību teorija 4 
(64)

eksāmens Mag.iur. A.Daugavvanags LPA 

Latvijas  valsts  un 
tiesību vēsture

4
(64)

eksāmens Mag.hist. D.Oļehnovičs DU

Konstitucionālās  
tiesības

4
(64)

eksāmens Mag.iur. J.Radionovs DU

Tiesu  varas  institūciju  
tiesības

3
(48)

eksāmens Mag.iur.J.Teivāns-
Treinovskis

DU

Starptautiskās tiesības 4
(64)

eksāmens Mag.iur. R.Fila Valsts policija

Ekonomika 3
(48)

eksāmens Dr.oec. J.Eglītis DU

Civiltiesību  vispārīgie  
pamati

3
(48)

eksāmens Dr.iur. J.Mašošins LPA

Profesionālā ētika 2
(32)

ieskaite Mag.iur. Ē.Krutova DU

Lietišķā informātika 2
(32)

ieskaite Dr.phys. S.Ignatjeva DU

Tiesību filozofija 2
(32)

ieskaite Dr.sc.soc.,  Dr.phil. 
V.Voronovs

DU

Eiropas cilvēktiesības 3
(48)

eksāmens Dr.iur. V.Zahars DU

Kopā: 12 36

NOZARES PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS KURSI

Administratīvās  
tiesības

4
(64)

eksāmens Dr.iur. J.Načisčionis Biznesa Augstskola 
„Turība”

Nodokļu tiesības 4
(64)

eksāmens Mag.iur.,bak.oec.
N.Verina

DU

Administratīvā procesa 
tiesības

3
(48)

eksāmens Dr.iur. J.Načisčionis Biznesa Augstskola 
„Turība”

Eiropas  kopienu 
tiesības

4
(64)

eksāmens Mag.iur. E.Krutova DU

Lietu  (īpašuma) 
tiesības

4
(64)

eksāmens Dr.iur. A.Baikovs DU

Ģimenes  un 
mantojuma tiesības

4
(64)

eksāmens Mag.iur. Ē.Krutova DU

Saistību tiesības 5
(80)

eksāmens Mag.iur. V.Isajevs DU

Civilprocesa tiesības 3
(48)

eksāmens Mag.iur. V.Isajevs DU

Komerctiesības 4
(64)

eksāmens Dr.iur. A.Baikovs DU

Vides tiesības 2
(32)

ieskaite Dr.biol. A.Škute DU

Krimināltiesības  
(vispārīgā daļa)

2
(32)

ieskaite Mag.iur., 
J.Teivāns-Treinovskis

DU

Krimināltiesības  4 eksāmens Mag.iur. DU
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(sevišķā daļa) (64) J.Teivāns-Treinovskis
Eiropas cilvēktiesības 3

(48)
eksāmens Dr.iur. V.Zahars DU

Darba tiesības 3
(48)

eksāmens Dr.iur.A.Baikovs DU

Kriminālprocesa 
tiesības

4
(64)

eksāmens Mag.iur. 
J.Teivāns-Treinovskis

DU

Juridiskā metodoloģija 3
(48)

eksāmens Dr.iur. J.Mašošins LPA

Pašvaldību tiesības 3
(48)

eksāmens Dr.iur. Z.Rags LPA

Zemes tiesības 4
(64)

eksāmens Mag.oec.J.Radionovs DU

            Kopā:18                          60

BRĪVĀS IZVĒLES KURSI 
(jāizvēlas pieci studiju kursi)

Filozofijas pamati 2
(32)

ieskaite Dr.phil.L.Gorbaceviča DU

Policijas tiesības 2
(32)

ieskaite Mag.iur.A.Garonskis LPA

Socioloģija 2
(32)

ieskaite Dr.soc. V.Volkovs DU

Pasaules  kultūras 
vēsture

2
(32)

ieskaite Dr.philol.I.Kupšāne DU

Satiksmes tiesības 2
(32)

ieskaite Mag.iur.A.Garonskis LPA

Reliģijas vēsture 2
(32)

ieskaite Mag.hist.B.Volkovičs DU

Loģika 2
(32)

ieskaite Mag.hist. B.Volkovičs DU

Romiešu civiltiesības 2
(32)

ieskaite Mag.oec.J.Radionovs DU

Tiesu psihiatrija 2
(32)

ieskaite Mag.psych.S.Vorone DU

Latīņu  valoda 
juristiem

2
(32)

ieskaite Dr.philol.A.Kuzņecovs DU

Kriminoloģija 2
(32)

ieskaite Dr.iur. J.Mašošins LPA

Psiholoģijas pamati 2
(32)

ieskaite Dr.hab.psych. 
Dr.hab.paed.A.Vorobjovs

DU

Kriminālistika 2
(32)

ieskaite Dr.iur. J.Mašošins LPA

Kriminālsodu  izpildes 
tiesības

2
(32)

ieskaite Dr.iur. V.Zahars DU

Juridiskā psiholoģija 2
(32)

ieskaite Dr.psych. V.Makarevičs DU

Kopā: 15              6
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Studiju darbi

Studiju 
semestris

Nozare Vērtējums

1. – 2. "Tiesību  teorija"  ,  „Latvijas  valsts  un  tiesību  vēsture”,  vai  
"Konstitucionālās tiesībās"

10 ballu sistēmā

3. – 4. "Ģimenes un mantojuma tiesības", " Kriminālprocesa tiesības”,  
„Lietu tiesības” vai "Krimināltiesības"

10 ballu sistēmā

5. – 6. "Saistību  tiesības",  „Komerctiesības”,  „Administratīvās  tiesības” 
vai "Administratīvā procesa tiesības"

10 ballu sistēmā

Profesionālās kvalifikācijas prakse

7. – 8. Profesionālās kvalifikācijas prakse 26 10 ballu sistēmā

Noslēguma pārbaudījumi

Diplomdarbs 12 10 ballu sistēmā

Diplomdarbs ir teorētisks vai eksperimentāls aktuāla temata tiesību zinātnē pētījums, 
kurā students demonstrē savas teorētiskās zināšanas un prasmes, kuras dod priekšstatu par 
viņa  gatavību  risināt  profesionālus  uzdevumus,  ļauj  vērtēt  studenta  prasmi  pielietot 
pētniecības metodes sociālu procesu analīzei, prasmi veikt teorētiskus vispārinājumus un 
praktiskus secinājumus, sniegt praktiskus priekšlikumus un rekomendācijas sociālo procesu 
tiesiskai  reglamentācijai  pētījuma jomā.  Darbam jābūt  ar  radošu ievirzi,  kurā  izmantoti 
aktuāli statistikas materiāli un normatīvie akti; darba saturu loģiski un skaidri jāizklāsta, 
jāargumentē  un  jāpamatojas  uz  ticamiem faktiem;  darbam jāatspoguļo  studenta  prasme 
racionāli  izmantot  informācijas  meklēšanas,  atlases,  apstrādes  un  sistematizācijas 
paņēmienus, prasme strādāt ar normatīvajiem aktiem
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3.3. Iekšējās kvalitātes mehānisma darbība

Studiju programmas kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir: 
• studiju  programmas  satura  analīze,  realizēšana  un  izvērtējums,  kas  tiek 

apspriests DU Studiju kvalitātes novērtēšanas centrā, DU Mācību padomes 
sēdēs,  DU  metodiskajās  konferencēs  (veicot  ikgadējo  programmas 
pašnovērtējuma  ziņojumu  analīzi),  studiju  programmas  satura,  studiju 
īpatnību  apspriešana  starptautiskos  forumos  un  ar  ārzemju  sadarbības 
partneriem;

• studiju procesa analīze un kontrole, ko veic, regulāri sekojot un analizējot 
studiju  programmas  saturu DU SZF Domes sēdēs,  Studiju  programmas 
padomes  un  attiecīgo  katedru  sēdēs,  studiju  kvalitāti  (veicot  studējošo 
aptauju pēc katra kursa noklausīšanās), studējošo un absolventu attieksmi 
(aptaujas), formālos un cita veida programmas apguves sekmības rādītājus 
(studējošo sekmību, konkurētspēju darba tirgū);

• studiju procesa un pētnieciskā darba integrācijas pastiprināšana, uzskatot 
to par būtisku kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sastāvdaļu;

• studiju  procesa  stratēģiskā  plānošana,  analizējot  studiju  programmas 
turpmākās attīstības iespējas un citus ar to saistītos aspektus.

Lielu nozīmi programmas kvalitātes nodrošināšanā sniedz studiju programmā 
izveidotā  un  DU  SZF  Domes  apstiprinātā  Studiju  programmas  padome. Tās 
pārraudzībā notiek sekojošas aktivitātes:

 Studiju plānošanas semināri pirms katra jaunā studiju gada, kad programmas 
docētāji tiek aicināti izvērtēt iepriekšējā studiju gada pieredzi un diskutēt par 
studiju procesa īstenošanu jaunajā studiju gadā.

 Katra studiju kursa izvērtēšana pēc pārbaudījumu nokārtošanas. Kursa satura 
izvērtēšanu  un  saskaņošanu  veic  attiecīgās  katedras,  nosakot  kursu  satura 
atbilstību  jaunākajiem  zinātniskajiem  sasniegumiem,  jaunākajai  mācību 
literatūrai  un  salīdzinot  tos  ar  atbilstošiem  mācību  kursiem  Latvijas 
Republikas,  ES un citās  līdzīgās augstskolu programmās.  Par katra mācību 
kursa  programmas  izstrādāšanu  un  papildināšanu  ir  atbildīgs  programmā 
strādājošais docētājs.

 Studiju procesa izvērtēšana katra studiju gada beigās

 Studiju  procesā  radušos  jautājumu  un  problēmu  rakstiska  uzrādīšana, 
iesniedzot programmas padomei “Jautājumu un ierosinājumu lapu”.

 Studiju programmas pašnovērtējuma ziņojums, ko programmas direktors katra 
studiju gada beigās sagatavo un pēc apstiprināšanas DU SZF Domē iesniedz 
SKNC un publicē DU mājas lapā.

Kopējo studiju programmas vadību nodrošina DU Mācību padome, konkrēto 
jautājumu risināšana ir SZF dekanāta un Tiesību katedras pārziņā. DU SZF dekanāts 
fakultātes  katedras  programmu  realizē,  pieaicinot  nepieciešamo  akadēmisko 
personālu. SZF dekanāta uzdevums ir studiju plāna apstiprināšana, nodarbību saraksta 
sastādīšana un saskaņošana ar visām tajā iesaistītajām struktūrvienībām. Studiju plānu 
un visas izmaiņas tajā apstiprina SZF Domes sēdē.

Tiesību  katedras  uzdevums  ir  atsevišķu  studiju  kursu  apjoma  un  satura 
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noteikšana,  kā  arī  mācībspēku  izvēle  saskaņā  ar  viņu  specializāciju.  Vadoties  no 
iegūtās pieredzes programmas realizācijā, Katedra izvērtē, apspriež Katedras sēdē un 
ierosina  fakultātes  Domei  izmaiņas  kursu  apjomā,  saturā  un  izkārtojumā.  Katedra 
rūpējas arī par studiju procesa dokumentācijas sagatavošanu.

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

Viens  no  studiju  programmas  realizācijas  būtiskajiem  aspektiem  ir 
programmas  vadības  un  tās  kvalitātes  nodrošinājuma  sistēmas  izveide.  Studiju 
programmas “Tiesību zinātne” kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir:

- studiju programmas  satura analīze un izvērtējums SZF Domes un 
tiesību  katedras  sēdēs,  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, konkurētspēju darba tirgū);

- regulāra ikgadēja studiju programmas pašnovērtēšana;
- studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas 

vājās puses, attīstības iespējas un pārējos ar to saistītos aspektus.

Studiju  procesa  nodrošināšanā  tiek  iesaistīti  arī  speciālisti  no  Latvijas  un 
ārvalstu  radniecīga  profila  augstskolām,  Latvijas  valsts  varas  un  pašvaldību 
institūcijām. Studentu prakse notiek tiesās, prokuratūras iestādēs, pašvaldībās, vietējās 
ministriju iestādēs un citās iestādēs un uzņēmumos, kuras savā darbībā izmanto algotu 
profesionālu juristu pakalpojumus.

Studējošie  intensīvi  apgūst  vismaz  divas  svešvalodas,  pievēršot  īpašu 
uzmanību profesionālajai terminoloģijai.
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4. Studiju rezultātu un programmas satura 
salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām 

Latvijā un Eiropas Savienības valstīs

DU  studiju  programma  “Tiesību  zinātne”  ietver  sevī  Minsteres  Vestfāles 
Vilhelma  universitātes  Juridiskās  fakultātes,  Helsinku  universitātes  Juridiskās 
fakultātes,  Upsalas  Universitātes  Juridiskās  fakultātes,  Latvijas  Universitātes 
Juridiskās  fakultātes,  Latvijas  Policijas  akadēmijas,  Lietuvas  Tiesību  universitātes 
pieredzi  speciālistu  sagatavošanā tiesību zinātnes jomā, ievērojot  pašas Daugavpils 
Universitātes darbības īpatnības. 

Programmas salīdzinājums ar analogām studiju programmām citās augstskolās 
priekšmetu blokiem tiek piedāvāts 2.1.tabulā.

2.1. tabula. Studiju programmu salīdzinājums

DU profesionālo studiju 
programma 

“Tiesību zinātne”

Viļņas Universitātes studiju 
programma 

“Tiesību profesionālā 
kvalifikācija”

Stokholmas universitātes  
tiesību zinātņu profesionālo 

studiju programma

Vispārizglītojošie studiju 
kursi:

Obligātie studiju kursi: Obligātie studiju kursi:

Ievads studijās Loģika Ievads tiesību zinātnē
Ievads filozofijā Tiesību metode
Svešvaloda Privātās tiesības:

Ģimenes tiesības;
Darba tiesības;
Līgumtiesības;
Tirdzniecības tiesības;
Kredīttiesības;
Mārketinga tiesības;
Intelektuālā īpašuma tiesības;
Nekustamā īpašuma tiesības;
Celtniecības līgumu tiesības

Latvijas kultūras vēsture Latīņu valoda Konstitucionālās tiesības
Lietvedības pamati Tiesību informātikas  un  statistikas 

pamati
Publiskās starptautiskās tiesības

Politoloģija Tiesību teorija Eiropas Kopienas tiesības
Runas māksla Lietuvas valsts un tiesību vēsture Tiesības un informātika
Saskarsmes (komunikācijas) 
psiholoģija

Ārzemju tiesību vēsture Krimināltiesības

Svešvalodu studijas juristiem Tiesību aizsardzības iestādes Procesuālās tiesības
Projektu izstrāde un vadība Civiltiesības Biznesa ekonomika
Krievu valoda juristiem Romiešu civiltiesības Asociāciju tiesības

Nodokļu tiesības
Administratīvās tiesības
Tiesību vēsture
Tiesības un ekonomika
Starptautiskās privātās tiesības
Jurisprudence
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Nozares teorētiskie 
pamatkursi un informācijas 

tehnoloģiju kursi

Lietuvas Republikas 
konstitucionālās tiesības

Valsts teorija Krimināltiesības
Tiesību teorija Administratīvās tiesības
Ekonomika Zemes tiesības
Latvijas valsts un tiesību vēsture Darba tiesības
Konstitucionālās tiesības Nodokļu tiesības
Tiesu varas institūciju tiesības Finansu tiesības
Starptautiskās publiskās tiesības Ekoloģiskās tiesības
Civiltiesību vispārīgie pamati Sociālās tiesības
Profesionālā ētika Kriminalprocess
Lietišķā informātika Civilprocess
Eiropas cilvēktiesības Starptautiskās publiskās tiesības
Juridiskā metodoloģija Starptautiskās privātās tiesības

Komerctiesības
Kriminālistika
Kriminoloģija
Tiesību filozofija
Civila aizsardzība
Banku darbības regulēšanas 
tiesības
Tiesību teorijas un prakses 
problēmas
Ekonomiskā teorija 
(makroekonomika)
Ekonomiskā teorija 
(mikroekonomika)
Eiropas Savienības tiesības
Intelektuālā īpašuma tiesības
Konkurences un patērētāju 
aizsardzības tiesības
Lietuviešu valodas kultūra
Politisko un tiesību teoriju vēsture
Politoloģija
Seima tiesības
Salīdzinošās konstitucionālās 
tiesības
Starptautisko un Eiropas 
Savienības informātikas tiesību 
pamati

Nozares profesionālās 
specializācijas kursi

Administratīvās tiesības
Nodokļu tiesības
Administratīva procesa tiesības
Starptautiskās privāttiesības
Eiropas kopienu tiesības
Lietu (īpašuma) tiesības
Ģimenes un mantojuma tiesības
Saistību tiesības
Civilprocesa tiesības
Komerctiesības
Vides tiesības
Kriminaltiesības



Darba tiesības
Kriminālprocesa tiesības
Zemes tiesības
Pašvaldību tiesības

Izvēles kursi
Programmas ietvaros tiek piedāvāti izvēles 

kursi šādos specializācijas virzienos:

Izvēles kursi Izvēles kursi

Filozofijas pamati Ētika Ievads Zviedrijas tiesībās
Policijas tiesības Notariāts Eiropas Komerctiesības
Satiksmes tiesības Arbitrāža Eiropas  Intelektuālā  īpašuma 

tiesības
Grāmatvedības uzskaites pamati Starptautiskās  tirdzniecības  un 

maksātnespējas tiesības
Romiešu civiltiesības Publiskās starptautiskās tiesības
Latvijas kultūras vēsture Konkurences tiesības
Reliģijas vēsture Starptautiskās vides tiesības
Romiešu civiltiesības Tiesības un ekonomika
Tiesu psihiatrija Tiesību  teorija  -  Skandināvijas 

perspektīva
Latīņu valoda juristiem Jūras un transporta tiesības
Loģika Krimināltiesības un filozofija
Pasaules kultūras vēsture Eiropas  Savienības  banku  un 

finanšu tiesības
Psiholoģijas pamati Salīdzinošās tiesības

Anglijas un Amerikas tiesības
Eiropas  starptautiskās  procesuālās 
tiesības
Eiropas  privātās  starptautiskās 
tiesības
Starptautiskās krimināltiesības
Apdrošināšana pret risku jūrā

Pirmajā, otrajā un trešajā studiju 
gadā studenti izstrādā studiju 
darbus, kuri attīsta patstāvīgā 
pētnieciskā darba iemaņas un 
palīdz izvēlēties specializāciju. 
Ceturtajā studiju gadā studenti 
izstrādā un aizstāv diplomdarbu

Piektajā studiju gadā paredzēta 
kvalifikācijas darba izstrāde un 
aizstāvēšana. Kā sagatavošanās tam 
ir paredzēts specializēts semināru 
kurss, kura apjoms ir 4 KP

9.semestrī tiek izstrādāta disertācija 
(10 KP)

4 gadi 5 gadi 4,5 gadi

160 205 KP 187 KP

Kvalifikācijas prakse – 26 
KP

Profesionālā prakse – 8 KP -

Nobeiguma pārbaudījums
Diplomdarbs 12 KP Eksāmens Civiltiesības un 

Civilprocesā
Valsts pārbaudījums nav jākārto, ja 

studentiem visos priekšmetos 
vērtējums ir apmierinoši (B)

Daugavpils  Universitātes  studiju  programma balstās  uz  iedziļinātu  obligāto 
studiju kursu apguvi un studentu tiesiskās domāšanas attīstīšanu.

Veiktais  salīdzinājums  ļauj  izdarīt  secinājumu,  ka  visas  šīs  programmas  ir 
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līdzīgas un to pamatā ir klasiskās juridiskās fakultātes prasības. Viļņas Universitātes 
studiju programma “Tiesību profesionālā kvalifikācija” pēc savas būtības vispār maz 
atšķiras  no  DU  profesionālās  studiju  programmas  “Tiesību  zinātne”.  Viļņas 
Universitātes īstenotajai programmai ir nedaudz lielāks (par 27) apjoms KP ziņā, taču 
studiju kursu saturs ir ļoti tuvs DU programmai. Viļņas universitātei ir plašāki pēc 
apjoma tādi studiju kursi kā: Krimināltiesības, Tiesību teorija un Darba tiesības. Tai 
pašā  laikā,  kā  redzams  no  salīdzinājuma,  Daugavpils  Universitātes  programmā  ir 
paredzēts  trīs  reizes  lielāks  kvalifikācijas  prakses  apjoms.  Tas  viss  parāda,  ka 
Daugavpils  Universitātes  studiju  programmai  ir  spilgtāk  izteikts  praktiskais 
novirziens,  kas  vairāk  atbilst  profesionālajai  studiju  programmai,  kā  arī  Latvijas 
Republikas Ministru kabineta noteikumiem par profesionālo augstāko izglītību.

Stokholmas  Universitātes  studiju  programma  atšķiras  ar  paplašinātu 
privāttiesību bloku, kurš papildus satur tādus studiju kursus kā Tirdzniecības tiesības, 
Kredīttiesības un Celtniecības līgumu tiesības. Visi Stokholmas Universitātes izvēles 
studiju  kursi  ir  orientēti  uz  dažāda  rakstura  starptautisko  un  kaimiņvalstu  tiesību 
nozarēm. 

Nobeiguma  pārbaudījums  Viļņas  Universitātei  ir  pilnībā  orientēts  uz 
civiltiesisko  attiecību  iedziļinātu  studēšanu.  Šajā  ziņā  Daugavpils  Universitātes 
programmas  ietvaros  izvēlētajam eksāmenam ir  universālāks  raksturs.  Stokholmas 
Universitātē  noslēguma pārbaudījumi  sekmīgas  studiju  gaitas  gadījumā vispār  nav 
paredzēti.  Taču  studiju  ilguma  un  apjoma  ziņā  Stokholmas  universitātes  tiesību 
zinātņu programma arī maz atšķiras no Daugavpils tiesību programmas. 

2.2. tabula. Studiju programmu salīdzinājums

DU profesionālo studiju 
programma 

TIESĪBU ZINĀTNE

Biznesa Augstskolas  
”Turība”2.līmeņa 

profesionālās augstākās 
izglītības studiju programma 

TIESĪBU ZINĀTNES

Sociālo tehnoloģiju 
augstskolas TIESĪBU 

ZINĀTŅU profesionālo  
studiju programma

Vispārizglītojošie studiju 
kursi:

Obligātie studiju kursi: Vispārizglītojošie studiju 
kursi:

Ievads studijās Lietišķā svešvaloda Civilā aizsardzība
Eiropas integrācijas pamati

Menedžments Filozofijas pamati
Latvijas kultūras vēsture Politoloģija Lietvedības pamati
Lietvedības pamati

Filozofija
Mācīšanās iemaņu apguves 
metodika

Politoloģija Prezentācijas prasme Politoloģijas pamati
Runas māksla Kultūras vēsture 2. svešvaloda
Saskarsmes (komunikācijas) 
psiholoģija Komercdarbība

Biznesa ekonomiskie pamati

Svešvalodu studijas juristiem Lietvedība Grāmatvedības uzskaites pamati
Projektu izstrāde un vadība Tiesību teorija 1. svešvaloda
Krievu valoda juristiem Tiesību aizsardzības iestādes Komunikāciju prasme

Vispārējā valsts zinātne
Latvijas tiesību vēsture
Profesionālā ētika
Ārvalstu tiesību vēsture
Tiesību filozofija
Cilvēktiesības
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Nozares teorētiskie 
pamatkursi un informācijas 

tehnoloģiju kursi

Nozares teorētiskie 
pamatkursi un informācijas 

tehnoloģiju kursi
Valsts teorija Konstitucionālās tiesības Administratīvais process
Tiesību teorija Darba tiesības Civiltiesības. Vispārīgā daļa
Ekonomika Civiltiesības. Vispārīgā daļa. Datoru informātikas sistēmu pamati
Latvijas valsts un tiesību vēsture Civiltiesības. Ģimenes un 

mantojuma tiesības.
Eiropas Savienības tiesības

Konstitucionālās tiesības
Civiltiesības. Lietu tiesības.

Konstitucionālās tiesības. 1. un 
2.daļa

Tiesu varas institūciju tiesības Civiltiesības. Saistību tiesības. Romiešu civiltiesību pamati
Starptautiskās publiskās tiesības Civilprocess Salīdzinošā jurisprudence
Civiltiesību vispārīgie pamati Administratīvās tiesības Starptautiskās publiskās tiesības
Profesionālā ētika Administratīvais process Tiesību aizsardzības iestādes
Lietišķā informātika Pašvaldību tiesības Tiesību filozofija
Eiropas cilvēktiesības Krimināltiesības Tiesību teorija
Juridiskā metodoloģija Kriminālprocess Ārvalstu tiesību vēsture

Finanšu tiesības Latvijas tiesības vēstures kontekstā
Ekoloģiskās tiesības Vispārējā valstszinātne
Komerctiesības
Starptautiskās publiskās tiesības
Starptautiskās privātās tiesības
Eiropas Savienības tiesības
Juridiskās metodes mācība un 
praktikums

Nozares profesionālās 
specializācijas kursi

Nozares profesionālie un 
izvēles

Administratīvās tiesības Apdrošināšanas tiesības
Nodokļu tiesības Intelektuālā īpašuma tiesības. 

Datori un likumdošana
Administratīva procesa tiesības Cilvēktiesības
Starptautiskās privāttiesības Civilprocess
Eiropas kopienu tiesības Administratīvās tiesības
Lietu (īpašuma) tiesības Civiltiesības. Ģimenes tiesības
Ģimenes un mantojuma tiesības Civiltiesības. Lietu (īpašuma) 

tiesības
Saistību tiesības Civiltiesības. Mantojuma tiesības
Civilprocesa tiesības Civiltiesības. Saistību tiesības
Komerctiesības Darba tiesības
Vides tiesības Vides tiesības
Kriminaltiesības Finanšu un nodokļu tiesības. Banku 

tiesības
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Darba tiesības Komerctiesības. 1.un 2.daļa
Kriminālprocesa tiesības Kriminālistika
Zemes tiesības
Pašvaldību tiesības Kriminālprocess

Izvēles kursi

Filozofijas pamati Kriminoloģija
Policijas tiesības Muitas tiesības
Satiksmes tiesības Pašvaldību tiesības

Profesionālā ētika
Romiešu civiltiesības Autortiesības
Latvijas kultūras vēsture Diplomātiskās un konsulārās 

tiesības
Reliģijas vēsture Starptautiskās tirdzniecības tiesības
Romiešu civiltiesības Muitas tiesības
Tiesu psihiatrija Krimināltiesības. Vispārējā daļa. 

Sevišķā daļa
Latīņu valoda juristiem Tiesu runa
Loģika Darba drošība un aizsardzība
Pasaules kultūras vēsture Līgumu sastādīšana
Psiholoģijas pamati Notariāts

Grāmatvedība audits revīzija
Kriminoloģija Eiropas  starptautiskās  procesuālās 

tiesības
Eiropas  privātās  starptautiskās 
tiesības
Starptautiskās krimināltiesības
Apdrošināšana pret risku jūrā

Specializācijas/ ierobežotās 
izvēles priekšmeti

1. Transporta pakalpojumu 
tiesiskais nodrošinājums
Dzelzceļa un autopārvadājumu 
tiesiskais nodrošinājums
1.2. Gaisa pārvadājumu un jūras 
transporta tiesiskais nodrošinājums
2. Nekustamā īpašuma tirgus 
tiesiskais nodrošinājums
Darījumi ar nekustamo īpašumu
Nekustamā īpašuma vērtēšana
3. Mazā un vidējā biznesa tiesiskais 
nodrošinājums
Tirgzinības
Biznesa drošības pamati

Izvēles kursi

Datoru informātikas sistēmu 
pamati. 2.daļa
Notariāta tiesības
Starptautiskās privāttiesības 
Finanšu tirgus regulēšana
Tiesību teorijas mūsdienu 
problēmas
Vadības pamati
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2. svešvaloda. 2.daļa
1.svešvaloda
Zemes tiesības
Sociālā psiholoģija
Latvijas kultūras vēsture
Darba un sociālās tiesības
Bāriņtiesu un pagasttiesu tiesiskā 
darbība

Pirmajā, otrajā un trešajā studiju 
gadā studenti izstrādā studiju 
darbus, kuri attīsta patstāvīgā 
pētnieciskā darba iemaņas un 
palīdz izvēlēties specializāciju. 
Ceturtajā studiju gadā studenti 
izstrādā un aizstāv diplomdarbu

Pirmajā, otrajā un trešajā studiju 
gadā studenti izstrādā studiju 
darbus, kuri attīsta patstāvīgā 
pētnieciskā darba iemaņas un 
palīdz izvēlēties specializāciju. 
Ceturtajā studiju gadā studenti 
izstrādā un aizstāv diplomdarbu

Pirmajā, otrajā un trešajā studiju 
gadā studenti izstrādā studiju 
darbus, kuri attīsta patstāvīgā 
pētnieciskā darba iemaņas un palīdz 
izvēlēties specializāciju. Ceturtajā 
studiju gadā studenti izstrādā un 
aizstāv diplomdarbu

4 gadi 4 gadi 4 gadi

160 160 KP 160 KP

Kvalifikācijas prakse – 26 
KP

Kvalifikācijas prakse – 26 
KP

Kvalifikācijas prakse – 26 KP

Nobeiguma pārbaudījums
Diplomdarbs Diplomdarbs Diplomdarbs

No  Daugavpils  Universitātes  studiju  programmas  salīdzinājuma  ar  Latvijā 
realizējamām  analoģiskām  studiju  studiju  programmām  redzams,  ka  tās  faktiski 
identiskas DU un Biznesa Augstskolā  „Turība”. Tas ir loģiski, jo šīm programmām ir 
jāatbilst juriskonsulta profesijas standartam. Daugavpils Universitātei ir vairāk izvēles 
kursu, kurus studējošie var apgūt, ja tie viņus interesē un ir saistīti ar specializāciju 
izvēloties nodarbinātības raksturu nākotnē.

No  abām  šīm  programmām  atšķiras  Sociālo  tehnoloģiju  augstskolas 
programma.  Tai  ir  īpatnēja  (piemēram,  nodaļas  Nozares  profesionālie  un  izvēles  
kursi,  Specializācijas/ ierobežotās izvēles priekšmeti)  struktūra. Šai sakarā diezgan 
grūti saprast, kur ir robeža starp nozares profesionālajiem un izvēles kursiem. Daži no 
šajā  nodaļā  norādītajiem  studiju  kursiem  –  Kriminālistika,  Kriminoloģija, 
Starptautiskās  krimināltiesības,  Apdrošināšana  pret  risku  jūrā  u.c.,  nav  saistīti  ar 
juriskonsulta profesiju un varētu būt iekļauti tikai starp brīvās izvēles kursiem.
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5. Vērtēšanas sistēma (vērtēšanas metožu un 
izvēles pamatojums, un rezultātu analīze)

    Studējošo  zināšanu  novērtēšana  un  pastāvīgā  darba  kontrole  tiek  veikta 
semestra ietvaros paralēli studiju darbam, proti, novērtēšanai ir nepārtraukts raksturs. 
Tas,  pirmkārt,  nodrošina  atgriezenisko  saiti  starp  studējošo  un  docētāju  noteiktā 
studiju kursā, ļaujot mācībspēkam novērtēt jau realizētu kursa sadaļu apguves līmeni 
un  līdz  ar  to  arī  pasniegšanas  kvalitāti.  Otrkārt,  tas  nodrošina  reāla,  nepārtraukta 
studiju darba norisi.

Zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmu 
mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts 
prasību kopums pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai. 

Vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par 
programmas obligātā satura apguvi. 

Programmas  apguves  vērtēšanas  pamatformas  ir  diferencētā  ieskaite  vai 
eksāmens.  Minimālais  studiju  kursa  apjoms,  lai  organizētu  eksāmenu,  ir  3 
kredītpunkti. 
Par katru studiju kursu vai studiju aktivitāti ieskaita kredītpunktus (KP), ja to apguves 
līmenis ir pozitīvs. 
Jāapgūst  visi  studiju  kursi  studiju  kursu programmu apjomā.  Studiju  kursos,  kuru 
apjoms 1 – 2 KP, jākārto diferencētā ieskaite, studiju kursos, kuru apjoms ir 3 vai 
vairāk KP, jākārto kursa eksāmens. Zināšanas tiek vērtētas pēc 10 ballu sistēmas:

• ļoti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”),

• augsts apguves līmenis (8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”),

• vidējs  apguves  līmenis  (6  –  “gandrīz  labi”,  5  –  “viduvēji”,  4  –  “gandrīz 
viduvēji”),

• zems apguves līmenis (3 – “vāji”, 2 – “ļoti vāji”, 1 – “ļoti, ļoti vāji”),

saskaņā  ar  Studiju  nolikumā  noteikto  kārtību.  Studiju  darbos  tiek  dota  iespēja 
apliecināt analītiskās spējas, zināšanas, prasmes un iemaņas visiem apguves līmeņiem 
atbilstošos uzdevumos un situācijās. Pārbaudēs iekļaujamais 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.

Studentiem ir obligāti visi nodarbību veidi: par semināriem un praktiskajām 
nodarbībām tiek kārtotas ieskaites studiju kursu programmās noteiktajā kārtībā. KP 
ieskaita par katru apgūto studiju kursu un praksi, ja saņemts vērtējums 10 ballu skalā 
un tas nav bijis mazāks par 4 (gandrīz viduvēji). Studiju noslēgumā jākārto noslēguma 
pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba aizstāvēšana. Profesionālo bakalaura 
grādu  piešķir  un  diplomu  par  otrā  līmeņa  profesionālo  augstāko  izglītību  saņem 
students, kurš pilnībā apguvis studiju programmu un nokārtojis valsts pārbaudījumu, 
iegūstot tajos pozitīvu vērtējumu.
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6. Programmas praktiskā īstenošana
6.1.    Izmantotās studiju metodes un formas

Programmas īstenošanā tiek izmantotas mūsdienu studiju praksei atbilstošas un daudzveidīgas 
pasniegšanas medodes:

• lekcijas;
• semināri;
• konsultācijas;
• patstāvīgais darbs ar zinātnisko literatūru un tiesību aktiem; 
• patstāvīga darba prezentācija;
• darbs grupās.

Mācību  metodes  tiek  izvēlētas  atbilstoši  katra  kursa  izvirzītajiem  mērķiem  un  specifikai. 
Lekcijas  un  semināri  visbiežāk  tiek  izmantoti  teorētiskajos  kursos.  Kursos  ar  praktiskāku 
ievirzi vispirms notiek teorētiski pamatotas ievadlekcijas, tad seko teoriju analīze un pārrunas 
semināru formā, pēc tam studenti veic individuālo darbu. Noslēgumā šī individuālā darbība 
tiek pārrunāta un analizēta gan semināra formā, gan arī studentu darba grupu ietvaros.

Semināros  studenti  uzstājas  ar  referātiem,  tādejādi  iepazīstoties  ar  tiesību  zinātnes 
pētīšanas metodēm, diskutējot par tiesiski filozofiskām problēmām; semināros arī tiek rūpīgi 
iztirzāti  tiesību  vēsturiskie,  filozofiskie,  politiskie  un  sabiedriskie  aspekti,  tiesību 
piemērošanas metodes. Vadošās mācību metodes ir: problēmsituāciju analīze un risinājumi, 
darbs  mazās  grupās  (fokuss  grupas),  lomu spēles,  mācību  testi,  referātu  sagatavošana  un 
prezentācija,  mācību  pētījumu  veikšana,  individuālo  un  grupu  projektu  izstrāde.  Īpaša 
uzmanība  tiek  pievērsta  studenta  patstāvīgajam  darbam  –  studiju  darbu  un  referātu 
sagatavošanai,  literatūras  un  tiesību  aktu  analīzei,  uzdevumu  risināšanai  rakstu  darbos 
auditorijā un mājas darbos, tiesību aktu metodiski pareizai pielietošanai konkrētās situācijās, 
citu praktisko iemaņu apgūšanai konkrētu funkciju veikšanai juriskonsulta darbā. Docētājiem 
studenta  patstāvīgā  darba  procesā  ir  organizatora,  konsultanta  un  eksperta  loma.  Mācību 
metodes  ir  vērstas  uz  patstāvīgas,  kritiskas  domāšanas  iemaņu  izstrādi  studentiem.  Tām 
jāveicina studentu komunikācija, spēja darboties grupā, pārvarēt konfliktus, būt pārliecinātam, 
stingram  prasībās  un  izturētam  pret  likumpārkāpējiem.  Jāattīsta  patriotisms,  humānisma 
idejas, cilvēktiesību ievērošana, godīgums, zināšanu radoša izmantošana, zinātniskās izziņas 
metožu apguve, zinātkāre, patstāvība darba uzdevumu risināšanā.

Zināšanu  novērtēšanā  tiek  izmantoti  kontroldarbi,  referāti,  esejas,  mutiski/rakstiski 
eksāmeni, situāciju analīze. 
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6.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā ietekme uz 
studiju darbu

Akadēmiskā  personāla  pētnieciskā  darbība  dod  iespēju  docētājiem  nepārtraukti 
pilnveidoties savā profesionālajā darbā, jo, lai veiktu pētījumus, pētniekam jābūt informētam 
par  jaunākajiem  atklājumiem  un  teorētiskajām  atziņām  savā  pētniecības  jomā.  Otrkārt, 
pētnieciskais darbs prasa būt kompetentam pētniecības metodoloģijā. Šīs zināšanas tālāk tiek 
izmantotas,  vadot  studentu  zinātniskos  darbus.  Treškārt,  par  pētnieciskā  darba  rezultātiem 
docētāji informē studentus savu lasīto kursu ietvaros. 

Docētāji piedalās vietējos un starptautiskos projektos, apmeklē gan starptautiskās, gan 
Latvijas  mēroga  konferences.  Šīs  aktivitātes  nodrošina  studentiem  iespējas  iepazīties  ar 
aktuālām  zinātniski  teorētiskajām  atziņām  un  praktiskajiem  pētījumiem,  kas  veikti  gan 
pasaulē, gan Latvijā, jo docētāji jaunākās atziņas no konferencēm integrē savu  kursu saturā.

Studiju  programmā  iesaistīto  mācībspēku  zinātniski  pētnieciskā  darbība  pozitīvi 
ietekmē studiju procesu gan tiešā veidā, iesaistot studējošos pētnieciskajā darbībā, gan netieši, 
jo  mācībspēki,  strādājot  ar  literatūru  un  jaunākajām  publikācijām  par  daudzveidīgajiem 
pētnieciskajiem  jautājumiem,  arī  paši  iegūst  augstāku  akadēmisko  kompetenci,  kā  arī 
profesionālās iemaņas, kas veicina studiju materiāla labāku izklāstu. 

Iesaistot studentus pētniecībā, tiek turpinātas Sociālo zinātņu fakultātes tradīcijas, kā 
arī veidota vienota pētnieciskā darba sistēma studiju programmas ietvaros. Tas studējošajos 
izraisa interesi par daudzveidīgajiem pētījumu jautājumiem, un dod viņiem papildus pieredzi 
saskatīt un risināt problēmas arī ārpus studiju programmas.

Praktiski visi programmā esošie mācībspēki aktīvi piedalās gan valsts mēroga, gan arī 
starptautiskajās zinātniskajās konferencēs. Bez tam, liela daļa programmas docētāju vada vai 
arī ir iesaistīti Izglītības un Zinātnes ministrijas, DU iekšējo garantu izstrādē.

6.3. Studējošo iesaistīšana pētniecības projektos

Studējošie  aktīvi tiek iesaistīti  arī pētnieciskajā darbībā, savus pētījumus reprezentējot DU 
ikgadējās studentu zinātniskajās konferencēs:

Nr. Vārds Uzvārds Ziņojuma nosaukums
1. Anastasija Pasjuga Netradicionālie pratināšanas taktiskie paņēmieni
2. Deniss Gžibovskis Paternitātes institūta tiesiskā regulējuma aktualitātes
3. Anastasija Pasjuga Faktoringa līguma būtība un problemātiskie aspekti
4. Inga Kokina Bāriņtiesas kompetence un nepilngadīgās personas mantisko 

interešu pārstāvēšanā
7. Lilija Leitāne, 

Jevgēnija Bondare
Nepilngadīgo personu nopratināšanas problēmas un ieteikumi

8. Oksana Avetčina Morālā kaitējuma institūta attīstības virzieni
9. Inita Makrecka Vardarbība Latvijas Krimināllikuma kontekstā
10. Aija Cirse, Marika 

Jagovkina, Evita 
Ivdra – Jankovska

Nepilngadīgo noziedzīgie nodarījumi Daugavpilī

11. Inna Limane Legāti
12. Jeļena Jefimova Privāts testaments
13. Nikolajs Jefimovs Dalības institūta nozīme krimināltiesībās

Ceturtā studiju gadā studenti izstrādā bakalaura darbus atbilstoši studiju programmas 
saturam  un  ar  studiju  programmu  saistītajiem  pētījumu  virzieniem -  civiltiesībās,  tiesību 
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teorijā, starptautiskajās tiesībās, krimināltiesībās, (2007.gada bakalaura darbu sarakstu skat. 
Pielikumā Nr. 5).

Studējošie tika iesaistīti divos pētniecības projektos:

Projekta nosaukums „Uz likumpārkāpēju vērstās tiesiskās iedarbības optimizācija”,

Projekta vadītājs: Mag.iur.J.Teivāns - Treinovskis
Realizēšanas laiks: 2005.g.
Finansētājs: DU

Projekta nosaukums: „Cilvēka drošības tiesiskie aspekti” 
      Projekta vadītājs: Dr.iur. J.Mašošins
Realizēšanas laiks: 2006.g.
Finansētājs: LR IZM

Projekta nosaukums: „Cilvēka drošības tiesiskie aspekti” (turpinājums)
      Projekta vadītājs: Dr.iur. J.Mašošins
Realizēšanas laiks: 2007.g.
Finansētājs: LR IZM
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7.  Programmas perspektīvais novērtējums

7.1.   Programmas atbilstība juriskonsulta profesijas standartam 

Šī programma pilnībā atbilst  Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprinātajam 
juriskonsulta profesijas standartam pēc satura un formas. 

Profesionālajā  programmā  ir  iekļauti  visi  tie  studiju  kursi,  kuri  ir  paredzēti 
juriskonsulta profesijas standartā. Programmā paredzētā kvalifikācijas prakse 26 KP apmērā 
arī atbilst nepieciešamajām prasībām (sk. 3.tabulu).

3.tabula. Programmas atbilstība jurista profesijas standartam
Zināšanas, kuras

pieprasa juriskonsulta profesijas standarts
Obligātie studiju kursi DU programmā

„Tiesību zinātne”
Tiesību teorija Tiesību teorija
Tiesību vēsture Tiesību vēsture
Konstitucionālās tiesības Konstitucionālās tiesības
Administratīvās tiesības Administratīvās tiesības
Administratīvais process Administratīvais process 
Civiltiesību vispārīgā daļa Civiltiesību vispārīgā daļa
Saistību tiesības Saistību tiesības
Lietu tiesības Lietu tiesības
Ģimenes tiesības Ģimenes tiesības
Mantojuma tiesības Mantojuma tiesības
Komerctiesības Komerctiesības
Darba tiesības Darba tiesības
Civilprocess Civilprocess
Krimināltiesības Krimināltiesības
Kriminālprocess Kriminālprocess
Starptautiskās tiesības  Starptautiskās tiesības  
Eiropas Kopienu tiesības Eiropas Kopienu tiesības
Vides tiesības  Vides tiesības
Nodokļu tiesības Nodokļu tiesības
Profesionālā ētika Profesionālā ētika
Lietišķā informātika Lietišķā informātika
Runas māksla Runas māksla
1. svešvaloda 1. svešvaloda 
2. svešvaloda 2. svešvaloda
Lietvedība Lietvedība
Ekonomika Ekonomika
Politikas zinātne Politikas zinātne
Eiropas cilvēktiesības Valsts teorija
Komunikācijas prasme Saskarsmes (komunikācijas) psiholoģija
Kultūras vēsture Kultūras vēsture
Tiesību filozofija Tiesību filozofija

Juridiskā metodoloģija
Ievads studijās
Runas māksla
Zemes tiesības

DU  2.  līmeņa  profesionālās  augstākās  izglītības  studiju  programma  „Tiesību  zinātne”  ir 
veidota saskaņā ar LR MK Noteikumiem Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu”.
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4. tabula
 Studiju programmas “ Tiesību zinātne” atbilstība MK noteikumiem Nr.481

MK noteikumiem Nr. 481 Studiju programma „Tiesību zinātne”

Bakalaura programmas apjoms ir vismaz 
160 kredītpunktu

Programmas apjoms ir 160 KP 

Kopējais studiju ilgums profesionālās 
kvalifikācijas iegūšanai ir vismaz četri gadi

Kopējais studiju ilgums profesionālās 
kvalifikācijas iegūšanai ir 4 studiju gadi

Profesionālās programmas obligāto saturu veido:
Vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms 
ir vismaz 20 kredītpunktu
(Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.348 no 
27.05.2007 „Kursos iekļauj moduli  
uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču 
veidošanai (uzņēmumu organizācija un 
dibināšana, vadīšanas metodes, projektu  
izstrādes un vadīšanas pamati, lietvedības 
un finanšu uzskaites sistēma, zināšanas par  
sociālā dialoga veidošanu sabiedrībā,  
darba tiesiskās attiecības 
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. 
Moduli īsteno, izmantojot galvenokārt  
kompetences treniņa, lietišķo spēļu un 
līdzīgas praktiskās metodes). Moduli vismaz 
sešu kredītpunktu apjomā iekļauj visās  
bakalaura programmās.”)

Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP

Tāds modulis ir iekļauts programmā un 
sastāv no šādiem studiju kursiem 
(Lietvedības pamati 2 KP, 
Komunikācijas (saskarsmes) psiholoģija  
2KP,
Projektu izstrāde un vadība 2 KP , kopā 
6KP)
Turklāt, viens šajā modulī paredzētajiem 
kursiem – Darba tiesības (3 KP), ir iekļauts  
Nozares profesionālās specializācijas kursu 
sarakstā saskaņā ar Juriskonsulta  
profesijas standartu

Nozares teorētiskie pamatkursi un 
informācijas tehnoloģiju kursi, kuru apjoms 
ir vismaz 36 kredītpunkti

Nozares teorētiskie pamatkursi un 
informācijas tehnoloģiju kursi - 36 KP

Bakalaura programmas brīvās izvēles kursi, 
kuru apjoms ir vismaz 6 kredītpunkti

Bakalaura programmas brīvās izvēles kursi 
6 KP

Nozares profesionālās specializācijas kursi, 
kuru apjoms ir vismaz 60 kredītpunktu

Nozares profesionālās specializācijas kursi - 
60 KP

Prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 
kredītpunkti

Prakse – 26 KP

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir 
diplomdarba (diplomprojekta) izstrādāšana 
un aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 12 
kredītpunktu

Diplomdarbs – 12 KP

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

Programmas saturs atbilst Juriskonsulta 
profesijas standartam (3. tabula)

Pēc profesionālās programmas apguves 
piešķir piektā līmeņa profesionālo 
kvalifikāciju

Pēc studiju programmas apguves 
izglītojamie iegūst piektā līmeņa 
profesionālo kvalifikāciju - juriskonsults
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7.2.  Darba  devēju  aptaujas  par  absolventu  nodarbinātību 
nākamajiem sešiem gadiem

Darba  devēji  tika  aptaujāti  intervijas  formā.  Tiem  tika  dota  iespēja  sniegt 
atsauksmes  par  studiju  programmas  „Tiesību  zinātne”  absolventiem  un  pašu 
programmu brīvā formā, neuzstādot šablonjautājumus. Tas ļauj daudzpusīgāk aplūkot 
studiju  programmas  stiprās  un  vājās  puses  un  neļauj  palikt  nepamanītām  tām 
problēmām, kuras netiek akcentētas anketās.

Darba devēju viedoklis studiju programmas kvalitātes izpētē tiek  aplūkots no 
divām pusēm: 

• darba  devēja,  kā  valsts  pārbaudījumu komisijas  locekļa  viedoklis  par 
valsts pārbaudījuma prasību un studējošo sagatavotības līmeni;

• darba  devēja,  kā  absolventa  faktiskā  darba  vadītāja  viedokli  par 
absolventa spējām veikt jurista profesijai raksturīgo darbu.

 Jāatzīmē,  ka  šai  sakarā,  darba  devēju  pārstāvji,  kuri  piedalījās  valsts 
pārbaudījumu komisijas darbā, ļoti augstu novērtēja kā prasību līmeni, tā arī studējošo 
teorētiskās sagatavotības līmeni valsts pārbaudījumu kārtošanas laikā.

Darba devēji, pie kuriem strādā Daugavpils Universitātes studiju programmas 
„Tiesību zinātne” absolventi vairāk vērtē absolventu profesionālās sagatavotības un 
praktisko iemaņu līmeni. Šajā ziņā darba devēju viedokļi atšķiras atkarībā no konkrētā 
absolventa profesionālās darbības kvalitātes, bet pārsvarā darba devēju vērtējumi ir 
pietiekami augsti (Sk. Pielikums Nr.14). 

Visi Daugavpils Universitātes studiju programmas „Tiesību zinātne” absolventu
darba  devēji  uzskata,  ka  tuvākos  5  gadus  šīs  studiju  programmas  absolventi  tiks 
nodrošināti  ar  darba  vietām  vietējā  darba  tirgū,  ja  būtiski  neizmainīsies  to 
sagatavošanas kvalitāte.

Pietiekami augstu šīs programmas absolventu nodarbinātības līmeni tuvākajos 
gados  prognozē  Daugavpils  rajona  tiesas,  Daugavpils  pilsētas  un  rajona  policijas 
pārvaldes, Daugavpils un Daugavpils rajona pašvaldību, kā arī privātuzņēmumu (SIA 
„Latgales  Alus”,  juridisko  pakalpojumu  firmas  „DARLEKS”,  AS  „DITTON”,) 
vadība. (Sk.Pielikums Nr.14)

Darba  devēju  rekomendācijas  studiju  procesa  pilnveidošanai  pārsvarā  ir 
saistītas  ar  praktisko  iemaņu  trūkumu  dažiem  absolventiem.  Šai  sakarā  studiju 
programmas vadība veltī lielāku uzmanību studējošo kvalifikācijas prakses iziešanai 
iestādēs  un  uzņēmumos,  kuros  tie  vēlāk  kā  absolventi  plāno strādāt,  jo  tieši  tāda 
apmācības  formula  ļauj  iegūt  optimālo  rezultātu  ņemot  vērā  jurista  darbībai 
nepieciešamo  zināšanu  plašo  spektru  un  vienlaikus  arī  dažādu  juridisko  nozaru 
darbības šauro specializāciju.
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8. Studējošie

8.1. Studējošo skaits

Studijām tiek uzņemti Latvijas Republikas pilsoņi un LR pastāvīgie iedzīvotāji 
neatkarīgi no dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, 
politiskajiem uzskatiem un reliģiskās pārliecības, nodarbošanās un dzīves vietas Citu 
valstu pilsoņi studiju programmu var apgūt uz īpaša līguma pamata.
Pretendenti uz valsts finansētām studiju vietām tiek uzņemti konkursa kārtībā.

Uzņemot studijām tiek ņemti vērā šādi kritēriji:
• vidējā izglītība
• centralizētais eksāmens:

- latviešu valodā un literatūrā
- pirmajā svešvalodā

• papildus punkti - centralizētais eksāmens:
- vēsturē
Studējošo  skaits  programmā  uz  šo  brīdi  ir  255,  no  kuriem  136  apgūst 

programmu pilna laika studijās un 119 - nepilna laika studijās.  

8.2. pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits

1.kursā imatrikulēto skaits sastāda 72, no kuriem 30 ir pilna laika studijās un 
42 nepilna laika studijās.

8.3. Absolventu skaits

Ņemot vērā to,  ka studiju programma tiek īstenota kopš 2002. gada un ilgst 
pilna  laika  studijās  4,5  gadi  un  nepilna  laika  studijās  5,5  gadi,  šajā  laika  posmā 
absolventu skaits sastāda 22.

8.4. Studējošo aptaujas un to analīze

Studējošo aptauju (par pasniedzējiem, studiju kursiem u.c.) rezultāti apkopoti 
tabulās un attēlos (anketu paraugi pielikumā Nr.10) . 

1.studiju gads

Studiju kursa nosaukums Studiju kursa 
svarīgums

Pasniegšanas 
līmenis

Izmaiņas kursa 
apjomā

Ievads studijās 2.88 3.58 „+”- 3%
„-”- 36%
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„=”-61 %
Valsts teorija 4.91 4.67 „+”-30 %

„-”- 3%
„=”- 67%

Latvijas valsts un tiesību 
vēsture

4.27 4.67 „+”- 27%
„=”- 73%

Krievu valoda juristiem 3.00 3.27 „+”- 6%
„-”- 21%
„=”- 73%

Tiesu varas institūciju 
tiesības

4.76 4.70 „+”- 39%
„=”- 61%

Pasaules 
kultūras/Reliģijas/Latvijas  
vēsture

3.00 4.06 „+”- 15%
„-”- 6%
„=”- 79%

Lietvedības pamati 4.30 3.94 „+”- 19%
„-”- 39%
„=”-42 %

Konstitucionālās tiesības 4.70 3.53 „+”- 9%
„-”- 25%
„=”-66 %

Tiesību teorija 4.94 4.67 „+”- 42%
„-”- 3%
„=”-55 %

Informācijas tehnoloģijas  
jurisprudencē

3.82 4.12 „+”-33 %
„-”- 9%
„=”-58 %

Krimināltiesības 4.91 4.76 „+”- 36%
„=”-64 %

Profesionālā ētika 3.21 3.06 „+”- 18%
„-”- 27%
„=”- 55%

Runas māksla 3.24 3.06 „+”- 27%
„-”- 27%
„=”- 46%

Svešvalodas 4.12 3.91 „=”- 100%

2.studiju gads

Studiju kursa nosaukums Studiju kursa 
svarīgums

Pasniegšanas 
līmenis

Izmaiņas kursa 
apjomā

Socioloģija 3.43 3.67 „+”- 14%
„-”- 14%
„=”- 72%

Administratīvas tiesības 4.86 4.43 „+”- 29%
„=”- 71%

Civiltiesību vispārīgie  
pamati

4.86 3.43 „+”- 57%
„=”- 43%

Krimināltiesības 5.00 4.83 „+”- 42%
„=”-57 %
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Filozofija 2.57 3.57 „-”- 43%
„=”- 57%

Ievads psiholoģijā 3.00 4.00 „-”-17 %
„=”-83 %

Svešvaloda 4.57 4.14 „+”- 57%
„-”- 14%
„=”-29 %

Kriminālistika 4.29 3.43 „+”- 43%
„-”- 14%
„=”-43 %

Svešvaloda 4.50 4.33 „+”- 66%
„-”- 17%
„=”- 17%

Lietu tiesības 4.86 3.86 „+”- 29%
„=”-71 %

Ģimenes un mantojuma 
tiesības

4.71 4.00 „+”- 29%
„-”- 14%
„=”- 57%

Kriminālprocesa tiesības 4.86 4.71 „+”- 43%
„=”- 57%

Kriminālsodu izpildes  
tiesības

4.43 5.00 „+”- 14%
„-”- 14%
„=”-72 %

3. studiju gads

Studiju kursa nosaukums Studiju kursa 
svarīgums

Pasniegšanas 
līmenis

Izmaiņas kursa 
apjomā

Saistību tiesības 4.44 3.89 „+”- 36%
„=”-64%

Vides tiesības 3.44 3.11 „+”- 9%
„-”- 18%
„=”- 73%

Ekonomika 3.44 3.56 „+”-9 %
„-”- 9%
„=”- 82%

Politoloģija 4.44 4.78 „+”- 9%
„=”-91 %

Kriminālistika 4.78 4.22 „+”- 27%
„=”- 73%

Administratīvā procesa 
tiesības 

4.89 4.56 „+”- 27%
„=”- 73%

Eiropas kopienu tiesības 4.56 4.33 „+”- 9%
„=”-91 %

Latīņu valoda 3.44 4.00 „+”- 27%
„-”- 9%
„=”-64 %

Tiesību filozofija 3.44 3.89 „-”- 9%
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„=”-91 %
Komerctiesības 4.67 3.67 „+”- 36%

„=”- 64%
Ekonomika 3.33 3.67 „+”- 9%

„-”- 9%
„=”-82 %

Nodokļu tiesības 4.44 3.78 „+”- 9%
„=”- 91%

Civilprocesa tiesības 4.89 3.78 „+”- 27%
„=”- 73%

Darba tiesības 4.89 4.89 „+”- 27%
„=”- 73%

4. studiju gads

Studiju kursa nosaukums Studiju kursa 
svarīgums

Pasniegšanas 
līmenis

Izmaiņas kursa 
apjomā

Projektu izstrāde un 
vadīšana

4.10 3.57 „+”- 22%
„-”- 11%
„=”-67 %

Starptautiskās tiesības 4.85 4.85 „+”- 53%
„=”- 47%

Pašvaldību tiesības 4.38 3.46 „-”- 7%
„=”-93 %

Tiesu psihiatrija 3.69 4.15 „+”- 7%
„=”-93 %

Zemes tiesības 4.31 3.77 „+”- 21%
„=”-79 %

Aptaujas galvenie rezultāti un secinājumi:

- Studiju  kursu  piedāvājuma svarīgums,  kā  arī  pasniegšanas  līmenis  ir  vērtēti  
samērā augsti,  t.i.,  studiju kursa svarīgums tika novērtēts  3,71, pasniegšanas 
līmenis – 4,02 pēc 5 ballu vērtēšanas skalas;

- Vissvarīgākie studiju kursi pēc studējošo viedokļa ir sekojoši: 
1.studiju gads

• Krimināltiesības- 4,91;

• Tiesību teorija- 4,94;

• Valsts teorija - 4,91;
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• Tiesu varas institūciju tiesības - 4,76.
2. studiju gads

•Krimināltiesības- 5;

•Kriminālprocesa tiesības- 4,86;

• Administratīvās tiesības 4,86;

•Lietu tiesības- 4,86;

•Civiltiesību vispārīgie pamati- 4,86.
3. studiju gads

•Administratīvā procesa tiesības- 4,89;

•Civilprocesa tiesības- 4,89;

•Kriminālistika- 4,78;

•Darba tiesības- 4,89.

4. studiju gads

•Starptautiskās tiesības- 4,85;

•Pašvaldību tiesības- 4,38;

•Zemes tiesības- 4,31.

- Visaugstāk vērtētie studiju kursi pēc pasniegšanas līmeņa:  
1. studiju gads

• Valsts teorija- 4,67;

• Krimināltiesības- 4,76;

• Tiesu varas institūciju tiesības- 4,70;

• Tiesību teorija- 4,67;

• Latvijas valsts un tiesību vēsture- 4,67.
2. studiju gads

•Kriminālsodu izpildes tiesības- 5;

•Krimināltiesības- 4,83;

•Kriminālprocesa tiesības- 4,71.
3. studiju gads

•Politoloģija- 4,78;
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•Administratīvā procesa tiesības- 4,56;

•Darba tiesības- 4,89
4. studiju gads

•Starptautiskās tiesības- 4,85;

•Tiesu psihiatrija- 4,15.

- Mazāk svarīgie studiju kursi pēc studējošo domām ir:  
1. studiju gads

• Pasaules kultūras/Reliģijas/Latvijas kultūras vēsture- 3;

• Krievu valoda juristiem- 3;

• Ievads studijās- 2,88.
2. studiju gads

•Filozofija- 2,57

•Socioloģija - 3,43;
3. studiju gads

•Vides tiesības- 3,44;

•Tiesību filozofija- 3,44;

•Latīņu valoda- 3,44;

•Ekonomika- 3,33.
4. studiju gads

•Tiesu psihiatrija- 3,69.

- Mazāk svarīgie studiju kursi pēc pasniegšanas līmeņa ir:  
1. studiju gads

• Runas māksla- 3,06;

• Krievu valoda juristiem- 3,27;

• Profesionālā ētika- 3,06;

• Konstitucionālās tiesības- 3,53.
2. studiju gads

•   Socioloģija - 3,67;
•  Filozofija- 3,57;
•  Kriminālistika- 3,43;
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3. studiju gads
•  Vides tiesības- 3,11;
•  Ekonomika- 3,56;
•  Projektu izstrāde un vadīšana- 3,57;
•   Komerctiesības- 3,67.

4. studiju gads
•  Zemes tiesības- 3,77.

Pārsvarā  studenti  ir  apmierināti  ar  studiju  kursu  apjomiem  un  neprasa  izmaiņas. 
Tomēr relatīvi biežāk studenti vēlas kursa apjomu paplašināšanu  tādos priekšmetos 
kā:

1. studiju gads
• Tiesību teorija (42%);
• Krimināltiesības (36%);
• Tiesu varas institūciju tiesības (39%).

2. studiju gads
•   Civiltiesību vispārīgie pamati (57%);
•   Svešvaloda (57%);
•   Kriminālprocesa tiesības (43%).

3. studiju gads
•  Saistību tiesības (36%);
•  Komerctiesības (36%).

4. studiju gads
•   Starptautiskās tiesības (53%).

Relatīvi studējošie vēlas kursa apjomu samazināt sekojošos priekšmetos:
1. studiju gads

• Lietvedības pamati (39%).
2. studiju gads

•  Filozofija (43%).
3. studiju gads

•Vides tiesības (18%).

Būtiskākie rezultāti, kas tika iegūti no citiem aptaujas rezultātiem ir:
1. Visus  studentus  apmierina  izvēlētā  studiju  programma  kopumā,  t.sk.  “pilnīgi 

apmierina”+ “pamatā apmierina”- 87%;
2. 87% studentu apmierinoši vērtē sadarbību ar mācībspēkiem;
3. 95% studējošie apmierinoši vērtē studiju programmas realizēšanu kopumā;
4. 78% studējošie apgalvoja, ka studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem 

ir pietiekams;
5. 91% studējošo studiju procesā izmanto datortehniku „bieži”
6. 91% studējošo studiju procesā izmanto Internetu “bieži”.
7. Izvēles kursu piedāvājuma kā pietiekamu atzīmēja 45% studējošo. 

Diemžēl tikai 36% studējošo apgalvoja, ka studiju procesa nodrošinājums ar mācību 
literatūru un metodiskajiem materiāliem ir pietiekams (64% “nepietiekams”), tomēr 
šis rezultāts ir labāks par iepriekšējā studiju gada rezultātiem, kur nodrošinājumu ar 
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literatūru kā pietiekamu atzīmēja tikai 30% studējošo (2004./2005.studiju gads) un 
24% (2003/2004.g).  Šai  sakarā ir  vērojama pozitīva dinamika,  taču,  tai  pašā laikā 
jāņem vērā, ka literatūras trūkums, kuru par galveno draudu programmas īstenošanā 
atzina starptautiskā akreditācijas  komisija 2004.gada beigās.  Šis  trūkums ir  saistīts 
tikai  ar  nepietiekamo  finansējumu,  un  iepirkumu  limitu  uz  literatūru,  kā  arī  ar 
literatūras trūkumu latviešu valodā dažādās tiesību nozarēs.

8.5. absolventu aptaujas un to analīze

No 22 DU studiju programmas „Tiesību zinātne” absolventiem izdevās aptaujāt 20. 
Viņu atbildes uz anketas jautājumiem sadalījās šādi:

Uz jautājumu „vai Jūs esat apmierināti ar studijām DU?”
80% atbildēja    „jā”
20% atbildēja   „vairāk jā nekā nē”
0      atbildēja   „vairāk nē nekā jā”
0      atbildēja   „nē”

Uz jautājumu „Vai pēc Jūsu domām, DU pastāv reāla iespēja apgūt jurista darbam 
nepieciešamās pamatzināšanas?”
70% atbildēja    „jā”
30% atbildēja   „pārsvarā jā"
0      atbildēja    „nē”

Uz jautājumu  „studiju kursu pasniegšanas kvalitāte DU salīdzinājumā ar citām Jums 
zināmām augstskolām ir „
70 %  atbildēja  „augstāka”
30%   atbildēja  „tāda pati”
0        atbildēja   „zemāka”

Uz jautājumu „Prasības studiju kursu apguves kvalitātes vērtējumam DU ir”:

20% atbildēja „tādas pašas kā citās jums zināmajās augstskolās”
80% atbildēja „augstākas nekā citās jums zināmajās augstskolās”
0 atbildēja „zemākas nekā citās jums zināmajās augstskolās”

Uz jautājumu „Studiju kursu docētāju pasniegšanas un profesionālās kompetences 
līmenis DU ir:”

80% atbildēja „augsts”
0%   atbildēja  „zems”
10% atbildēja  „vidējs”
10% atbildēja  „normāls”

Uz jautājumu „Ja Jums būtu iespēja atkārtoti iestāties studijām „Tiesību zinātnē”, 
Jūs:”

100% atbildēja „iestātos DU”;
0%     atbildēja „izvēlētos citu no Daugavpils augstskolām”

37



Uz jautājumu „Jūsu ieņemamais amats:”

70% atbildēja „ir saistīts ar jurisprudenci”
10% atbildēja „nav saistīts ar jurisprudenci”
20% atbildēja „ir daļēji saistīts ar jurisprudenci”

Aptaujas rezultāti rāda, ka absolūti lielākā absolventu daļa ir apmierināta ar 
studijām Daugavpils Universitātē. Par pamatojumu tam tiek ņemts pietiekami augstais 
docētāju pasniegšanas līmenis, kā arī prasību līmenis pozitīva vērtējuma iegūšanai par 
studiju kursu apguvi.

Lielākā  daļa  absolventu  pusgada  laikā  ir  iekārtojušies  darbā  amatos,  kas 
saistīti ar jurisprudenci, kas runā par to, ka darba tirgus uz šo brīdi vēl nav piepildīts 
ar jurista kvalifikāciju apguvušajām personām.

Un,  visbeidzot,  neskatoties  uz  to,  ka  daļa  no  aptaujātajiem  nav  snieguši 
nepārprotami  pozitīvas  atsauksmes par studijām DU, visi  absolventi  savās anketās 
norāda uz to, ka gadījumā, ja viņiem nāktos atkārtoti izvēlēties augstskolu, kurā apgūt 
jurista profesiju, viņi izvēlētos tomēr tieši Daugavpils Universitāti.
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9.Akadēmiskā personāla raksturojums

9.1. Akadēmiskā personāla skaits

Studiju  programmas  realizācijā  iesaistīti  29  docētāji,  20  no  kuriem  strādā 
Daugavpils Universitātē, bet 9 ir vieslektori. 16 docētājiem ir zinātnes doktora grāds 
un 13 docētājiem ir maģistra grāds.

Visiem mācībspēkiem ir pamatdarbs Daugavpils Universitātē (izņemot Dr.iur. 
V.Mašošinu, Dr. iur. Z.Ragu, kuriem pamatdarbs ir LPA, Dr. iur. J.Načisčioni, kuram 
pamatdarbs  ir  Biznesa  augstskolā  „Turība”,  Mag.  iur.  R.Filu  -  pamatdarbs  Valsts 
policijā, Mag. iur. A. Daugavvanagu, kas ir LPA docents, Mag. iur.V.Isajevu, kura 
pamatdarbs ir Daugavpils tiesā)

9.2.  akadēmiskā  personāla  kvalifikācija  (projektu  vadība, 
pētniecības virzieni un to rezultāti

Ar  profesionālo  studiju  programmu  “Tiesību  zinātne”  saistīto  pētījumu  galvenie  
virzieni ir:

1. Noziedzība un tās novēršana Mag. iur. J. Teivāns-Treinovskis
2. Valsts un tiesību teorija Mag. iur. A. Daugavvanags 

Mag. iur. V. Isajevs
3. Civiltiesības Dr. iur. A.Baikovs, mag. iur. V.Isajevs
4. Juridiskā psiholoģija Mag.psych.M.Mihailova
5.Kriminālsodu izpildes       sistēmas 
pilnveidošana; kriminālpolitikas 
liberalizācijas iespējas          

Dr. iur. V.Zahars
Mag. iur. Teivāns-Treinovskis

6.Noziegumu atklāšana un izmeklēšana Dr. iur. J.Mašošins
7.Administratīvās tiesības un administratīvā 
procesa tiesības

Dr. iur..Načisčionis

Projekti un konferences veikto pētījumu jomā:

♦ Starptautiskā  konference  „Drošība  un  tautas  attīstība”  2004.g.  (Mag.iur. 
J.Teivāns-Treinovskis, Mag.psyh.M.Mihailova)

♦ DU  Projekts  „Uz  likumpārkāpēju  vērstās  tiesiskās  iedarbības  optimizācija”, 
Daugavpils  Universitāte  (Latvija),  Mikolas  Romeris  Universitāte 
(Lietuva).2005.g.

♦ Starptautiskā  konference  „Tiesību  pārkāpumu sekas  publiskajās  un  privātajās 
tiesībās”-  Daugavpils,  2005  (Dr.iur.  J.Mašošins,  Dr.iur.  V.Zahars,  Mag.iur. 
J.Teivāns-Treinovskis, Mag.psih.M.Mihailova)

♦ IZM projekts  „Cilvēka drošības  tiesiskie  aspekti”-  Daugavpils,  2006.  (Dr.iur. 
J.Mašošins, Mag.iur. J.Teivāns-Treinovskis, Mag.psih.M.Mihailova)
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♦ IZM  projekts  „Cilvēka  drošības  tiesiskie  aspekti”-  Daugavpils, 
2007.(turpinājums)  (Dr.iur.  J.Mašošins,  Mag.iur.  J.Teivāns-Treinovskis, 
Mag.psih.M.Mihailova)

Nozīmīgākās publikācijas:

Asoc.prof., Dr.iur.  J. Mašošins 
•“Civiltiesības vispārīgie pamati”, DU, Saule, 2005. (2 a.l.) 
•“Криминалистическая  превенция  –  понятие  и  тенденции”  Starptautiskās 
zinātniskas  praktiskās  konferences  “Cilvektiesības  un  sabiedrības  drošība” 
Referātu krājums, LPA, Rīga, 2004. - 0,6 a.l.

•“Turnover  problem  in   IT  company” The  2nd  International  Conference 
“Information  Tehnologies  and   Management”.  Rakstu  krājums.  Rīga. 
Informācijas sistemu augstskola, 2004.- 0,5 a.l. 

•“Криминалистическое  лрогнозирование  способов  совершения 
преступления”   Starptautiskā  zinātniskā  konference  “Drošība  un  tautas 
attīstība”. Rakstu krājums. Daugavpils Universitāte, 2004.- 0,5 a.l. 

•“Studentu patstāvīgā darba pilnveide” Zinātnisko rakstu krājums “Raksti”, LPA, 
Rīga, 2005 

•“The  student’s  independent  work  how  methodological  base  of  the  distance 
learning”   The  3rd  International Conference  “Open  Learning  &  Distance 
Education”. Rakstu krājums. Rīga. Informācijas sistēmu augstskola, 2005. - 0,5 
a.l. 

•“Studentu pastāvīgā darba organizācija” (VRK, Rēzekne)  - 0,6 a.l. 
•“Kriminālistikas pasniegšanas interaktīva metode” (Viļņas universitāte) - 1,0 a.l.
•“Kriminalistiskās tehnikas līdzekļu izmantošana kriminālprocesuāla taisnīguma 
nodrošināšanā”   (LPA) - 0,8 a.l.

•“Cilvēka funkcionālās pazīmes un to apraksta metodika”   Metodiskais līdzeklis 
“Cilvēka funkcionālās pazīmes un to apraksta metodika”   Rīga: LPA, 2006., 69 
lpp.

• „Сокрытие преступления как метод борьбы с его криминалистическими 
последствиями” Zinātnisko rakstu krājumā, DU Saule, 2006 

•“Ekonomiskās kārtības nodrošināšana ar kriminālistiskas prevencijas līdzekļiem” 
7.  starptautiskās  zinātniskas  praktiskās  konferences   “Jauna  ekonomika  un 
sabiedrība” Zinātnisko rakstu krājums   Lublina, Katoliskā Universitāte, Lublin, 
Polija, 2006

•“Crime  prevention  practice  in  ensuring  social  security”  DU  Sociālo  zinātņu 
vēstnesis. 2005 Nr 1(2).  

•“Kriminalistiskās tehnikas līdzekļu izmantošana kriminālprocesuāla taisnīguma 
nodrošināšanā”  Starptautiskās Zinātniskas praktiskās konferences 
“Kriminālprocesuālais taisnīgums”  Referātu krājums   LPA, Rīga, 2005.             

•“Cilvēka  funkcionālo  pazīmju  kriminālistiskā  apraksta  metodika”    LPA, 
Adminstratīvā  un kriminālā justīcija, 2005 Nr 3 

•“The  student’s  independent  work  how  methodological  base  of  the  distance 
learning”   The  3rd  International  Conference  “Open  Learning  &  Distance 
Education”. Rakstu krājums. Rīga. Informācijas Sistēmu augstskola, 2005.   
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•“Interaktivitāte  juridiskās  zinātnes  studijās”  Starpaugstskolu  Zinātniski 
praktiskās un mācību metodiskās konferences  “Mūsdienu izglītības problēmas” 
TSI, Rīga, 2006  

•“Kriminālistikas docēšanas pilnveidošanas rezerves”. 2006.g. maijs – 
Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Policijas izglītība Latvijā un 
Eiropā” , LPA

Prof., Dr.iur.  V.Zahars
•„Notiesātie- tauta tautā”. Zvaigzne ABC, Rīga, 2005., 130 l.
• „Kriminālpolitikas aktualitātes: no esošā līdz vēlamajam” Starptautiskās zinātniskās 
konferences „Drošība un tautas attīstība” rakstu krājumā, DU Saule, 2004.

•„Starptautiskie tiesību akti, kuri ir saistoši kriminālsodu izpildē”, LPA izd. „Raksti”- 
2005. 

•В.В.Захар. Уголовно исправительное право- состояние и перспективы. Рига: 
изд.Хольда, 2006.

• „Cik maksājam par noziegumu un sodu?” Zinātnisko rakstu krājumā, DU Saule, 
2006

Prof., Dr.iur.J.Načisčionis
•„Kompetences teorētiskie un tiesiskie aspekti” Administratīvā un Kriminālā justīcija, 
2004. Nr.3/4 0,5 a/l

•“Speciālie termini, to piemērošana administratīvās tiesībās” LPA, 2004. 0,5 a/l
• „Публично правовые договора” Международный научно-практический 
правовой журнал “ЗАКОН И ЖИЗНЬ”, Молдова,  2004. 0,45 a/л

 Lekt., Mag.iur.J.Teivāns-Treinovskis
• „Narkomānijas problēmas krimināltiesiskie risinājumi” Starptautiskās zinātniskās 
konferences „Drošība un tautas attīstība” rakstu krājumā, DU Saule, 2004

• „Latvijas kriminālpolitikas attīstības perspektīvas” Zinātnisko rakstu krājumā, DU 
Saule, 2006.

•  „Juridiskās izglītības kvalitātes uzlabošanas .problēmas augstskolās”  Starptautiskās 
konferences „Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos” rakstu krājumā, 2007.

Doc.,Dr.iur.,A.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.
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•Байков А.М. Обязательственное право. Часть II. Отдельные виды обязательств 
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Lekt.,Mag.hist.,B.Volkovičs
•Psychical  image  as  the  Highest  Type  of  information  and the  artificial  intellect// 
Information Technologies Mangement and society. – R., 2003

●Даугавпилсское  отделение  Бунда  (1920  –  940).Агуддат  Исраэль  –еврейская 
религиозная  партия  в  Латвии  (1920  –1934).  Еврейские  учительские, 
родительские и студенческие организации в Даугавпилсе// Евреи в Даугавпилсе 
(книга 2). – Даугавпилс, 1999. – стр.34 –114
●Евреи Даугавпилса на фронтах Второй мировой войны.  – Даугавпилс,  2000 
(līdzautors)
●Раввины в Даугавпилсе (1920 – 1940)//Евреи в меняющемся мире ( материалы 
3-ей международной конференции). – Р., 2000., стр. 124 – 134.
●Еврейские  учительские  организации  в  Латвии  (1920  –  1940.)//DPU  EN 
pasniedzēju un studentu zinātniski metodiskās konferences 1996.gada  rakstu krājums 
(“Akadēmiskās izglītības problēmas universitātē”). – Daugavpils, Saule, 2001., 18. – 
21.lpp.
●Евреи в Латгале// Latgale. – 2001. Nr. 1(marts/aprīlis. –26 lpp.
●Евреи  и  изобразительное  искусство  и  кино  в  Латвии//  9.  Ikg.  zinātniskās 
konferences rakstu krājums. – Daugavpils, DPU, saule, 2001. – 117. – 121. lpp.
●Именной указатель к книге И. Штеймана «Время и люди». – Резекне, 2001.- 
стр. 195. – 202
●Руководство  редколлегией  книги  «  Евреи  в  Даугавпилсе:  книга  третья.  – 
Даугавпилс, 2001.
●Канторское пение в Латвии (20 – 30.г. XX века)// HF XI zinātniskie lasījumi. – 
Daugavpils, DPU HF, Saule, 2001., lpp. 186 – 191
●Из истории еврейской культуры в Латвии и в Даугавпилсе (20 –30.г.)// Евреи в 
Даугавпилсе: исторические очерки. Книга третья: часть 1. – Даугавпилс, 2001. – 
стр. 33 – 142

9.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un 
attīstības politika nākamajiem 6 gadiem

Studiju  programmas  personāla  atjaunošanas  un  piesaistes  plānu  īstenošanai 
nepieciešams  veidot  ilgtermiņa  stratēģiju,  kurā  jāievēro  studiju  programmu  un 
atbilstošas  profesūras  attīstības  perspektīvas  universitātē  kopumā  un  atbilstošajās 
fakultātēs.  Personāla  attīstību  jāsaista  ar  DU  zinātnisko  projektu  izmantošanas 
iespējām,  lai  rastu  iespēju  piesaistīt  jaunos  zinātniekus,  kā  arī  sniegtu  papildus 
finansējumu strādājošajiem mācībspēkiem. Liels akcents personāla izaugsmē DU tiek 
likts  uz  stažēšanās  iespējām  vai  pieredzes  apguvi  ārzemēs.  Kā  būtiska  iezīme  ir 
jāatzīmē iespēja izmantot radošos atvaļinājumus, ko katrs docētājs ir tiesīgs izmantot 
6  gadu  laikā.  Īpaši  šādu  iespēju  DU  izmanto  doktoranti,  lai  pilnībā  pievērstos 
promocijas darba uzrakstīšanai un aizstāvēšanai, kā arī docenti, asociētie profesori un 
profesori, lai pievērstos monogrāfiju rakstīšanai un pētniecības darbam. Jāatzīmē, ka 
DU  ir  visai  izteikta  mācībspēku  motivācija,  lai  iegūtu  attiecīgo  akadēmisko 
kvalifikāciju  un  varētu  pretendēt  uz  attiecīgo  katedru  izsludinātajām  akadēmiskā 
personāla konkursa vietām. Tā kā reakreditējamā programma DU ir samērā jauna, tad 
studiju realizācijai ir nepieciešams piesaistīt docētājus no citām augstskolām. 

Tiek plānota docētāju akadēmiskā potenciāla attīstība, palielinot pamatdarbā 
strādājošo profesoru -  doktoru īpatsvaru studiju  programmu īstenošanā,  aktivizējot 
docētāju  līdzdalību  starptautiskos  projektos  un  pētījumu  rezultātu  publicitāti 
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starptautiski atzītos zinātniskos izdevumos.

Akadēmiskā personāla apmācība

Vārds Uzvārds Zinātniskais 
grāds

Kvalifikācijas celšanas veids

A. Daugavvanags Mag.jur. Studijas  LPA  doktorantūrā.  Promocijas  darba 
temats  “Tiesību  normu  konkurence:  saturs, 
risinājums.”

J.Teivāns- Treinovskis Mag.jur. Studijas  LPA  doktorantūrā.  Promocijas  darba 
temats „Probācijas sistēmas ieviešanas problēmas 
Latvijā.”
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10.Finansēšanas avoti un infrastruktūras 
nodrošinājums

10.1. Finansēšanas avoti

Studijas  tiek  finansētas  no  valsts  budžeta  līdzekļiem,  kā  arī,  paredzot 
studentam  iespēju  apgūt  studiju  programmu  par  maksu  (no  255  pieņemtajiem 
studentiem 53 studēja no budžeta piešķirtajiem līdzekļiem.) . 

Studiju  programmas  izmaksas  tiek  noteiktas  saskaņā  ar  Ministru  kabineta 
2001. gada 24. jūlija noteikumiem Nr. 334 “Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas 
no valsts budžeta līdzekļiem” izglītības tematiskajai jomai “Tieslietu zinātnes”. 

10.2.  Studiju materiāli tehniskais nodrošinājums

Profesionālo studiju programmas “Tiesību zinātne“ realizēšanai tiek izmantots 
DU  materiāli  tehniskais  nodrošinājums.  Sociālo  zinātņu  fakultātē  ir  aprīkotas  un 
modernizētas  2  datorklases,  mācību  auditorijas  un  administratīvās  telpas.  Paralēli 
studentiem  ir  iespējas  izmantot  DU  bibliotēkas  un  lasītavas  pakalpojumus,  DU 
Informātikas katedras mācību kabinetus (3 mācību kabineti), DU Multimēdiju Centra 
iespējas,  svešvalodu (angļu un vācu valodas) mācību kabinetus,  Sporta kompleksa 
piedāvātās iespējas.

Datori tiek izmantoti mācību procesā, studentu patstāvīgajam un zinātniskajam 
darbam. Visi SZF datori ir apvienoti DU Intranet tiklā, kā arī ir nodrošināta pieeja 
Internet. Tas nodrošina studentiem augstu informācijas apmaiņas un iegūšanas līmeni, 
kurš atbilst Eiropas savienības standartiem.

Datoros  tiek  izmantotas  gan  standarta  biroja  programmas,  programmatūra 
darbam  Internetā,  nodrošināta  iespēja  informācijas  publicēšanai  Internetā,  gan 
specializētas  programmas grāmatvedības uzskaitei,  lietišķās  spēles,  ekonomisko un 
citu procesu modelēšanai. Datoros ir uzstādītas multimēdiju programmas, kuras tiek 
izmantotas svešvalodu zināšanu uzlabošanai.
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. 
Par pietiekošu uzskatāma situācija ar valsts administrēšanas darba satura periodiku: 
DU  Ekonomikas  un  Socioloģijas  katedras,  Vēstures  katedras,  Psiholoģijas  un 
Pedagoģijas  kabineta  bibliotēkā  u.c.  ir  pieejami  grāmatu  un  žurnālu  fondi,  ko 
studējošie var lietderīgi izmantot studiju procesā.

DU bibliotēkas fonds ir  321 898 vienības,  to sastāda: grāmatas –  291 755, 
periodiskie  izdevumi  –  30  143,  pārējie  izdevumi  –  298.  Ja  skatāmies  mūsu 
programmas  virzības  interesējošo  literatūru,  tad  tālākais  literatūras  sadalījums  pa 
atbilstošajām  jomām  ir:  Sabiedriskajās  zinātnēs  kopā  ir  40 238 grāmatu,  t.sk. 
psiholoģijā –  4 569 grāmatas, ekonomikā -  2 868, politikā –  774 grāmatas, vadības 
zinībās – 484 grāmatas, tiesību zinātnēs - 3400.

 DU bibliotēkas pilnveidošanā tiek izmantotas jaunas tehnoloģijas: 
 Interneta pieslēgums;

 Elektroniskais katalogs ALISE (Advanced Library Information Service);
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 Automatizēta  lasītāju  apkalpošanas  sistēma;  kopš  2002.gada ir  uzsākts  DU 
bibliotēkas kopprojekts ar Latgales Centrālo bibliotēku „Daugavpils reģiona 
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;

 Pilnu 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);

 2007.gadā  DU bibliotēka piedāvā šādas  datu bāzes:

NR. NOSAUKUMS RAKSTUROJUMS PIEEJAMĪBAS VIETA

1. Letonika Uzzinu 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 uzziņu izdevumu datu 
bāze

Informācijas zāle, 
lasītavas

9. SpringerLink Daudznozaru datu bāze Visā DU Net 
datortīklā

10. Lursoft Laikrakstu pilnu tekstu datu bāze Informācijas zāle

DU bibliotēkas lasītavās SZF abonementā, ko var izmantot mūsu programmas 
studējošie, kopējais fonds sastāda apmēram 350 000 eksemplāru (63 000 nosaukumi), 
no tiem 320 000 ir grāmatas, 24 000 - žurnāli (500 nosaukumi), 300 – laikrakstu gada 
komplekti (60 nosaukumi). SZF abonementā un lasītavā ir pieejamas 41 000 grāmatu 
sabiedriskajās  un  humanitārajās  zinātnēs.  Ir  zināmas  problēmas  ar  specializēto 
ārzemēs  izdoto  literatūru  tiesību  zinātnē,  taču  programma  ar  katru  gadu  meklē 
iespējas rast vairāk līdzekļu jaunu ārvalstīs (Rietumeiropā, ASV) izdoto grāmatu un 
periodisko izdevumu iegādei. 

DU  bibliotēka  iepērk  praktiski  visas  jaunās  grāmatas  studiju  programmā 
docētajos kursos. Trūkums ir tas, ka liela daļa grāmatu ir iepirktas 1 – 2 eksemplāros 
un praktiski šīs grāmatas studējošie  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, 
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kas  apkopo  un  interpretē  dažādu  ārzemju  autoru  avotus,  analizē  tos,  salīdzina  un 
padara  pieejamus  studējošiem,  nodrošinot  kultūrkontekstu  un  materiālu 
izmantojamību. 

Pateicoties  dažādiem  zinātniskās  darbības  projektiem,  citām  aktivitātēm, 
regulāri  tiek  papildinātas  arī  katedrās esošās bibliotēkas,  kas  palīdz  īstenot  studiju 
programmas mērķus un uzdevumus.

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 ļauj izmantot Universitātes abonētās datu bāzes.
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11. Ārējie sakari

11.1.  Sadarbība ar darba devējiem

Tiesību  zinātnes  studiju  programmu  absolvējošie  spēj  sekmīgi  konkurēt  gan 
Latvijas,  gan  visas  Eiropas  darba  tirgū.  Daugavpils  Universitātes  Sociālo  zinātņu 
fakultātes Tiesību katedrai ir nodibināti cieši sakari ar Daugavpils un Krāslavas rajona 
prokuratūrām, Latgales tiesas apgabala prokuratūru, Daugavpils rajona tiesu un 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 zinātņu 
fakultātes  Tiesību  katedrai  studiju  programmā  „Tiesību  zinātnē”  studējošos 
praktikantus, lielāka daļa no kuriem vēlāk arī turpina savas darba attiecības ar šiem 
darba devējiem).

11.2.  Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām

Daugavpils Universitātes sociālo zinātņu katedra uztur ciešus sakarus ar citām 
augstskolām,  it  sevišķi,  ar  Latvijas  Policijas  akadēmiju,  sadarbībā  ar  kuru,  un 
pateicoties kurai arī tapa Daugavpils Universitātes profesionālo studiju programma 
„Tiesību zinātne”.

Notiek aktīva apmaiņa ar docētājiem. Daugavpils Universitātē studējošie bieži 
pāriet uz studijām Latvijas Policijas akadēmijā.

No citām Latvijas  augstskolām, ar kurām Daugavpils Universitātei  noslēgti 
sadarbības līgumi, jāmin Biznesa Augstskola „Turība”, kuras docētāji tāpat pasniedz 
Daugavpils Universitātē, un piedalās tās rīkotajās konferencēs.

No ārvalstu augstskolām Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātei ir 
noslēgti  sadarbības  līgumi  ar  Ziemeļaustrumvācijas  Lejassaksijas  augstskolu  un 
Polijas  Toruņas  Universitāti,  kuras  docētāji  pasniedz  Daugavpils  Universitātē  un 
piedalās tās rīkotajās zinātniskajās aktivitātēs.
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12. Programmas attīstības plāns nākamajiem sešiem 
gadiem

Studiju programmas attīstība plānojama kompleksi saistībā ar DU Sociālo 
zinātņu fakultātes attīstību. Galvenie ir šādi attīstības virzieni:

• studiju procesa kvalitātes pilnveidošana;
• personāla un studējošo pētniecisko darbu paplašināšana;
• jaunu starptautisko sakaru dibināšana;
• jauno mācībspēku zināšanu pilnveidošana doktorantūrā;
• reģionālo un starptautisko zinātnisko konferenču organizēšana;
• bibliotēkas  paplašināšana  ar  jaunāko  mācību  zinātnisko  literatūru  un 

periodiku;
• mācībspēku  un  studējošo  piedalīšanas  starptautiskajās  konferences  un 

kvalifikācijas celšanas semināros;  
• materiāli  tehniskās  bāzes  pilnveidošana,  aprīkojuma  atjaunošana  un 

modernizācija.

Docētāju profesionālo pilnveidi veicina piedalīšanās konferencēs, sadarbības 
projektos, kā arī radošo atvaļinājumu izmantošana.

Izvērtējot studiju programmu jāsecina, ka tai piemīt sekojošās stiprās puses:
- skaidrs programmas mērķis, uzdevumi un stratēģija;
- Pietiekama materiāli tehniskā bāze un nodrošinājums ar docētājiem;
- Laba  sadarbība  ar  DU  struktūrvienībām,  Latvijas  un  ārvalstu 

izglītības un zinātniski pētnieciskajām iestādēm;
- nepārtraukta  studiju  programmā  iesaistīto  docētāju  zinātniskās 

kvalifikācijas, pieredzes un profesionalitātes pilnveidošana;
- plašas iespējas izmantot Internet, bibliotēku elektronisko datu bāzi 

“ALISE” u.c.
- sociālo zinātņu fakultātes Socioloģisko pētījumu institūtā darbojas 

Juridisko  pētījumu  laboratorija,  kura  veicina  studējošo  un 
docētāju  zinātniski  pētniecisko  darbību,  un  jau  ir  veikusi  savu 
pirmo  nopietno  pētījumu  –  600  pilsētas  iedzīvotāju aptauju 
jautājumā par noziedzības apkarošanas problēmām. 2004.gada 21. – 
22.aprīlī  Daugavpils  Universitātē  tika  organizēta  Starptautiskā 
Jauno zinātnieku konference, kurā aktīvu dalību ņēma arī studiju 
programmas  „Tiesību  zinātne”  studenti.  2004.gada  1-2.jūnijā  , 
2005.gada  17-18.septembrī,  2006.gada  9-10.oktobrī,  Daugavpils 
Universitātē  Sociālo  zinātņu  fakultātē  notika  starptautiskās 
zinātniskās konferences, kurās darbojās arī juridiskā sekcija,  kurā 
piedalījās ne tikai studiju programmas docētāji un studējošie, bet arī 
citu augstskolu, tai skaitā arī ārvalstu (ASV, Polijas, Baltkrievijas 
u.c.) zinātnieki;

- jāņem  vērā  arī  tas,  ka  Daugavpilī  tieši  tiesību  nozarē  eksistē 
pietiekami nopietni mācību un zinātniskie spēki (turklāt viņi strādā 
tiesību  aizsardzības  sfērā,  kas  ir  būtiski  profesionālās  tiesību 
zinātnes programmas īstenošanai):
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 Jana  Zīle,  tiesību  zinātnes  maģistre  (Latvijas  Universitātes 
maģistrantūras  absolvente),  LPA  doktorantūras  absolvente, 
docente, Daugavpils tiesas tiesnesis;

 Beāte  Labinska,  tiesību  zinātnes  maģistre  (Latvijas  Policijas 
akadēmijas maģistrantūras absolvents), LPA doktorante;

 Dzintars  Zaikovskis,  tiesību  zinātnes  maģistrs  (Latvijas 
Policijas  akadēmijas  maģistrantūras  absolvents),  Daugavpils 
pilsētas prokurors;

 Jānis Teivāns – Treinovskis, tiesību zinātnes maģistrs (Latvijas 
Policijas akadēmijas doktorants), DU lektors;

 Imants  Bekešs,  Daugavpils  policijas  pārvaldes  priekšnieks, 
tiesību zinātnes maģistrs (Latvijas Universitātes doktorants);

 Vladimirs Isajevs, Daugavpils tiesas tiesnesis, tiesību zinātnes 
maģistrs (absolvēja Latvijas Policijas akadēmijas maģistrantūru 
2004.gadā);

 Vadims  Kulakovs,  medicīnas  zinātņu  doktors,  vadošais  tiesu 
psihiatrijas speciālists, Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas 
direktora vietnieks medicīnas jautājumos;

 Kristīne  Repše-Kondratjeva,  Krāslavas  prokuratūras 
virsprokurore,  tiesību  zinātnes  maģistre  (pabeidza  LPA 
maģistrantūru 2002.gadā);

 Ērika  Krutova,  Valsts  Policijas  Starptautisko  sakaru  nodaļas 
galvenā  inspektore,  tiesību  zinātnes  maģistre  (pabeidza 
maģistrantūru 2002. gadā).

Lielākā daļa no šeit minētiem mācību spēkiem ir iesaistīti studiju programmā. 
               -  sevišķa nozīme ir sadarbībai ar Latvijas Policijas akadēmiju kā studiju 
programmas veidošanas, tā arī realizēšanas gaitā;
               -  Daugavpils Uiversitātē jau ir sagatavota licenzēšanai profesionālā maģistra 
studiju programma „ Tiesību zinātne” ar kvalifikācijas „jurists” iegūšanu.

Par programmas vājām pusēm jāuzskata tas, ka:
- uz  šo  brīdi  DU bibliotēka  ir  nav  pietiekoši  plaši  nodrošināta  ar 

profesijai specifisko zinātnisko literatūru;
- pagaidām vēl tomēr ir nepietiekams finansējums;
- daļai  no  augsti  kvalificētiem  docētājiem,  kuri  iesaistīti  studiju 

programmas realizācijā DU nav pamatdarba vieta.

Tai pašā laikā studiju programmai ir plašas attīstības iespējas:
- atkarībā  no  darba  tirgus  pieprasījuma,  studējošo  skaits  piedāvātajā 

studiju programmā tuvākajā nākotnē var tikt palielināts;
- uzlabojoties studiju materiāli tehniskajai bāzei un nodrošinājumam ar 

studiju  materiāliem un literatūru,  programmas  satura  un  struktūras 
izmaiņas  paredzēts  saistīt  ar  patstāvīga  darba  formu  plašāku 
ieviešanu, samazinot kontaktstundu apjomu;

- studiju procesa kvalitātes uzlabošana saistās ar akadēmiskā personāla 
zinātniskā  potenciāla  (doktorantūras  studijas)  paaugstināšanu  un 
metodiskā  darba  pozitīvās  pieredzes  uzkrāšanu,  tai  skaitā 
iepazīstoties ar ES valstu un ASV pieredzi šajā jomā;

- attīstoties  programmai  paredzēts  nodibināt  zinātniskus  sakarus  un 
noslēgt  sadarbības projektus un līgumus ar kaimiņvalstu (Lietuvas, 
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Igaunijas  un  Krievijas),  kā  arī  Eiropas  valstu  (Vācijas,  Polijas  un 
Austrijas) un ASV izglītības un zinātniski pētnieciskām iestādēm;

- studiju  materiāli  tehniskās  bāzes  uzlabošana  saistās  ar  papildus, 
mūsdienu  prasībām  atbilstoša  aprīkojuma,  tehnoloģiju  un 
informācijas līdzekļu iegādi;

- studiju  programmas  bibliogrāfiskā  nodrošinājuma  uzlabošanai 
paredzēts veidot un DU izdevniecībā “Saule” izdot kursu klausītājiem 
paredzētos atsevišķu lekciju kursus;

- programmas pabeigšana sniedz studējošajiem iespēju studēt Latvijas 
Policijas akadēmijas maģistrantūrā;

- Daugavpils  Universitātē  tiek  gatavota  licenzēšanai  profesionālā 
maģistra  studiju  programma  tiesību  zinātnē,  kas  dos  iespēju 
profesionālā  bakalaura  studiju  programmas  absolventiem  turpināt 
studijas Daugavpilī. 
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Pielikumi:
1.PIELIKUMS. Profesionālās bakalaura studiju 
programmas „Tiesību zinātne” padome
2.PIELIKUMS. Profesionālās bakalaura studiju 
programmas „Tiesību zinātne” studiju plāns
3.PIELIKUMS. Profesionālās bakalaura studiju 
programmas „Tiesību zinātne” studiju kursu apraksti
4.PIELIKUMS. Profesionālās bakalaura studiju 
programmas „Tiesību zinātne” prakses nolikums
5.PIELIKUMS. Profesionālajā bakalaura studiju 
programmā „Tiesību zinātne” aizstāvēto diplomdarbu 
tēmas
6.PIELIKUMS. Profesionālās bakalaura studiju 
programmas „Tiesību zinātne” diploma pielikuma paraugs
7.PIELIKUMS. Profesionālajā bakalaura studiju 
programmas „Tiesību zinātne” strādājošā akadēmiskā 
personāla CV
8.PIELIKUMS. Profesionālās bakalaura studiju 
programmas „Tiesību zinātne” izmaksas
9.PIELIKUMS. Profesionālajā bakalaura studiju 
programmā „Tiesību zinātne” strādājošā akadēmiskā 
personāla nozīmīgākās publikācijas pēdējo 5 gadu laikā
10.PIELIKUMS. Studiju programmā „Tiesību zinātne 
studējošo aptaujas formas
11.PIELIKUMS. Profesionālās bakalaura studiju 
programmas „Tiesību zinātne” absolventu aptaujas formas
12.PIELIKUMS. Profesionālās bakalaura studiju 
programmas „Tiesību zinātne” pašnovērtējumi par 
iepriekšējiem gadiem
13.PIELIKUMS. Sadarbības līgumi par kvalifikācijas 
prakses iziešanu
14.Darba devēju atsauksmes par absolventu nodarbinātības 
iespējām nākamajiem sešiem gadiem
15.PIELIKUMS. Sadarbības līgumi ar augstskolām
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PIELIKUMS Nr.1

PROFESIONĀLĀS BAKALAURA STUDIJU 
PROGRAMMAS „TIESĪBU ZINĀTNE”

PADOME
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PROFESIONĀLĀ BAKALAURA 
STUDIJU PROGRAMMAS 

”TIESĪBU ZINĀTNE”

PADOME

Jānis Teivāns - Treinovskis Mag.jur., DU Sociālo zinātņu fakultātes 
prodekāns, lektors

Vladimirs Menšikovs Dr.soc., DU Sociālo zinātņu fakultātes 
dekāns, profesors

Jurijs Mašošins Dr.iur., DU Sociālo zinātņu fakultātes 
asociēts profesors

Dmitrijs Oļehnovičs Mag. hist., DU Sociālo zinātņu fakultātes 
prodekāns, lektors

Elita Jermolajeva Dr.oec., Sociālo zinātņu fakultātes 
Ekonomikas katedras vadītāja, docente

Vladislavs Volkovs Dr.soc., Sociālo zinātņu fakultātes 
Sociālo pētījumu institūta direktors, asoc. 
profesors

Vitolds Zahars Dr.iur., Sociālo zinātņu fakultātes Tiesību 
katedras profesors

58



PIELIKUMS Nr.2

PROFESIONĀLĀS BAKALAURA STUDIJU 
PROGRAMMAS „TIESĪBU ZINĀTNE”

STUDIJU PLĀNS
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APSTIPRINĀTS
SZF Domes sēdē
2007. gada 22.05, protokols Nr.6

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES
SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTES 

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS 
“Tiesību zinātne” 

plāns
Programmas kods 4238000

N
.p

.k
.

Kursa nosaukums Docētājs

Kursa 
pārbaudes

forma
Eks. Dif.

iesk.

Kursa
Kredīts

1. st.gads 2. st.gads 3.st.gads 4.st.gads

1.
 se

m
.

2.
 se

m
.

3.
 se

m
.

4.
 se

m
.

5.
 se

m
.

6.
 se

m
.

7.
 se

m
.

8.
 se

m
.

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI – 18.KP
Ievads studijās J.Teivāns - Treinovskis 1 2 2
Krievu valoda juristiem A.Kuzņecovs 1 1 1
Lietvedības pamati A.Kehris 1 2 2
Svešvalodu studijas juristiem N.Jundina

M.Cveka
3 1,2 5 2 3 1

Runas māksla A.Kuzņecovs 2 1 1
Latvijas kultūras vēsture I.Kupšāne 2 2 2
Politoloģija D.Oļehnovičs 6 2 2
Saskarsmes(komunikācijas)  
psiholoģija

V. Makarevičs 3 2 2

Projektu izstrāde un vadība E.Jermolajeva 1 2 2
KP  pa semestriem 9 6 3 2
KP pa studiju gadiem 15 3 2

60



N
.p

.k
.

Kursa nosaukums Docētājs

Kursa 
pārbaudes

Forma
Eks. Dif.

iesk.

Kursa
Kredīts

1. st.gads 2. st.gads 3.st.gads 4.st.gads

1.
 se

m
.

2.
 se

m
.

3.
 se

m
.

4.
 se

m
.

5.
 se

m
.

6.
 se

m
.

7.
 se

m
.

8.
 se

m
.

NOZARES TEORĒTISKIE PAMATKURSI UN 
INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU KURSI 36 KP

Valsts teorija A.Daugavvanags 1 2 2
Tiesību teorija A.Daugavvanags 2 4 4
Latvijas valsts un tiesību vēsture D.Oļehnovičs 1 4 4
Konstitucionālās tiesības J.Radionovs 2 4 4
Tiesu varas institūciju tiesības J.Teivāns-Treinovskis 1 3 3
Starptautiskās tiesības R.Fila 8 4 4
Ekonomika J.Eglītis 5 3 3
Civiltiesību vispārīgie pamati J.Mašošins 3 3 3
Profesionālā ētika Ē.Krutova 2 2 2
Lietišķā informātika S.Ignatjeva 1 2 2
Tiesību filozofija V.Voronovs 6 2 2
Eiropas cilvēktiesības V.Zahars 4 3 3

KP  pa semestriem 11 10 3 3 5 4
KP pa studiju gadiem 21 6 9
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N
.p

.k
.

Kursa nosaukums Docētājs

Kursa 
pārbaudes

Forma
Eks. Dif.

iesk.

Kursa
kredīts

1. st.gads 2. st.gads 3.st.gads 4.st.gads

1.
 se

m
.

2.
 se

m
.

3.
 se

m
.

4.
 se

m
.

5.
 se

m
.

6.
 se

m
.

7.
 se

m
.

8.
 se

m
.

NOZARES PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS 
KURSI 69KP

Administratīvās tiesības J.Načisčionis 3 4 4
Nodokļu tiesības N.Verina 6 4 4
Administratīvā procesa tiesības J.Načisčionis 5 3 3
Eiropas kopienu tiesības Ē.Krutova 6 4 4
Lietu (īpašuma) tiesības A.Baikovs 3 4 4
Ģimenes un mantojuma tiesības Ē.Krutova 4 4 4
Saistību tiesības V.Isajevs 5 5 5
Civilprocesa tiesības V.Isajevs 6 3 3
Komerctiesības A.Baikovs 8 4 4
Vides tiesības A. Škute 5 2 2
Krimināltiesības (vispārīgā daļa) J.Teivāns-Treinovskis 2 2 2
Krimināltiesības
(sevišķā daļa)

J.Teivāns-Treinovskis 3
4

4

Zemes tiesības J.Radionovs 6 4 4
Darba tiesības A.Baikovs 5 3 3
Kriminālprocesa tiesības J.Teivāns-Treinovskis 4 4 4
Juridiskā metodoloģija J.Mašošins 3 3 3
Pašvaldību tiesības Z.Rags 5 3 3

KP  pa semestriem 2 15 13 15 15
KP pa studiju gadiem 2 28 30
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N
.p

.k
.

Kursa nosaukums Docētājs

Kursa 
pārbaudes

forma
Eks. Dif.

iesk.

Kursa
kredīts

1. st.gads 2. st.gads 3.st.gads 4.st.gads

1.
 se

m
.

2.
 se

m
.

3.
 se

m
.

4.
 se

m
.

5.
 se

m
.

6.
 se

m
.

7.
 se

m
.

8.
 se

m
.

C. daļa: BRĪVAS IZVĒLES KURSI – 
Jāsavāc vismaz 10 kredītpunkti

Kriminālistika J.Mašošins 6 2 2
Policijas tiesības A.Garonskis 7 2 2
Romiešu civiltiesības J.Radionovs 7 2 2
Satiksmes tiesības A.Garonskis 7 2 2
Filozofijas pamati L.Gorbaceviča 4 2 2
Tiesu psihiatrija S.Vorone 7 2 2
Kriminālsodu izpildes tiesības V.Zahars 7 2 2
Pasaules kultūras vēsture I.Kupšāne 4 2 2
Reliģiju vēsture B.Volkovičs 4 2 2
Latīņu valoda juristiem A.Kuzņecovs 6 2 2
Loģika B.Volkovičs 4 2 2
Psiholoģijas pamati A.Vorobjovs 4 2 2
Kriminoloģija J.Mašošins 6 2 2
Socioloģija V.Volkovs 6 2 2
Juridiskā psiholoģija V.Makarevičs 7 2 2

KP  pa semestriem 2 2 2
KP pa studiju gadiem 2 2 2
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Vispārizglītojošie studiju kursi 15 3 2
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi 23 4 8
Nozares profesionālās specializācijas kursi 2 31 28
C daļa 2 2 2
Studiju darbi
Kvalifikācijas prakse 26
Diplomdarbs 12

KOPĀ STUDIJU LAIKĀ 40 40 40 40
GALA PĀRBAUDĪJUMI PROFESIONĀLĀ BAKALAURA GRĀDA UN JURISKONSULTA KVALIFKĀCIJAS IEGŪŠANAI: 

Diplomdarba aizstāvēšana
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STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNS
nepilnā laika studijas

Studiju kursa nosaukums Kontakt
stundas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Ievads studijās 16 iesk.
Valsts teorija 16 iesk.
Latvijas valsts un tiesību vēsture 32 eks.
Tiesību teorija 32 eks.
Krievu valoda juristiem 8 iesk.
Lietvedības pamati 16 iesk.
Runas māksla 8 iesk.
Konstitucionālās tiesības 32 eks.
Profesionālā ētika 16 eks.
Tiesu varas institūciju tiesības 24 eks
Ekonomika 16 iesk.
Civiltiesību vispārīgie pamati 24 eks.
Informācijas tehnoloģijas jurisprudencē 16 iesk.
Krimināltiesības (Vispārīgā daļa) 16 iesk.
Lietu (īpašuma) tiesības 32 eks.
Svešvalodu studijas juristiem 16 iesk.
Izvēles studiju kurss 16 iesk.
Administratīvās tiesības 32 eks.
Krimināltiesības (Sevišķā daļa) 32 eks.
Ģimenes un mantojuma tiesības 32 eks.
Darba tiesības 24 iesk
Vides tiesības 16 eks.
Svešvalodu studijas juristiem 16 iesk.
Tiesību filozofija 16 iesk
Svešvalodu studijas juristiem 24 eks.
Politikas zinātne 16 iesk.
Saistību tiesības 32 eks.
Kriminālprocesa tiesības 32 eks.
Administratīvā procesa tiesības 24 eks.
Civilprocesa tiesības 24 eks.

Juridiskā metodoloģija 24 eks.
Nodokļu tiesības 24 eks.
Komerctiesības 32 eks.

Eiropas cilvēktiesības tiesības 24 eks.
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Eiropas kopienu tiesības 32 eks.
Starptautiskās tiesības 32 eks.
Izvēles studiju kurss 16 iesk.
Pašvaldību tiesības 24 eks.
Izvēles studiju kurss 16 iesk.
Kultūras vēsture 16 eks.
Saskarsmes (komunikācijas) psiholoģija 24 eks.
Ievirzes nodarbības kvalifikācijas 
praksei

2 -

Studiju darbs studiju kursā:
“Tiesību  teorija”,  „Latvijas  valsts  un 
tiesību  vēsture”  vai  “Konstitucionālās 
tiesības”

iesk.

“Administratīvās  tiesības”,  „Darba 
tiesības”  vai “Krimināltiesības”

iesk.

“Administratīvā  procesa  tiesības”, 
“Saistību  tiesības”  vai  “Ģimenes  un 
mantojuma tiesības”

iesk.

Profesionālās kvalifikācijas prakse iesk.

Valsts pārbaudījumi:
Diplomdarba izstrāde
Diplomdarba aizstāvēšana eks.
Valsts eksāmens eks.

Kopā 1068
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PIELIKUMS Nr.3

PROFESIONĀLĀS BAKALAURA STUDIJU 
PROGRAMMAS „TIESĪBU ZINĀTNE”

STUDIJU KURSU APRAKSTI
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Vispārizglītojošie studiju kursi

Kursa nosaukums Ievads studijās
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)
Lekt. J.Teivāns-Treinovskis

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Ievads studijās, vispārizglītojošais studiju kurss.

Kursa anotācija: 
Palīdzēt orientēties studijās, studiju procesa organizācijā universitātē, sniegt padomu kā 
studēt.  Iepazīstināt  ar  profesionālās  un  akadēmiskās  izglītības  sistēmu  Latvijā, 
universitātes  uzdevumiem  un  struktūru,  studiju  programmām,  studiju  procesa 
organizāciju, iespējām nodarboties ar pētniecisko darbu universitātē, studenta tiesībām un 
pienākumiem, studenta garīgā darba, sadzīves un atpūtas iespējām, studenta informatīvo 
nodrošinājumu universitātē.

Kursa plāns:

Akadēmiskā un profesionālā izglītība Latvijā. Studiju procesa organizācija Daugavpils 
universitātē. Universitātes iekšējās kārtības noteikumi. Studentu pienākumi un tiesības, 
sadzīves un atpūtas organizācija. Ārpus studiju darbs. Studentu garīgā darba organizācija. 
Studentu informatīvā nodrošināšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Sekmīgi nokārtota ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Izglītības likums.
2. Profesionālās izglītības likums.
3. Augstskolu likums.
4. Likums «Par zinātnisko darbību».
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5. Daugavpils Universitātes Satversme.
6. Noteikumi  par  otrā  līmeņa  profesionālās  augstākās  izglītības  valsts  standartu : 

Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumi nr.481.
7. Studējošo  kreditēšanas  noteikumi:  Ministru  kabineta  1997.gada  29.maija 

noteikumi nr.251.
8. Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta 

līdzekļiem : Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumi nr.219.
9. Kārtība,  kādā  tiek  piešķirts,  atmaksāts  un  dzēsts  studiju  kredīts  un  studējošā 

kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu: Ministru 
kabineta 2001.gada 29.maija noteikumi nr.220.

10. Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo 
kredīts: Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumi nr.445.

11. Noteikumi  par  stipendijām :  Ministru  kabineta  2002.gada  7.maija  noteikumi 
nr.182.

12. Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas  no valsts budžeta līdzekļiem : Ministru 
kabineta 2001.gada 24.jūlija noteikumi nr.334.

13. Izglītības  un  zinātnes  ministrijas  nolikums :  Ministru  kabineta  2002.gada 
23.decembra noteikumi nr.557.

14. Noteikumi  par  profesiju  standartiem :  Ministru  kabineta  2000.gada  29.augusta 
noteikumi nr.304.

15. Profesiju  standartu  izstrādes  kārtība :  Ministru  kabineta  2002.gada  26.marta 
noteikumi nr.131.

16. Latvijas  Republikas  Izglītības  klasifikācija :  Izglītības  un  zinātnes  ministrijas 
1999.gada  16.decembra  rīkojums  nr.703  un  2000.gada  24.februāra  rīkojums 
nr.137.

17. Daugavpils Universitātes Satversmes sapulces nolikums.
18. Daugavpils Universitātes Senāta nolikums.
19. Daugavpils Universitātes Revīzijas komisijas nolikums.
20. Daugavpils Universitātes Šķīrējtiesas nolikums.
21. Daugavpils Universitātes Iekšējās darba kārtības noteikumi.
22. Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes nolikums.
23. Daugavpils Universitātes Studējošo pašpārvaldes nolikums.
24. Daugavpils Universitātes attīstības koncepcija.
25. Sociālo zinātņu fakultātes nolikums.
26. Sociālo zinātņu fakultātes Tiesību zinātņu katedras nolikums.
27. Latvijas Nacionālā bibliotēka. - R., 1995. vai 1999.gada izdevumi. 
28. Latvijas Akadēmiskā bibliotēka. R., 1995. vai 1999.gada izdevumi.
29. Pedagoģisko terminu skaidrojošā vārdnīca. – R.: Zvaigzne ABC, 2000. – 248 lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. Bibliotēku likums.
2. Muzeju likums.
3. Likums „Par arhīviem”.
4. Daugavpils Universitātes pašnovērtējuma ziņojumi.
5. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes bibliotēka. Ceļvedis. – Daugavpils : Saule, 

1995.
6. Es daru tā: Bibliotēku fondi un katalogi. Lekciju kurss. – R.: Latvijas Nacionālā 
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biblotēka, 1988. – 61 lpp.
7. Kokina I. Pedagoģijas bakalaura un maģistra darbu izstrādāšana, noformēšana un 

aizstāvēšana (metodiskie norādījumi). – Daugavpils: Saule, 2002.
8. Paukšēna D. Bibliogrāfiskie līdzekļi tiesību zinātnē. - R.: LVU, 1979. (Nacionālā 

bibliotēka).
9. Pētniecība un zinātne 80 gados. Biogrāfisks rādītājs:  1921 – 2001/ Daugavpils 

Pedagoģiskā universitāte. – Daugavpils: Saule, 2001. – 114 lpp.
10. Soms H. No pedagoģiskās skolas līdz universitātei. – Daugavpils: Saule, 1996.
11. Studiju  un  bakalaura  darbu  izstrāde.  Metodiskie  ieteikumi  Publisko  tiesību  un 

Komandējošā sastāva nodaļu studentiem. – R.: LPA, 2003. – 16 lpp.
12. Šelers U., Hazelovs R. Projekta darba izstrāde. // Norādījumi un rekomendācijas. 

– R.: LPA, 2000. – 22 lpp.
13. Voroncovs G. Bibliotēku zinātnes pamati  un darbs ar grāmatu. - R.: Zvaigzne, 

1983. - 88 lpp.
14. Powell R. Law today . Third impession. Essex: Longman, 1996. – 128 p.
15. A Dictionary of Law (jebkurš izdevums). - Oxford. New York.
16. Анисимова  Т.И.,  Потапова  С.А.  К  вопросу  о  профессионально  важных 

личностных качествах юриста. – Юридическое образование и наука, 2003, № 
2, с. 2-6.

17. Гойхман  О.Я.  и  др.  –Теория  и  практика  референтской  деятельности: 
Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 272 с.

18. Жалинский  А.Э.  Основы  профессиональной  деятельности  юриста. 
(Введение в специальность. – Смоленск: Из-во СГУ, 1995. – 122 с.

19. Жалинский А.Э. Основы профессиональной деятельности юриста. Введение 
в специальность. Москва: Издательство БЕК, 1997. – 330 с.

20. Кодекс поведения для юристов в Европейском Сообществе. – Юридический 
Консультант, 2000, № 7, с. 4 – 8.

21. Нерсесянц  В.С.  Юриспруденция.  Введение  в  курс  общей теории  права  и 
государства.  – М.: из-во НОРМА, 2000. – 288 с.

22. Попондопуло  В.Ф.  Некоторые  аспекты  юридического  образования  в 
Великобритании, Германии, Японии и России. - Юридическое образование и 
наука, 2003, № 2, с. 40-45.

23. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 
простых правил. – М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. – 203 с.

24. Рейс Фил. 500 советов студентам. – Москва: ЮНИТИ, 1996. – 160 с.
25. Томсинов  В.А.  Понятие  юриспруденции,  ee  происхождение  и  основные 

функции. – Законодательство, 2003, № 6, с. 86-91.
26. Эхо Ю. Письменные работы в вузах. М.: Вестник, 1997. – 240 с.
27. Юридический энциклопедический словарь. Москва: ИНФРА –М, 1997. – 384 

с.

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Introduction into the studies
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Kursa anotācija angļu valodā:

To help to know the studies, the way the studying process is organized at the University, 
to give advice how to study. To introduce professional and academic educational system 
in Latvia, tasks and structure of universities, programs of studies, studying process 
organizing, opportunities to conduct research work at University, student’s duties and 
rights, student’s mental work, possibilities of public life and rest, student’s informative 
provision.

Piezīmes:
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Kursa nosaukums Saskarsmes (komunikācijas) psiholoģija
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.psyh.V.Makarevičs

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Psiholoģijas pamati

Kursa anotācija: 
Studiju kurss paredzēts Tiesību zinātnē studējošo komunikācijas prasmju attīstīšanai un 
psiholoģijas  zināšanu pilnveidošanai,  to praktiskai pielietošanai  profesionālajā darbībā. 
Kursa  mērķis  sniegt  priekšstatu  par  saskarsmes  funkcijām,  savstarpējās  uztveres 
mehānismiem,  komunikācijas  barjeru  pārvarēšanas  iespējām  un  lietišķās  saskarsmes 
īpatnībām,  kā  arī  sniegt  studējošajiem  praktiskas  iemaņas  izmantojot  problēmu  un 
konfliktu risināšanas, sadarbības un pārliecināšanas prasmju attīstīšanas tehnikas.

Kursa plāns:
1. Ievads studiju kursā.
2. Saskarsmes jēdziens, būtība, funkcijas, struktūra. 
3. Komunikācija kā saskarsmes funkcija. Klausīšanās māksla.
4. Verbālā un neverbālā komunikācija. Runa kā komunikācijas veids. 
5. Saskarsmes barjeras un to pārvarēšanas mehānismi.
6. Saskarsmes īpatnības dažādās sociālajās grupās, mikroklimats grupā.
7. Konfliktu nozīme saskarsmes procesā – veidi, cēloņi, iekšējais konflikts, konfliktu 

signāli.
8. Konfliktu risināšanas veidi.
9. Lietišķā saskarsme un lietišķā etiķete.
10. Stresa nozīme saskarsmē un tā pārvarēšanas veidi.
11. Prasme prezentēt, argumentēt, motivēt klausītāju.
12. Sasvstarpējās sapratnes un sadarbības prasmju attīstības tehnikas.
13. Komunikatīvās un problēmu risināšanas tehnikas.
14. Pārliecināšanas prasmju attīstibas tehnikas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Sistemātisks darbs semināros, izpildīti praktiskie darbi.
Pozitīvi nokārtota ieskaite.
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Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Latiševs V. Lietišķās sarunas un lietišķie kontakti. R., 1995., 168 lpp.
2. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoģija. Rīga, 1996.
3. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoģija.
4. Pikeringa P. Strīdi. Nesaskaņas. Konflikti. Kā izvairīties no kļūdām to risināšanā un 

sekmīgi pārvarēt domstarpības. R.: J.Rozes apgāds, 117 lpp.
5. Pīzs A. Ķermeņa valoda. Kā atminēt sarunu biedra domas pēc viņa stājas un 

kustībām. R.: Jumava, 1995., 208 lpp. 
6. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1998.
7. Майерс Д. Социальная психология. М., 1997.
8. Кузин Ф.  А. Культура делового общения:  Практическое пособие.  — 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Ось-89, 2002.
Literatūra (02-papildliteratūra):
9. Berns E. Spēles, ko spēlē cilvēki. Cilvēku attiecību psiholoģija. R.: SIA birojs 2000 

Plus, 202 lpp.
10. Harris R. J, A cognitive psychology of mass communication. London LEA publishers, 

1999. 
11. Berkowitz L.Agression its causes,conseqences and control.McGrawHill 
12. Lepore E Meaning and argument. Blackwell publishers.2000. 
13. Age of propoganda: the everyday use and abuse of persuasion. Pratkanis 

A.R.Aronson E./university of California,Santa Cruz./ 
14. Guy R.Lefrancois Theories of human learning.
15. Айви А. Лицом к лицу: Практич. пособие для освоения приемов и навыков 

делового общения.— Новосибирск: ЭКОР, 1995.
16. Андреева Г.М. Место межличностного восприятия в системе перцептивных 

процессов и особенности его содержания // Межличностное восприятие в 
группе. М„ 1998.

17. Атватер И. Я вас слушаю.— М.: Экономика, 1987.
18. Петровская Л.А. Компетентность в общении. М., 1990. 
19. Леонтьев А.А. Психология общения. М., 1991.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):

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

Kursa nosaukums angļu valodā:
Psychology of dialogue

Kursa anotācija angļu valodā:
The study course is meant for the students of law, and is aimed at the formation of 
communicative skills and development of knowledge in psychology, as well as their 
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practical application in the professional career. The goal of the course is to get an idea of 
the functions of dialogue, mechanisms of mutual perception, overcomming 
communicative barrier and peculiarities of applied communication, as well as to give 
students practical skills in solving problems and conflicts, and develop students’ abilities 
to cooperate and convince.

Piezīmes:
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Kursa nosaukums Lietvedības pamati
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)
Lekt.A.Kehris

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

Kursa anotācija: 
Sniegt tiesību jomā strādājošajiem nepieciešamās lietvedības pamatzināšanas Iepazīstināt 
studējošos ar lietvedības normatīvajiem dokumentiem, lietvedības pareizas organizācijas un 
pārvaldes dokumentu nozīmi iestādes un uzņēmuma darbā, pārvaldes un citu dokumentu 
izstrādāšanas juridisko pamatojumu.
Parādīt jauno informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas lietvedības darba veikšanā 
iestādē, INTERNETS, e-pasts.
Sniegt studējošajiem visu līmeņu lietvedības  darbam nepieciešamās teorētiskās zināšanas 
un   praktiskās iemaņas.

Kursa plāns:
Lietvedības jēdziens, to reglamentējošie juridiskie akti (likumi, lēmumi, instrukcijas, 
nolikumi);
-Lietvedības darba organizācija iestādē;
-Biroja tehnika, datorprogrammas lietvedības darba racionalizācijai, kopdarbs lokālajā 
datortīklā sagatavojot dokumentu projektus;
-Dokumenta jēdziens, tā izstrādāšana un noformēšana  atbilstoši MK Noteikumu prasībām;
-Rīkojuma, organizatoriskie, konstatējošie un izziņas dokumenti;
-Sarakstes dokumenti;
-Dokumentu atvasinājumu (kopija, noraksts, izraksts, dublikāts) izgatavošanas kārtība un to 
juridiskā spēka nodrošināšana;
-Lietvedības instrukcijas izstrādāšana, tās loma dokumentu apgrozības nodrošināšanā;
-Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu lietvedība, valodu likuma prasību ievērošana 
lietvedībā;
-Lietu nomenklatūra, dokumentu sagatavošana uzglabāšanai arhīvā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

75



Pozitīvi nokārtota ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumi Nr.154 Dokumentu izstrādāšanas 

un noformēšanas noteikumi
2. Kalējs J., Ābele M. Lietvedības pamati, KIF “Biznesa komplekss”, R.-2000.
3. “Lietvedības termini”.R.,”Zinātne”, 1990
4. Skujiņa V., Kvašīte R. “Lietišķo teicienu vārdnīca” R., “Zinātne”, 1991.
5. Skujiņa V., ”Valsts valodas prasmei lietvedības dokumentos”. R., 1994.
6. LZA Latviešu valodas institūts. “Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas 

termini (ELDO)”. R., 1995.
7. “Juridisko terminu vārdnīca uzņēmējdarbībai”. R., 1996.
8. Koluža R. “Darījumraksti”. R., 1996.
9. Ruskule S. “Lietvedības praktikums”. R., 1996.
10. Bahanovskis V. “Praktiskā lietvedība”. R., 1997.
11. Behmane D. “Lietvedības dokumenti”. R., 1997.
12. Skujiņa V. “Lietišķo rakstu paraugi”. R., “Zvaigzne ABC”, 1999.
13. Skujiņa V. “Latviešu valoda lietišķajos rakstos”. R., “Zvaigzne ABC”, 1999.
14. Zemļanovs V.,Krasiļņikova I. Lietvedība-darba un dokumentu apgrozības vadīšanas 

organizācija.- R.:Merkūrijs LAT 2002.- 366 lpp.
15. Dambe G., Jurevičs A., Augucevičs J. Datorizētā lietvedība.- R.: Biznesa augstskola 

Turība 1999.- 80 lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Fundamentals of record keeping

Kursa anotācija angļu valodā:
To give basic knowledge of necessary record-keeping to the people who work in the sphere 
of jurisprudence. To introduce normative documents of record-keeping, the importance of 
record-keeping in the work of organizations, authorities and enterprises, working out 
justification of administration and other documents.To show the possibilities of new 
information technologies use in record-keeping, the Internet, e-mail. To give the students 
theoretical knowledge and practical skills, which are necessary for record-keeping, of all 
levels?
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Piezīmes:

Nosaukums Politoloģija
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)
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Dmitrijs Oļehnovičs, DU SZF, lektors 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav 

Kursa anotācija: 
 Sniegt pamatzināšanas par galvenajām pētniecības jomām politikas zinātnē, izveidot 
izpratni par tās kategorijām un pamatjēdzieniem (valsts, politika, politiskā sistēma, 
pilsoniskā sabiedrība, politiskā vara, politiskais režīms u.c.). Pamatot un parādīt politikas 
nesaraujamu saistību ar sociālajiem procesiem, izveidot prasmi patstāvīgi un adekvātajā 
zinātniskajā līmenī analizēt politiskus procesus un valsts darbību.

Kursa  plāns:
1. Politikas zinātnes tapšana un mūsdienu stāvoklis. Politikas zinātnes priekšmets un 

izpētes objekti. Politikas zinātnes pamatjēdzieni.
2. Metodoloģiskās pieejas. Empīriskās metodes politisku un sociālu problēmu izpētē. 

Politikas zinātnes atziņu drošums un ticamība.
3. Politikas jēdziens. Politikas veidi un formas. Politikas struktūra. Politikas veidošana. 

Politikas analīze.
4. Valsts kā sociālais un politiskais institūts. Valsts tapšana. Valsts uzdevumi un 

funkcijas. Valsts aparāts un birokrātija. Valsts fotrmas.
5. Politiskais režīms. Režīmu tipoloģija. 
6. Politiskās sistēmas jēdziens. Valsts politiskajā sistēmā. Politiskā sistēma un pilsoniskā 

sabiedrība. Politiskās sistēmas modeļi. Politiskās sistēmās funkcionēšana. Politisko 
sistēmu transformācijas.

7. Partijas, interešu grupas, politiskās organizācijas, sociālās kustības politikā.
8. Politiskā vara. Varas elitiskie un plurālistiskie modeļi. Sociālā stratificēšanās un 

politiskās elites veidošanās. Elites un masu savstarpējās attiecības. Vēlēšanas. Varas 
sadale.

9. Politiskā kultūra. Politiskās kultūras elementi. Politiskās kultūras veidošanās. 
Politiskā kultūra un sabiedriskā doma.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferncētā ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Apine I. Politoloģija: Ievads etnopsiholoģijā. – Rīga, 2001.
2. Ašmanis M. Politikas saturs.- Rīga, 1995. 
3. Ašmanis M. Politoloģija. Politikas izziņa. Vara. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2001.
4. Cipeliuss R. Vispārējā mācība par valsti. – Rīga, 1998.
5. Demokrātijas pamati: Grāmata vispārizglītojošām skolām.- Rīga, 1993.
6. Ievads politikā. – Rīga, 1998.
7. Ikstens J. Politikas pamati.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2001.
8. Integrācija un etnopolitika / E. Vēbera red. – Rīga, 2000.
9. Īsākais ceļš uz varas olimpu: Vēlēšanu kampaņu metodika. – Rīga, 1998.
10. Kaneti E. Masa un vara. – Rīga, 1999.
11. Kuleša V.T., Vinčoreks P. Demokrātija: 20. gs. nogalē. - Rīga, 1996.
12. Laķis P. Vara un sabiedrība. – Rīga, 1997.
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13. Lamentovičs V. Mūsdienu valsts: Mācību līdzeklis.- Rīga, 1996.
14. Mūsdienu politiskā filosofija. – Rīga, 1998.
15. Nacionālā politika Baltijas valstīs. – Rīga, 1995.
16. Ozolzīle G. Demokrātija: Teorija un prakse. – Rīga, 1998.
17. Pilsoniskā apziņa / E. Vēbera red. – Rīga, 1998.
18. Rodins M. Politoloģija: Ievads salīdzināmajā politikā. – Rīga, 2000.
19. Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca: Skolām un pašmācībai.- Rīga, 1997.
20. Tauriņš  G.  Politika:  (Intelekts,  kultūra,  atbildība).  1.  daļa.  Politoloģijas  pamati.  – 

Rīga, 1999.
21. Vēbers M. Politika kā profesija un aicinājums. – Rīga, 1999.
22. Chalfant H.P., LaBeff E. Understanding People and Social Life.- N.Y., etc., 1988.
23. Easton D. A Systems Analysis of Political Life.- N.Y., 1965.
24. Eitzen D.S., Zinn M.B. In Conflict and Order.- Boston, etc., 1991.
25. Marger M.N. Elites un Masses: An Introduction to Political Sociology. – 2nd ed. – 

Belmont (CA), 1987.
26. Parenti M. Democracy for the Few. – 5th ed. – N.Y., 1988.
27. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – Москва, 1993.
28. Арон Р. Этапы развития социологической мысли.- Москва, 1993.
29. Вебер М. Избранное: Образ общества. – Москва, 1994.
30. Вятр Е. Социология политических отношений. – Москва, 1979.
31. Истон,  Дэвид.  Новая  революция  в  политической  науке//  Социально-

политический журнал.- 1993.- N№ 8.
32. История политических и правовых учений.- Москва, 1995.
33. Манхейм К. Диагноз нашего времени. – Москва, 1994.
34. Матвеев Р.Ф. Теоретическая и практическая политология.- Москва, 1993.
35. Миллс Ч. Властвующая элита. – Москва, 1959.
36. Мурадян А.А. Двуликий Янус: Введение в политологию.- Москва, 1994.
37. Санистебан Л. Основы политической науки.- Москва, 1992.
38. Халипов В.С. Власть: Основы кратологии. – Москва, 1995.
39. Шацкий Е. Утопия и традиция.- Москва, 1990.
40. Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. – Москва, 1999.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:
Political Science
Kursa anotācija angļu valodā:

79



The aim of the course is to give the basic knowledge about the spheres of research in the 
Political Science, to form the insight into its categories and basic notions (country, politics, 
political system, civil society, political power, political regime, etc). To motivate and show 
the  inseparable  connection  of  politics  and  social  processes,  to  form a  skill  to  analyse 
political  processes and the work of the government independently  and on the adequate 
scientific level.

Piezīmes:

Kursa nosaukums Runas māksla
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti 1
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16
Zinātnes nozare Sociālās zinātnes
Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
DU Dr.filol., as.prof.A.Kuzņecovs
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Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Kursa anotācija: 
Sniegt  zināšanas  par  runas  mākslas  teorijas  pamatiem  un  tās  praktiskas  pielietošanas 
iemaņas  jurista  darbībā.  Teorētiska  un  praktiska  runas  mākslas  apgūšana  psiholoģiskā, 
loģiskā un semantiski lingvistiskā aspektā.

Kursa plāns:
Retorikas jēdziens, tās vieta zinātņu sistēmā. Mutvārdu uzstāšanās veidi. Mutvārdu 
uzstāšanās īpatnības. Retorikas vēsturiskā attīstība. Daiļrunu klasifikācija. Veiksmīgas 
uzstāšanās noteikumi. Ķermeņa valoda uzstāšanās laikā. Sociāli politiskā runa, tās 
īpatnības. Tiesu runa, tās īpatnības. Vārda kultūra, izteiksmīgums, tehnika. Jautājumu un 
atbilžu retorika. Polemikas retorika. Korektas polemikas vispārējie principi. Apsūdzības 
runas īpatnības. Aizstāvības runas īpatnības. Argumentācijas retoriskās metodes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtota ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Geikina Silvija. Retorikas pamati. – Rīga. – RaKa. – 2003.
2. Grūtups Andris. Tiesāšanās kā māksla. – Rīga. – 2003.
3. Kaminska Guna. Tiesu runas problēmas. Metodisks materiāls advokātiem krimināllietās. 

– Rīga. – Teisu namu aģentūra. – 2002.
4. Markevičs A. Aizstāvības runa Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu 

palātā 1997. gada 28 februārī // Administratīvā un kriminālā justīcija. 1997. I (1). – 
56.-60. lpp.

5. Urbanoviča Inta. Ietekmīga valoda. – Rīga. – AML/RSU. – 2001.
6. Ивакина Н. Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов). – Москва. 

– Юристъ. – 2002.
7. Розенталь Л. С. Речь адвоката (Коллегия адвокатов Латвийской ССР) в защиту И. 

Г.  Козитиса //  Прокуроры и адвокаты:  Знаменитые процессы /  Сост.  В.  А. 
Кашевский, В. В. Мороз. – Минск. – Литература. – 1998.

Literatūra (02-papildliteratūra):
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Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. Apele A. Publiskā runa. – Rīga. – LPSR Zinību biedrība. – 1989.
2. Ceplītis L., Katlape N. Izteiksmīgas runas pamati. – Rīga. – LPSR ZA izd. – 1960.
3. Edeirs Dž. Efektīva komunikācija. – Rīga. – Asja. – 1999.
4. Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. Mācību līdzeklis. – Rīga. – Zvaigzne. 

– 1993.
5. Hindls T. Prasme uzstāties. – Rīga. – Zvaigzne ABC. – 1998.
6.  Mencels  Volfgangs. Retorika.  Prasme brīvi  un pārliecinoši  runāt.  – Rīga. –  Balta. – 

2002.
7. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoģija. – Rīga. – Kamene. – 1994.
8.  Крысин  Л.  П.,  Статкус  В.  Ф. Обвинительное  заключение:  язык  и  стиль. 

Практическое  пособие  для  следователей.  –  Москва.  –  Книжная  находка.  – 
2002.

9.  Адвокат  в  уголовном  процессе.  Учебное  пособие.  /  Под  ред.  проф.  П.  А. 
Лупинской. – Москва. – Новый юрист. – 1997.

10.  Орлов  Ю.  К.  Основы  теории  доказательств  в  уголовном  процессе.  Научно-
практическое пособие. – Москва. – Проспект. – 2000.

11.  Сергеич  П. (П.  С.  Пороховщиков).  Искусство  речи  на  суде.  –  Тула.  – 
Автограф. – 1998.

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Rhetoric

Kursa anotācija angļu valodā:
To give knowledge about the fundamentals of the theory of oratory and its practical use in 
the work of jurist. Theoretical and practical mastering of oratory in psychological, logic 
and semantically linguistic aspect.

Piezīmes:

82



Kursa nosaukums Svešvalodu studijas juristiem -Angļu valoda
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti 6
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits  
semestrī) 96

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes
Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
DU Mag.hum.zin., asist. M.Cveka

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

Kursa anotācija: 
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Nodrošināt komunikāciju mācību profesionālā un tieši profesionālā sfērā (valodas un runas 
prasmju veidošana, kas nepieciešams, lai lasītu un saprastu juridisko mācību un zinātnisko 
literatūru, mutiski un rakstiski sazināties ar ārvalstu kolēģiem par profesionāliem tematiem. 
Juridiskās  un  profesionālās  terminoloģijas  apguve.  Leksiski  gramatisko  un  sintaktisko 
oficiāli  lietišķā  stila  īpatnību  apguve  administratīvi  tiesiskajā  komunikatīvā  sfērā. 
Nepieciešamās runas prasmes un iemaņu izveide profesionālā komunikatīvā sfērā.

Kursa plāns:
Zinātniskā (juridiskais profils) un oficiāli lietišķā stila sintaktiskās konstrukcijas. 
Leksiski gramatiska viela. 
Terminoloģija.

Apgūstamās  tēmas  (neadaptēti  teksti),  uz  kuru  bāzes  tiek  pilnveidotas  valodas 
lietošanas iemaņas 
 The  Police  Academy  of  Latvia.  Central  Features  of  English  Legal  System.  The 
Classification of English Law. The Constitution. Sources of Modern Law. Civil and Public 
Law.  Judical  Institutions.  Courts  in  the UK. Proceedings of a  Trial.   Classification of 
Courts. Small Claims. The Criminal Courts.  The Court Instances in Latvia, their Division 
of  Competence.  Appelate  Procedures.  Rule  of  Law. Legal  Profession  in  Great  Britain. 
Lawyers at Work.  Crime and Punishment.  Introduction to Civil  Law.  Introduction to 
Criminal Law. Tribunals and Arbitration. Contracts.  Torts.  Trusts.  Land Law.  The Law 
and the  Family.   The Law and  Consumers.   Employment  Law.   Intellectual  Property. 
Ffreedom of Speech and Expression.  The Rights of Citizens. Human Rights. Enforcing the 
Law.   Internationalization  of  the  Law.  A  Brief  History  of  European  Integration.   The 
Institutions of the EU.  Security Organisations.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
Arbeckova T.I. English for all occasions / T.I.Arbeckova,N.N.Vlasova. - Moscow : Higher 
school publishing house, 1971. 
Bozevics Renē. Perfect Your English : Runāsim angliski bez kļūdām / Renē Bozevics. - 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. 
Byrd Patricia. Applied English Grammar / Patricia Byrd , Beverly Benson. - Boston : 
Thomson, Heinle, 2001.  
Fitikides Timothy. Common Mistakes in English: With Exercises / T.J.Fitikides. - New 
Edition. - Harlow : Longman, 2003. 
Golovchinskaya L.S. Speak Good English: Practical Aid in Oral Speech : 4th Year / 
L.S.Golovchinskaya. - Moscow : Higher School, 1978. 
Gromule Indra. Let's Communicate = Sazināsimies : American English / Indra Gromule. - 
Rīga : Kamene, 1992. 
Literatūra (02-papildliteratūra):
Hewings Martin. Advanced Grammar in Use : A reference and practice book for advanced 
learners of English: Without Answers / Martin Hewings. - Cambridge : Cambridge 
University Press, 2003. 
Hewings Martin. Advanced Grammar in Use : A self-study reference and practice book for 
advanced learners of English: With answers / Martin Hewings. - Second ed. - Cambridge : 
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Cambridge University Press, 2005.   
Hughes Donna M. Glencoe English: 10 : Composition. Speech. Grammar / Donna 
M.Hughes, Louise K.Lowry, Richard W.Clark. - Second Edition. - Encino, California : 
Glencoe Publishing Company, 1985.  
Hunter Estelle B. A New Self-Teaching Course in Practical English and Effective Speech : 
Comprising vocabulary development, grammar, pronunciation, enunciation, and the 
fundamental principles of effective oral expression / Estelle B.Hunter. - Chicago, 1936.
Borchardt Klaus-Dieter. The ABC of Community law / Klaus-Dieter Borchardt. - 5th ed. - 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2000.  
Cretney Stephen. Family Law in the Twentieth Century : A History / Stephen Cretney. - 
Oxford : Oxford University Press, 2005.  
Polis Fēlikss. Ievads Eiropas Savienības darba tiesībās = Introduction to European Union 
Labour Law / Fēlikss Polis. - Rīga : Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskola, 2004. 
Stone, Alan Barke, Richard P. Governing the American Respublic : Economics, Law, and 
Policies. - Second Edition. - New York : St. Martin's Press, 1989. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
The Cambridge Law Journal / Ed. David J. Ibbetson ; The Faculty of Law, University of 
Cambridge. -  Cambridge :  Cambridge  University  Press,  1921-. -  1921.  -  Vol.1,  No.1. - 
http://www.journals.cambridge.org. - 
http://www.journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=CLJ. -  Each  volume  is  in 
three parts, published in March, July and November. 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Foreign language studies for jurists

Kursa anotācija angļu valodā:
To provide studying of communication in professional and only in professional sphere 
(formation of langugae and speaking skills, which are necessary in rorder to read and 
understand juridical studying and scientific literature, communicate orally with foreign 
colleagues on professional toppics. Juridical and professional terminology. Features of 
lexical grammatical and syntactically official style in administrtive legal sphere. Necessary 
speaking skills and skills formating in professional communicative sphere.

Piezīmes:
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Kursa nosaukums Svešvalodu studijas juristiem -Vācu valoda
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti 6
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits  
semestrī) 96

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes
Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
DU Dr.filol., doc. N.Jundina

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

Kursa anotācija: 
Nodrošināt komunikāciju mācību profesionālā un tieši profesionālā sfērā (valodas un runas 
prasmju veidošana, kas nepieciešams, lai lasītu un saprastu juridisko mācību un zinātnisko 
literatūru, mutiski un rakstiski sazināties ar ārvalstu kolēģiem par profesionāliem tematiem. 
Juridiskās  un  profesionālās  terminoloģijas  apguve.  Leksiski  gramatisko  un  sintaktisko 
oficiāli  lietišķā  stila  īpatnību  apguve  administratīvi  tiesiskajā  komunikatīvā  sfērā. 
Nepieciešamās runas prasmes un iemaņu izveide profesionālā komunikatīvā sfērā.

Kursa plāns:
Zinātniskā (juridiskais profils) un oficiāli lietišķā stila sintaktiskās konstrukcijas. 
Leksiski gramatiska viela. 
Terminoloģija.

Apgūstamās  tēmas  (neadaptēti  teksti),  uz  kuru  bāzes  tiek  pilnveidotas  valodas 
lietošanas iemaņas. 
 Die Polizeiakademie Lettlands. Das Studium an der Abteilung für öffentliche Rechte. Die 
Ausbildung von Juristen in Lettland.  Das staatliche System Deutschlands. Das staatliche 
System  Lettlands  (Staatsorgane,  Verwaltungsaufbau,  Gesetzgebung).  Die  Staatliche 
Entwicklung  in  Deutschland.  Die  Konstituierung  der  Bundesrepublik  Deutschland. 
Grundlagen  der  Staatsordnung:  die  Verfassung,  Grundrechte,  Menschen-,  Bürger-, 
Freiheitsrechte. Die politische Parteien in Deutschland. Die politische Parteien Lettlands. 
Wahlrecht  und  Wahlen  in  Deutschland  und  in  Lettland.  Die  Aufgaben  des 
Bundespräsidenten Deutschlands. Die Aufgaben des Präsidenten Lettlands. Die Aufgaben 
des  deutschen  Parlaments  (Bundestag,  Bundesrat).  Die  Aufgaben  der  Saeima.  Die 
Regierung Deutschlands, die Aufgaben. Die Regierung Lettlands.  Europäische Union. Das 
Gerichssystem Lettlands. Rechtsschützende Institutionen in Deutschland und Lettland. Die 
Gerichtbarkeit  Deutschlands.  Die  Aufgaben  der  Staatsanwaltschaft  in  Deutschland.  Die 
Aufgaben  der  Staatsanwaltschaft  in  Lettland.  Der  Gang  eines  Strafverfahrens.  Der 
juristische Beruf (Richter, Rechtsanwalt, Staatanwalt, Notar). Straftaten. Strafgesehzbuch. 
Jugendschutzrecht.
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Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Mari Hīemē  Deutsch im Geschäftsleben. Korrespondenz. Jumava, 1997
2. Mari Hīemē  Deutsch im Geschäftsleben. Handelskontakte. Jumava, 1997
3. S.Pischel Geschäftskorrespondenz. Zvaigzne ABC, 1997
4. G.Nicolas,  M.Sprenger,  W.Weermann  Wirtschaft  auf  Deutsch.  Klett  Edition 

Deutsch. – München, 1995
5. D.Macaire,  G.Nicolas  Wirtschaft  für  Anfänger.  Klett  Edition  Deutsch.  Stuttgart, 

1995.
6. C.Wiseman Unternehmen Deutsch Klett Edition Deutsch. – München, 1996
7. R.Buhlmann, A.Fearns, E.Leimbacher Wirtschatfsdeutsch von A – Z Langenscheidt 

Berlin, 1995
8. Deutschland (Zeitschrift für Politik, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft). Societäts 

Verlag. Bonn Duden: Deutsches Universalwörterbuch A – Z  Dudenverlag, 1996
Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Foreign language studies for lawyers - German

Kursa anotācija angļu valodā:
To provide  studying  of  communication in  professional  and only in professional  sphere 
(formation  of  langugae  and speaking skills,  which  are  necessary  in  rorder  to  read and 
understand  juridical  studying  and scientific  literature,  communicate  orally  with  foreign 
colleagues  on  professional  toppics.  Juridical  and  professional  terminology.  Features  of 
lexical grammatical and syntactically official style in administrtive legal sphere. Necessary 
speaking skills and skills formating in professional communicative sphere.

Piezīmes:
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Kursa nosaukums Krievu valoda juristiem
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti 1
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16
Zinātnes nozare Sociālās zinātnes
Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
 DU Dr.filol., as.prof.A.Kuzņecovs
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Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Kursa anotācija: 
Nodrošināt komunikāciju mācību profesionālā un tieši profesionālā sfērā (valodas un runas 
prasmju veidošana, kas nepieciešams, lai: lasītu un saprastu juridisko mācību un zinātnisko 
literatūru;  spētu  izdarīt  krievu  valodā  visas  likumā  paredzētas  darbības).  Juridiskās  un 
profesionālās  terminoloģijas  apguve.  Leksiski  gramatisko  un sintaktisko oficiāli  lietišķā 
stila  īpatnību  apguve  administratīvi  tiesiskajā  komunikatīvā  sfērā.  Nepieciešamās  runas 
prasmes un iemaņu izveide profesionālā komunikatīvā sfērā.

Kursa plāns:
Valodas viela: Zinātniskā un oficiāli lietišķā stila sintaktiskās konstrukcijas (Выражение 
определительных,  условных,  уступительных,  причинно-следственных,  целевых 
отношений;  активные  и  пассивные  конструкции).  Leksiski  gramatiskā  viela 
(Некоторые  грамматические  особенности  употребления  общенаучной  и 
терминологической  лексики.  Словообразование.  Употребление  отдельных 
лексических  единиц.  Синонимия.  Антонимия.  Омонимия.  Паронимия.  Языковой 
материал для оформления протокола, реферата). Terminoloģija.

Tekstu materiāli: Neadaptēts mācību un zinātniska rakstura materiāls, administratīvi 
tiesiskās  komunikatīvās  sfēras  materiāls  (kriminālkodeksa  un  kriminālprocesa  kodeksa 
panti, citu likumu un normatīvo aktu fragmenti u.tml.).

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtota ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):
1.  Juridisko  terminu  vārdnīca.  Latviešu-krievu,  krievu-latviešu.  /  J.  Vērbera  vispārīgajā 

redakcijā. – Rīga. – Rasma. – 1994.
2.Мучник  Б.  С. Культура  письменной  речи.  Формирование  стилистического 

мышления. Москва. Аспект-Пресс. – 1996.
3.Губаева Т. В. Практический курс русского языка для юристов. – Казань. – КГУ. – 

1990.
4.  Культура  русской  речи.  Учебник  для  вузов.  /  Отв.  ред.  Л.  К.  Граудина,  Е.  Н. 
Ширяев. – Москва. – НОРМА-ИНФРА.М. – 1998.

5.Культура устной и письменной речи делового человека. Справочник. Практикум. – 
Москва. – Флинта, Наука. – 1998.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
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Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
The Russian language for jurists

Kursa anotācija angļu valodā:
To provide studying of communication in professional and only in professional sphere 
(formation of langugae and speaking skills, which are necessary in rorder to read and 
understand juridical studying and scientific literature, communicate orally with foreign 
colleagues on professional toppics. Juridical and professional terminology. Features of 
lexical grammatical and syntactically official style in administrtive legal sphere. Necessary 
speaking skills and skills formating in professional communicative sphere.

Piezīmes:

Kursa nosaukums Latvijas kultūras vēsture
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)
lekt. Ingrīda Kupšāne

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

Kursa anotācija: 
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Sniegt zināšanas par Latvijas kultūru no senākajiem laikiem līdz mūsdienām.
Veidot priekšstatu par Latvijas kultūras saikni ar pasaules kultūru vēsturiskā griezumā.

Kursa plāns:
1. tēma. Kultūras  jēdziens.  Kultūras  vēstures  priekšmets.  Latvijas  kultūras  vēstures 

periodizācija.
2. tēma. Akmens laikmeta kultūra (9. g. t. pr. Kr. – 2. g. t. pr. Kr.).
3. tēma. Agro metālu laikmets (2. g. t. v. pr. Kr. – 1. gs. pēc Kr.). 
4. tēma. Kultūra dzelzs laikmetā (2. – 12. gs.).
5. tēma. Latvijas kultūra viduslaikos (13. – 17. gs.): kristianizācija, tās sekas; pilsētas 

un lauku iedzīvotāju sadzīve; reformācija Livonijā; Livonijas sabrukums; zviedru 
laiki Vidzemē; Kurzemes-Zemgales hercogistes fenomens.

6. tēma. Latvijas kultūra 18. – 19. gs.s.: Ziemeļu kara sekas;   Latvijas iedzīvotāji, to 
sadzīve; Bīronu laiks Kurzemes-Zemgales hercogistē; garīgo ordeņu un laicīgo poļu 
kultūrdarbība Latgalē; hernhūtisms.

7. tēma. Kultūrsituācija Latvijā 19. gs. 2. pusē – 20. gs. sākumā: jaunlatvieši; jaunā 
strāva; nācijas sociālā diferencēšanās; jaunās kvalitātes mākslā.

8. tēma.  Pirmās  republikas  periods:  kultūrsituācija  parlamentārās  republikas  laikā; 
kultūrpolitikas akcentu maiņa K. Ulmaņa autoritārā režīma laikā.

9. tēma.  Latvijas  kultūra  padomju  laikā:  kultūrpolitika;  ideoloģiskais  diktāts; 
nozīmīgākie sasniegumi izglītībā, zinātnē, mākslā.

10. tēma. Latviešu emigrācijas kultūras fenomens.
tēma. Mūsdienu kultūras dzīves aktualitātes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtota ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Apīnis A. Grāmata un latviešu sabiedrība līdz 19.gs.v.- R., 1991.
2. Arheoloģija un etnogrāfija. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotāju darba un sadzīves 

tradīciju vēsturi.- R., 1970., 1973., 1983., 1994., 1996.
3. Austrums Ģ. Tautas senās godu un audzināšanas tradīcijas.- R., 1993.
4. Balodis A. Latvijas un latviešu tautas vēsture.- R., 1991.
5. Berelis G. Latviešu literatūras vēsture.- R., 1999.
6. Bēms R. Apceres par Latvijas mākslu 100 gados. 18. gs.b. – 19.gs.b.- R., 1984.
7. Blanks E. Latvju tautiskā atmoda.- R., 1994.
8. Breģe I. Teātris senajā Rīgā.- R., 1997.
9. Cielava S. Arhitektūras stili Latvijā.- R., 1998.
10. Cimmermanis G. Latviešu tautas dzīves pieminekļi.- R., 1989.
11. Gimbutiene M. Balti aizvēsturiskajos laikos.- R., 1993.
12. Graudonis J. Nocietinātās apmetnes Daugavas lejtecē.- R., 1989.
13. Grāvītis O. Izcilāko latviešu komponistu īsas biogrāfijas.
14.  Grīns M., Grīna M. Latviešu gads, gadskārta un godi.
15. Ideju vēsture Latvijā.- R., 1995.
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Literatūra (02-papildliteratūra):
16. Johansons A. Latvijas kultūras vēsture. 1710 – 1800.- Stokholma, 1975.
17.  Kemps Fr. Latgales likteņi.- R., 1995.
18.  Krastiņš J. u.c. Latvijas arhitektūra no senatnes līdz mūsdienām.- R., 1998.
19. Kultūras krustpunktu meklējumi.- R., 1998.
20.  Kundziņš K. Latviešu teātra vēsture.- R., 1968., 1972.
21.  Latviešu etnogrāfija.- R., 1969.
22.  Latviešu tēlotāja māksla. 1860 – 1940.- R., 1986.
23. Latvijas kultūrpolitika: Nacionālais ziņojums.- R., 1998.
24.  Latvijas PSR arheoloģija.- R., 1974.
25.  Loze I. Akmens laikmeta māksla Austrumbaltijā.- R., 1983.
26. Māksla un arhitektūra biogrāfijās.- R., 1995., 1996.
27.  Mitoloģijas enciklopēdija.- 2. sēj.- R., 1994.
28.  Nodieva A. Latviešu jaunākā glezniecība.- R., 1981.
29.  Olupe E. Latviešu gadskārtu ieraša.- R., 1992.
30.  Padomju Latvijas kinomāksla.- R., 1989.
31.  Priedītis A. Latvijas kultūras vēsture.- Daugavpils, 2000.
32. Radiņš A. Ceļvedis Latvijas senvēsturē.- R., 1996.
33.  Sedovs V. Balti senatnē.
34. Straubergs J. Rīgas vēsture.- R., 1936.
35.  Švābe A. Latvijas vēsture.- R., 1990.
36. Teātris un kino biogrāfijās.- R., 1999.
37.  Vasks A. Latvijas aizvēsture.- R., 1997.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
History of the Latvian culture

Kursa anotācija angļu valodā:
To get knowldege of the Latvian culture since ancient till modern times. To show the 
relation of the Latvian culture to the world culture from the historical viewpoint.  

Piezīmes:
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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, docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Ekonomika 

Kursa anotācija: 
Kurss paredzēts SZF bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” studentiem. 
Kursa mērķis 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 ģenerēšana. Projektu veidi.
3. Projekta mērķu un uzdevumu noteikšana.
4. Projekta plānošana. Projekta izstrādes posmi.
5. Projekta pieteikuma rakstīšanas pamatprincipi.
6. Projekta budžeta aprēķins.
7. Projekta cikla vadība.
8. Iespējamie projektu finansēšanas avoti. 
9. ES budžets un struktūrfondi. 
10. ES finansējuma iespējas projektiem Latvijā.  
11. Atšķirības 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
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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 reģiona attīstības aģentūra, 

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 aģentūrām 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, reģioni. Vērtējumi, perspektīvas, 

vīzijas (2004) Latvijas statistikas institūts, Valsts reģionālās attīstības aģentūra:  
Rīga, 232. – 241. lpp.

3. Latvijas reģioni skaitļos (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., Šiliņa. 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. Reģionu attīstība Latvijā (2004) Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 88 lpp.
10. Uzulēns J. Projektu vadība, R., Jumava, 2004., 242 lpp.
11. Volkova  T.,  Vērdiņa  G.,  Pildavs  J.  Organizācijas  un  to  vadīšana  pārmaiņu 

apstākļos – 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) biļetens 

(elektroniski katru nedēļu LNPVA biedriem);
2. Dienas Bizness - laikraksts ( 5 reizes nedēļā); 
3. Komersanta Vēstnesis – žurnāls (1 reizi nedēļā).
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4. International Jornal of Project Management.

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Project design and management

Kursa anotācija angļu valodā:
This course is for students of the Faculty of Social Sciences who studies Study Program 
‘Law’ of the Bachelor’s Degree. The aim of the course is to create the conception of 
project  design  and  management  for  students,  to  give  knowledge  in  practical  project 
preparing and show possibilities of financing different projects.

Piezīmes:
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NOZARES TEORĒTISKIE PAMATKURSI
UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU KURSI

Kursa nosaukums Tiesību filosofija
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 doc.V.Voronovs

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

Kursa anotācija: 
Izprast tiesību filosofijas būtību, pievēršot uzmanību tās atsevišķiem virzieniem.

Kursa plāns:
1. Tiesību filosofijas priekšmets.
2. Tiesību filosofijas vēsture.
3. Klasiskā tiesību filosofija.
4. Tiesību teorija un tiesību filosofija.
5. Tiesību filosofija un filosofijas likumi.
6. Tiesību filosofija un izziņa.
7. Kritiskās tiesību filosofijas skolas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtota ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Hēgelis G. Filosofijas zinātņu enciklopēdija. – R., 1981.
2. Kants I. Tīrā prāta kritika. – R., 1931.
3. Krastiņš I. Tiesību doktrīnas. – R., 1996.
4. Krugļevskis A. Tiesību attīstības teorija. – R., 1938.
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5. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. – R., 1996.
6. Lejiņš P. Tiesību filosofija. – R., 1940.
7. Lejiņš P., Šulcs L. Tiesību filosofija. – R., 1938.
8. Melķīsis E. No tiesību filosofijas vēstures. – R., 1997.
9. Platons. Valsts. – R., 1982.
10. Tauriņš G. Vēstures filosofija.- R., 1996.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Нерсесянц В.С. Философия права.- М.: НОРМА, 2000
2. Atiyah P.S. Law and modernsociety.-New York: Oxford, 1999
3. Blomquist H. Lawyers’ethics: the social construction of lawyers’ professionalism.- 

Copenhaen, 2000.
4. Law and Philosophy. – NY, 1964.
5. Philosophy of law/ ed. by Feinberg J., Coleman J.- Balmont Wadsworth Thomson 

Learning, 2000.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” C daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Philosophy of law

Kursa anotācija angļu valodā:
To realize the essence of the philosophy of law, paying attention to its several directions.

Piezīmes:
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Kursa nosaukums  Valsts teorija
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 1
Kredītpunkti  2
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)  32
Zinātnes nozare Sociālās zinātnes
Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Aldis Daugavvanags, Tiesību zinātņu katedra, docents

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
 „Ievads tiesībās”

Kursa anotācija: 
Apgūt un izprast valsts teorijas jēdzienu un priekšmetu. Valsts izpratnes teorijas. Indivīds, 
sabiedrība, valsts. Valsts būtība un pazīmes. Valsts vara. Valsts forma. Valsts funkcionālais 
mehānisms. Tiesiskas valsts koncepcija. Valsts un tiesību korelativitāte.

Kursa plāns:
1. Valsts teorijas priekšmets un metodoloģija
Valsts zinātnes, teorijas saturs.
Valsts zinātnē pielietojamās metodes.

2. Sabiedrība un valsts jēdzieni un izpratne
Sabiedrības uzbūve- sociālie veidojumi.
Sociālā kultūra, sabiedriskās normas.

3. Valsts dokrinālā izpratne.
Valsts rašanās izpratnes daudzveidība.
Teoloģiskā valsts rašanās teorija.
Vēsturiskā valsts rašanās teorija.
Sabiedriskā līguma teorija par valsts izcelšanos.
Organiskā valsts teorija.
Patrimoniālā valsts izcelšanās teorija.
Patriarhālā valsts izcelšanās teorija.
Marksisms  par valsts izcelšanos un būtību.

4. Valsts būtība un pazīmes.
Iedzīvotāji (tauta, nācija).
Teritorija (robežas).
Valstiskuma institucionalitāte.

5.  Valsts vara un varas dalīšanas teorija. 
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Vara un vardarbība.
Valsts varas jēdziens un uzdevumi.
Varas dalīšanas teorija.
Valsts varas institūcijas un to kompetence.
Likumdevējs, tā uzbūve un kompetence.
Izpildvara tās veidošana un kompetenc.
Tiesu vara, tās struktūra un kompetence.

6.Valsts formas.
Valsts formas, to veidojošie elementi:
 valsts valdīšanas forma,
 valsts iekārtas forma,
 politiskais režīms.

7.Valsts funkcijas un uzdevumi.
Valsts funkcijas jēdziens un klasifikācija.
Valsts funkciju realizācija.
    Birokrātijas loma valsts funkciju realizācijā.

8.Tiesiskas valsts jēdziens un pazīmes.
Tiesiskas valsts idejas saturs, tā evolūcija.
Tiesiskas valsts koncepcija un pazīmes.
Pilsoniska sabiedrība un tiesiska valsts.

9.Valsts un tiesību savstarpējā mijiedarbība.
Valsts un tiesību korelativitāte.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Referāts, pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Cipeliuss R. Vispārējā mācība par valsti. Rīga, AGB, 1998, 355 lpp.
2. Jakubaņecs V. Valsts jēdziens, struktūra, funkcijas un formas. Rīga, P&Ko 2003, 

133 lpp.
3. Lamentovičs V. Mūsdienu valsts. Zvaigzne ABC, Rīga, 1996, 132 lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra):
4. Tauriņš G. Politika. II. daļa. Politikas filozofija.  -   R., b.i. 2001, 516 lpp.
5. Vēbers M. Politika kā profesija un aicinājums. R., Zvaigzne ABC, 1999, 126 lpp.
6.  Zubkāne L. Ētika valsts pārvaldē.Rīga, 2001.84 lpp.
7. Q.Skinner.  The  State.-  In:  Innovation  and  Conceptual  Change,  Cambr.  Univ. 

Pr.1989, p.20.-137.
8. Общая теория государства  и  права.  Академический курс  в  3-х  томах.  Том 

1.Теория государства. Москва, “Зерцало”, 2002, 476 с.
9. Чиркин Е.А. Государствоведение. Москва, Юрист, 2001, 410 с.
10. Хрестоматия по истории государства  и  права  зарубежных стпан.  Под.  ред. 

.М.Черниловского М., 1996, 415 c.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
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Mēnešraksts „Likums un tiesības”

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Theory of state

Kursa anotācija angļu valodā:
General theory of state: notion, subjekt. Comprehension theories of  state. Functional 
mechanism of state. Conception of legal state. Correlativity of state and law.

Piezīmes:
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Kursa nosaukums  Tiesību teorija
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 1
Kredītpunkti  4
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits  
semestrī)  64

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes
Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Aldis Daugavvanags, Tiesību zinātņu katedra, docents

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
„Latvijas valsts un tiesību vēsture”, „Valsts teorija”

Kursa anotācija: 
Kursa  mērķis  ir  sniegt  juristiem  nepieciešamās  zināšanas  tiesību  un  tiesisko  
parādību  teorētiskajos  un  metodoloģiskajos  jautājumos,  uzmanību  pievēršot  
tiesību zinātnes pamatjēdzienu un kategoriju apgūšanai.  Tie veidota mūsdienīgas tiesību 
izpratne, apskatīta tiesību avotu teorija un tiesību normu piemērošanas metodoloģija.

Kursa plāns:
1.temats
Tiesību teorijas priekšmets un metodoloģija. Tiesību teorijas vieta sociālo zinātņu sistēmā.
Tiesību teorijas priekšmets un metodoloģija:
-tiesību teorijas priekšmets;
-tiesību teorijas funkcijas;
-tiesību teorijas metodoloģija;
-tiesību izpētes galvenie principi un metodes.
2.Tiesību teorijas vieta sociālo zinātņu sistēmā:
-jurisprudence kā juridisko zinātņu sistēma;
-tiesību teorija kā augstskolu kursa priekšmets.
2.temats
Tiesību jēdziens un pazīmes.  Tiesību doktrīnas.
1.Tiesību jēdziens un pazīmes.
2.Tiesību izcelšanās.
3.Tiesību doktrīnas (dabisko tiesību doktrīna; vēsturiskā tiesību teorija, juridiskais 
pozitīvisms u.c.).
3.temats
Tiesību formas un avoti. Tiesības sociālo normu sistēmā. 
1.Tiesību avoti (formas) - (tiesību paraža, tiesu precedents, normatīvais tiesību akts, tiesību 
principi...)
2.Tiesības sociālo normu sistēmā (ekonomiskās, politiskās, tiesību, morāles, reliģijas...).
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3.Tiesību principu vieta tiesību struktūrā.
4.temats
Tiesību sistēmas. Starpnacionālās tiesību sistēmas (loki).
Tiesību sistēma:
-tiesību sistēmas jēdziens;
-nacionālās tiesību sistēmas struktūras elementi (tiesību nozares, tiesību institūti).
-pasaules tiesību sistēmas (romāņu-ģermāņu, anglo-sakšu, sociālistisko, musulmaņu).
5.temats
Normatīvie - tiesību akti un to sistematizācija.
1.Normatīvie tiesību akti:
-normatīvie tiesību akti un to veidi;
-normatīvo aktu spēks laikā un telpā.
2.Likumdošanas sistematizācija:
-kodifikācija;
-inkorporācija;
-konsolidācija.
6.temats
Tiesiskā apziņa un tiesiskā kultūra.
1.Tiesiskās apziņas jēdziens; struktūra (individuālā tiesiskā apziņa, sabiedriskā tiesiskā 
apziņa);
2.Tiesiskās kultūra un ētika;
3.Tiesiskā nihilisma jēdziens.
7.temats
Tiesību norma un tās struktūra.
1.Tiesību norma un tās struktūra:
-tiesību normas jēdziens un pazīmes;
-tiesību normas struktūra (hipotēze, dispozīcija, sankcija);
2.Tiesību normu veidi.
8.temats
Tiesiskās attiecības.
1.Tiesiskās attiecības:
-tiesisko attiecību jēdziens un to galvenās pazīmes;
-tiesisko attiecību struktūra (tiesisko attiecību subjekti  un objekti,  tiesībspēja, rīcībspēja, 
subjektīvās tiesības un juridiskie pienākumi);
2.Juridiskie fakti un to klasifikācija.
9.temats
Tiesību realizācijas formas. Tiesību normu piemērošana. Tiesību normu iztulkošana 
(interpretācija).
1.Tiesību realizācijas formas.
2.Tiesību normu piemērošana:
-tiesību piemērošanas jēdziens, galvenās stadijas;
-tiesību normu piemērošanas akti;
3.Tiesību normu iztulkošana:
-tiesību normu iztulkošanas jēdziens;
- tiesību normu iztulkošanas metodes.
10.temats
Tiesību pārkāpums un juridiskā atbildība. 
1.Tiesību pārkāpums:
-tiesību pārkāpuma jēdziens un veidi;
- tiesību pārkāpuma sastāvs.
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2Juridiskā atbildība: 
-juridiskās atbildības jēdziens;
-juridiskās atbildības veidi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Referāts, pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Jakubaņecs V. Tiesību jēdziens un formas. Rīga: LPA, 2004.
2. Jakubaņecs V. Tiesību normas. Rīga: LPA, 2002.
3. Juridiskās metodes pamati. 11 soļi tiesību normu piemērošanā. Rīga: LU, 2003.
4. Krastiņš I. Tiesību būtība un forma.- R., 1998.
5. Krastiņš I. Tiesību doktrīnas. Rīga: LU, 2000. 
6. Krastiņš I. Tiesību izpratne, funkcijas un normas. Rīga: LU, 2000.
7. Langenbuhere K. Tiesnešu tiesību attīstība un iztulkošana. Rīga: TNA, 2005.
8. Neimanis J. Ievads tiesībās.- Rīga, 2004.
9. McLead, The Legal theory. Macmillan. 1999. 
10. Рене Д. Основные правовые системы современности. Москва, 1996.
11. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник.– Москва, 2000.

Literatūra (02-papildliteratūra):
12. Meļķisis E. Attīstības tendences dažos tiesību teorijas un prakses jautājumos. – Rīga: 

LU, 2000.
13. Meļķisis E. Likuma burts, likuma gars. Satversmes tiesa // Satversmes tiesas pirmais 

spriedums. Rīga, 1998.- 34-43.lpp.
14. Meļķisis E. Tiesību normu iztulkošana. –Rīga: LU, 1999.

Osipova S. Musulmaņu tiesību vēsture viduslaikos. -Rīga: LU, 2001.
15. Bix, Brian. Jurisprudence: theory and context 2 nd ed. - London: Sweet & Maxwell, 

1999. 
16. Hart  H.L.A.  The  Concept  of  Law.  Clarendon  Law  Series.  Clarendon  Press 

Oxford,1993.
17. Sinha S.G. What is law? New York, 1989.
18. Horn N. Einfuhrung in die Rechtswissenschaft und Rechtsphilosophie. 
      Heidelberg. 1996.
19. Zippelius R. Rechtsphilosophie./ 3.Aufl. – Munchen: Beck, 1994.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
20.Levits E. Latvijas tiesiskā iekārta transformācijas procesā // Likums un Tiesības. – 
1999.- 1.sēj., nr.1.  6.-12.lpp.
21.Šajo A. Tiesības postkomunisma periodā // Likums un Tiesības. – 1999. –1.sēj.,nr.2 37.-
44.lpp.

Mēnešraksts „Likums un tiesības” 1999.-2007.g.

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.
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Kursa nosaukums angļu valodā:
Theory of Law

Kursa anotācija angļu valodā:
General theory of law: notion, subjekt. Systems of social regulation and self-regulation of 
life of individual and society. Forms and sources of law.  Fundamendal principles of law. 
Legal act. Interpretation and application of law. Collisions in national law system and its 
relationship with international law. Legal technique.

Piezīmes:

Kursa nosaukums Latvijas valsts un tiesību vēsture
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti 4
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits  
semestrī) 64

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes
Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
DU SZF lektors Dmitrijs Oļehnovičs

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

Kursa anotācija: 
Apzināt galvenos faktus Latvijas valsts vēsturē un galvenos tiesību avotus, analizēt mūsu 
valsts  izveidošanās un attīstības vēsturiskā procesa likumsakarības un valsts  mehānisma 
reformas,  saprast  to  cēloņus,  sekas un iespaidus Latvijas  sabiedrības un valsts  attīstībā, 
izkopt  spējas  atrast  saistību  starp  pagātni  un  tagadni.  Attīstīt  studentu  prasmi  analizēt 
tiesību avotus, literatūru, kartogrāfisko un statistisko materiālu, sasniedzot spēju patstāvīgi 
un argumentēti skaidrot Latvijas valsts un tiesību vēsturi.

Kursa plāns:
Ievads studiju kursā. Pirmie valstiskie veidojumi un tiesības Latvijas teritorijā. Livonijas 
valstiskā iekārta un tiesības. Polijas pārvalde un tiesības Vidzemē un Latgalē. Zviedrijas 
pārvalde  un  tiesības  Vidzemē.  Kurzemes  un  Zemgales  hercogistes  valsts  iekārta  un 
tiesības.  Pārvalde  un  tiesības  Latvijas  teritorijā  pēc  tās  iekļaušanas  Krievijas  impērijas 
sastāvā. Latviešu tautas cīņa par pašnoteikšanās tiesībām. Latvijas republikas izveidošanās. 
Parlamentārā  republika.  Autoritārā  republika.  Latvijas  aneksija  PSRS  sastāvā.  Vācu 
okupācija.  padomju  režīms  un  tiesību  sistēma  Latvijā.  Valsts  un  tiesības  valstiskās 
suverenitātes atjaunošanas laikā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Piedalīšanos seminārnodarbības un veiksmīgi nokārtots eksāmens.

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Ārvalstu valsts un tiesību vēsture. Terminu skaidrojoša vārdnīca. Rīga, 1998.
2. Andersons E. Latvijas vēsture:1914-1920. Stokholma, 1967
3. Biezais H. Latvija kāškrusta varā. [Īstlansinga],1992 
4. Birziņa L. Francijas tiesību vēsture. Rīga, 2000.
5. Birziņa L. Itālijas valsts un tiesību vēsture. Rīga, 2001. 
6. Birziņa L. Vācijas tiesību vēsture. Rīga,1999. 
7. Dunsdorfs E. Latvijas vēsture. 1600-1700. - Stokholma 1969
8. Dunsdorfs E. Latvijas vēsture. 1710-1800. Stokholma, 1973. 
9. Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture 1500.-1600. Stokholma 1964. 
10. Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941.-1944. Rīga, 1999 
11. Gailis M. Varas tehnoloģija. Rīga, 1997. 
12. Īvāns D. Gadījuma karakalps. Rīga, 1995. 
13. Johansons A. Latvijas kultūras vēsture. 1710-1800. Stokholma, 1976. 
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14. Kalniete S. Es lauzu, tu lauzi, mēs lauzām, viņi lūza. Rīga, 2000. 
15. Kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture. Rīga, 1972. 
16. Kalniņš V., Apsītis R. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture. Rīga,1980.
17. Krūmiņš E., Poškāns S. Brīvības atņemšanas soda izpilde. Rīga,1996.
18. Latvijas senākā vēsture. 9.g.t.pr.Kr. - 1200.g. Rīga, 2001. 
19. Latvijas Tautas fronte, 1988-1991. Red.: S.Ēlerte. Rīga, 1998 
20. Latvijas tiesību vēsture (1914. - 2000.). Rīga, 2000.
21. Latvijas valsts atjaunošana. Rīga, 1998. 
22. Latvijas vēsture, 20. gadsimts. Rīga, 2004. - 2005.
23. Lazdiņš J. Baltijas zemnieku privāttiesības (19.gs.). Rīga, 2000. 
24. Lazdiņš J., Osipova S. Latvijas un Eiropas viduslaiku vēsturē sastopamie jēdzieni un 

to skaidrojumi. Rīga, 1998. 
25. Lejiņš A. Pirmie desmit gadi: cīņa par drošību pasaules lielajā politikā. Rīga, 2002. 
26. Osipova S.  Feodālo tiesību jēdziena dinamika.//Latvijas universitātes raksti 657.sēj. Rīga, 

2003.
27. Osis U. Starp divām pasaulēm. Rīga, 2004. 
28. Silgailis A. Latviešu leģions. Rīga, 2001
29. Spekke A. Latvijas vēsture. Rīga 2003. 
30. Stranga A.  Latvijas  un Padomju Krievijas  miera līgums 1920.  gada 11.  augustā.  Rīga, 

1998.
31. Strods H. Latvijas nacionālo partizānu karš 1944 - 1956. Rīga, 1996.
32. Šilde A. Latvijas vēsture. 1914-1940. Stokholma, 1976.1978.
33. Šnē A.  Sabiedrība un vara: sociālās  attiecības Austrumlatvijā aizvēstures beigās.  Rīga, 

2002. 
34. Šterns I. Latvijas vēsture 1290.-1500. Rīga 1997.
35. Švābe A. Zemes attiecību un zemes vēsture Latvijā. Rīga, 1930. 
36. Tiesību avoti. Teksti un komentāri. Seno paražu un Livonijas tiesību avoti 10.-16.gs. Rīga, 

1998. 
37. Vasks A., Vaska B., Grāvere R. Latvijas aizvēsture. Rīga, 1997. 
38. Vipers R. Vēstures lielās problēmas. Rīga, 1990. 
39. Аннер Э. История европейского права. Москва, 1994.
40. Черниловский З. Всеобщая история государства и права. Москва, 1996.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Valters P. Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. Rīga: Divergens, 2001.
2. Latvijas valsts un tiesību vēsture. Rīga: „P&K” izdevums, 2000.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Preses izdevumi un periodika:

1. Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki. 
2. Latvijas Vēstures institūta žurnāls.
3. Latvijas vēsturnieku komisijas raksti. 1 – 16.sēj.
4. Latvijas Arhīvi.
5. Latvijas Vēstnesis. 
6. Likums un Tiesības u.c.

E-resursi:
www.likumi.lv 
www.liis.lv
www.historia.lv 
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http://www.  am.gov.lv/lv/latvia/vesture/   
http://vip.latnet.lv/LPRA/ u.c. 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
History of the Latvian state and Law

Kursa anotācija angļu valodā:
The main aims of the course are to realize the main facts in the history of the Latvian state 
and the main legal sources, to analyze our state formations and historical process of the 
development of legislative ties and reforms of state mechanism, to understand its causes, 
effects and impressions in the development of Latvian society and state, to work out skills 
in order to find out ties between the past and the present. To develop students’ skill to 
analyze legal sources, literature, cartographic and statistic materials, achieving ability to 
explain the history of Latvian state and legal history clearly.

Piezīmes:

Kursa nosaukums Konstitucionālās tiesības
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti 4
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64
Zinātnes nozare Sociālās zinātnes
Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
DU SZF lektors Jānis Radionovs

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
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Kursa anotācija: 
Veidot studenta izpratni par konstitucionālās iekārtas būtību un Latvijas konstitucionālās 
attīstības  galvenajiem  virzieniem,  veidot  cieņu  pret  konstitutcionālo  iekārtu,  cilvēka 
tiesībām  un  brīvībām.  Konstitucionālo  tiesību  pamata  kategoriju,  principu  un 
konstitucionālo  institūtu  apgūšana,  konstitucionālo  tiesību  normu  tiesiskās  analīzes 
metodikas apgūšana, jurista praktiskajai darbībai nepieciešamo prasmju un iemaņu darbā ar 
likumdošanas aktiem,  zinātnisko un mācību literatūru veidošana.

Kursa plāns:
Ievads studiju kursā. Satversme un konstitucionālās iekārtas pamati. Cilvēka un pilsoņa 
konstitucionāli tiesiskais statuss. Sabiedriskās iekārtas un politisko institūtu konstitucionāli 
tiesiskais pamats. Vēlēšanu tiesības un sistēmas. Valsts prezidents. Saeima. Ministru 
kabinets. Tiesu vara. Publiskās varas teritoriālā organizācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Dišlers K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē. – R., 1930. – 211 lpp.
2. Dišlers  K.  Demokrātiskas  valsts  iekārtas  pamati  (Ievads  konstitucionālajās 

tiesībās). – R., 1931.
3. Eglītis V. Konstitūcijas teorijas pamati: Mācību līdzeklis. – R.: LPA, 2000. – 101 

lpp.
4. Krūma K. Eiropas Kopienu tiesību pamatprincipi. – Likums un Tiesības, 2000, 

2.sēj., nr.(12), 241.-249.
5. Levits E. Samērīguma princips publiskajās tiesībās – jus commune europaeum un 

Satversmē ietvertais  konstitucionāla  ranga  princips.  –  Likums  un  Tiesības, 
2.sējums, nr. 9(13), 2000.gada septembris, 262. – 270.lpp.

6. Meļķisis  E.  Kontinentālās  Eiropas  tiesību  loks  Rietumu  tiesībzinātnieku 
skatījumā. – Juristu Žurnāls, Nr. 6, 5.– 11 lpp.

7. Vanags K. Latvijas valsts Satversme. – L.Rumaka apgāds, 1948. ; atkārtoti – R. : 
1990.

8. Vildbergs H.J.,  Feldhūne G. Atsauces Satversmei.  – R. : Latvijas Universitāte, 
2003. – lpp.

9. Vildbergs H.J., Feldhūne G. Salīdzinošās konstitucionālās tiesības: Atsauces uz 
pamattiesībām: Mācību līdzeklis. – R.: Latvijas Universitāte, 2001, X+110 lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Craig D.R., Harold C. Modern Constitution Law. – London, 1996.
2. McEldowney J.F. Public law. – 2nd ed. – London: Sweet & Maxwell, 1988. – 876 p.
3. Nowak J.E., Rotunda R.D. Constitutional Law. Fourth edition. – St.Paul,  Minn.: 
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West Publishing Co., 1991. – 1357 pp.
4. Ipsen J. Staatrecht. – Berlin, 1997.
5. Габричидзе Б.Н., Ким-Кимэн А.Н., Чернявский А.Г. Конституционное право. 

– М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. – 472 с.
6. Жакке  Ж.-П.  Конституционное  право  и  политические  институты:  Учеб. 

Пособие. Пер. с франц. – М.: Юристъ, 2002. – 365 с.
7. Конституционное право. Энциклопедический словарь.  М.:  НОРМА, 2001. – 

688 с.
8. Конституционное право в вопросах и ответах: Учебно-методическое пособие. 

– М.: Юристъ, 2003. – 224 с.
9. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Изд. 2-е. Тома 

1 – 2. Общая часть.  М: из-во БЕК, 1996.– 758 с.; 3-е изд., 2000. – 784 с .
10. Сравнительное конституционное право: Уч. Пособие. Отв. ред. В.Е.Чиркин. – 

М.: Международные отношения, 2002. – 448 с.
11. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. - М.: Юристъ, 1999. – 

599c.; Третье издание. – М.: Юристъ, 2003. – 622 c.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Normatīvie akti: 

1. Deklarācija “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”.
2. Latvijas Republikas Satversme.
3. Likums „Par Latvijas Republikas valstisko statusu”.
4. Eiropas cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija.
5. Latvijas Republikas valsts robežas likums.
6. Bezvalstnieku likums. 
7. Likums  „Par  likumu  un  citu  Saeimas,  Valsts  prezidenta  un  Ministru 

kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību 
un spēkā esamību.“

8. Likums “Par pašvaldībām”.
9. Likums “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”.
10. Likums „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”.
11. Likums “Par tiesu varu”.
12. Likums par Valsts cilvēktiesību biroju.
13. Ministru kabineta iekārtas likums.
14. Pilsonības likums.
15. Saeimas kārtības rullis.
16. Saeimas vēlēšanu likums.
17. Satversmes tiesas likums. 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Constitutional rights

Kursa anotācija angļu valodā:
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To form students’ understanding of the fundamentals of the state constitutional structure 
and sovereignty of the people. To give the students knowledge about Latvian constitutional 
rights as central branch of national lawful system, its institutions, norms, sources. In the 
process of the studies the students should find out constitutional legislation independently.

Piezīmes:

Kursa nosaukums Tiesu varas institūciju tiesības
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti 3
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 48
Zinātnes nozare Sociālās zinātnes
Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
DU SZF lektors Jānis Teivāns- Treinovskis

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

Kursa anotācija: 
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Sniegt  studentiem zināšanas  par  Latvijas   tiesu  varas  institūcijām,  to  tiesībām.  Iemācīt 
studentiem izprast katras tiesu varas institūcijas lomu visā tiesu varas institūciju sistēmā 
kopumā,  kā  arī  prast  saskatīt  tās  iezīmes,  kas  visas  šīs  pēc  uzdevumiem  un  metodēm 
atšķirīgās  tiesu  varas  institūcijas  apvieno  vienā tiesu  varas  institūciju  sistēmā,  un  prast 
saskatīt  to atšķirīgo,  būtisko,  kas piemīt  katrai  no šīm iestādēm. Iemācīt  saskatīt  katras 
institūcijas uzdevumus, mērķus, funkcijas un kompetenci.

Kursa plāns:
Kursa priekšmets, tā uzdevumi un pamatjēdzieni. Tiesu iestāžu sistēma, darbības principi 
un uzdevumi. Prokuratūra kā tiesību aizsardzības iestāde, tās uzdevumi. Tieslietu 
ministrija, tās vieta tiesību aizsardzības iestāžu sistēmā. Valsts Policijas struktūra un 
funkcijas.. Advokatūra. Notariāts. Valsts probācijas dienests.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Dzenītis J. Vai prokurors tikai apsūdz? 1988.
2. Falka S. Tiesa un tiesas spriešana. 2002.
3. Jakubaņecs V. Valsts jēdziens, struktūra, funkcijas un formas. Mācību līdzeklis. 

2002.
4. Meikališa Ā. Prokuratūra Latvijā. 2002.
5. Meikališa Ā. Tiesu varas institūciju tiesības. Shēmas. Mācību līdzeklis. 2001.
6. Tiesību akti par advokātu darbību. 2002.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Pirmsiestāšanās ES monitorings: Tiesu kapacitāte: Ziņojums: Latvija.2002.
2. Skujeniece V. Latvijas tiesu spriedumu kvalitātes problēmas. 2002.
3. Žeivots M. Administratīvā atbildība. Shēmas 2002.
4. Халлберг П. Основы правовой защиты в Финляндии. 2002

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Rights of judicial institutions

Kursa anotācija angļu valodā:
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To give knowledge about Latvian judicial institutions, their rights. To teach the students to 
understand the role of every judicial institution in the whole system of judicial institutions, 
in the same way to become able to notice their features, the way all these different in tasks 
and methods judicial institutions are united into one system of judicial institutions, and to 
become able to notice their distinguishing features. To teach to notice tasks, aims, functions 
and competence of every institution.

Piezīmes:

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Lektore Mag.jur. R.Fila

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

Kursa anotācija: 
Iegūt dziļas un vispusīgas zināšanas par starptautiskajām tiesībām kā īpašu tiesību sistēmu, 
to  būtību,  funkcionēšanu,  šo  tiesību  normu  interpretāciju  un  piemērošanu,  kā  arī 
starptautisko  tiesību  normu implementāciju  nacionālajās  tiesību  sistēmās. Pilnībā  apgūt 
starptautiski tiesisko materiālu, starptautisko attiecību tiesiskās regulēšanas mehānismu.

Kursa plāns:
Starptautisko tiesību jēdziens. Starptautisko tiesību avoti.  Starptautisko tiesību subjekti. 
Jūras tiesības. Gaisa un kosmosa tiesības. Starptautiskās ekoloģiskās tiesības.  Iedzīvotājs 
un cilvēktiesību aizsardzība.  Starptautiskā sadarbība noziedzības novēršanā. Starptautisko 

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

114



līgumu tiesības.  Diplomātiskās un konsulārās tiesības. Starptautiskās organizācijas, 
konferences.  Atbildība starptautiskajās tiesībās. Starptautiskās ekonomiskās tiesības. 
Starptautiska strīdu risināšana. Militāro konfliktu regulēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Bojārs J. Starptautiskās tiesības. R., 1998. 567 lpp.
2. Jūras tiesības. R., 1997. 64 lpp. 
3. Dreģe I. Starptautiskās humanitārās tiesības. R., 1998. 79 lpp. 
4. Mūsdienu  starptautiskās  un  tirdzniecības  tiesības.  Starptautiskais  civilprocess. 

Izdevniecība AGB, R., 2000. 286 lpp. 
5. Cilvēktiesības Latvijā un pasaulē. 409 lpp. 

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. www.un.org   
2. www.coc.inf   
3. www.nato.inf  

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
International public rigths

Kursa anotācija angļu valodā:
To achieve deep and thorough knowledge about international rights as a special system of 
rights, its essence, functioning, interpretation and use of these legal norms, in the same way 
implementation of international legal norms into national legal system. To achieve 
completely interntional legal materials, machanism regulating international relations.

Piezīmes:
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Kursa nosaukums Ekonomika
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti 3

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 48

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes
Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
DU SZF Asoc.prof. J.Eglītis

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

Kursa anotācija: 
Izprast un apgūt tirgus ekonomikas zinātniskos un praktiskos pamatprincipus. Iepazīties ar 
ekonomisko sistēmu un tās raksturojumu - tirgu, tā  veidiem,   cenām  un  konkurenci, 
izmaksām un ienākumiem, apskatīt tādus jēdzienus kā nauda, vērtspapīri, inflācija u.tml. 
saistībā ar spēkā esošajiem likumiem u.c. normatīvajiem aktiem.

Kursa plāns:
Ievads studiju kursā  “Tiesības un ekonomika”. Saimniekošanas (ekonomiskās) sistēmas. 
Latvijas  ekonomiskā sistēma, tās funkcionēšanas tiesiskie pamatprincipi. Ražošanas 
faktori, to izmantošanas tiesiskie aspekti. Tirgus mehānisms, tā funkcionēšanas tiesiskās 
garantijas. Ražošanas izmaksas, cena. Nauda, vērtspapīri, to apgrozību reglamentējošā 
likumdošana. Inflācija, tās kontroles juridiskie aspekti. Budžets. Tautsaimniecības 
makroekonomiskie rādītāji, to noteikšanas juridiskie nosacījumi. Ekonomiskās domas un 
saimniekošanas tiesiskās reglamentācijas attīstības vēsture.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

116



Pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. V.Bikse. Tirgus ekonomikas pamati.- R., 1995
2. A.Isaksens, K.Hamiltons, T.Giltasons. Pārejas ekonomika.-R., 1992
3. E.Kassalis. Makroekanomika.-R., 1993
4. E.Kassalis. Mikroekonomika.-R., 1993
5. G.Libermans. Ceļvedis ekonomikā.-R., 1992
6. G.Libermans. Makroekonomiskā analīze un ekonomiskā politika.-R.,1998
7. G.Libermans. Tirgus, cenas, konkurence.-R.,1994
8. Lietišķā ekonomika.-R., 1994
9. J.A.Trucksons. Tirgus ekonomikas pamati.-R., 1994
10. Dž.E.Stiglics, Dž.Drifils. Makroekonomika.-R.,1994
11. Dž.E.Stiglics, Dž.Drifils. Mikroekonomika.-R.,1995

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. R.Mckenzie. Macroeconomiks.- Boston, 1986
2. Cambell R., McConnell Stanley L.Brue Economics, 1993
3. William B. Walstad, Robert G.Bingham Economics Study Guide, 1993
4. David C. Colander Economics, 1993
5. Э.Долан. Макроэкономика.- Санкт-Петебург, 1994
6. Э.Долан. Микроэкономика.- Санкт-Петебург, 1994
7. Экономика для менеджеров.-М., 1998
8. Х.Зайдель, Р.Теммеже. Основи учения об экономике.-М., 1994
9. К.Макконелл, С.Брю. Экономика.-М., 1998
10. Г.Менкью. Макроэкономика.-М., 1996
11. Прикладная экономика.- М., 1992
12. О.Самуельсон, Д.Нордхауз. Экономика.-М., 1998
13. Дж.Т.Станлейк. Экономика для начинающих.-М., 1994
14. Учебник по основам экономической теории.-М., 1994
15. О.Хейне. Экономический образ мышления.- М., 1992
16. Экономика и бизнес.- М., 1993
17. С.Фишер, Р.Дорнбуш, Шмалейзи. Экономика.- М., 1998

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.
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Kursa nosaukums angļu valodā:
Economics

Kursa anotācija angļu valodā:
To understand and to achieve basic scientific and practical principles of market economy. 
To introduce economic system and its characteristic – market, its methods, prices and 
competition, expenses and incomes, to analyze such concepts as money, securities, 
inflation, and so on, in the connection with the xisting laws, etc. normative acts.

Piezīmes:

118



Kursa nosaukums Civiltiesību vispārīgie pamati
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti 3
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits  
semestrī) 48

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes
Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
DU SZF Asoc.prof. Jurijs Mašošins

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

Kursa anotācija: 
Radīt  studentiem priekšstatu par civiltiesībām. Iepazīstināt  studentus ar civiltiesībām kā 
tiesību nozari, t.i., ar civiltiesību vispārējo daļu, lietu (īpašuma) tiesībām, ģimenes tiesībām, 
saistību tiesībām, civiltiesību subjektiem un objektiem, kā arī ar  civilo  tiesību  un 
pienākumu rašanās, grozīšanas un izbeigšanās pamatiem.

Kursa plāns:
Civiltiesības kā tiesību nozare. Civiltiesiskā attiecība. Civiltiesību subjekts. Civiltiesību 
objekts. Civiltiesiskās attiecības rašanās, grozīšanas un izbeigšanas pamats. Civilo tiesību 
realizēšana. Civilo tiesību aizsardzība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Civillikuma  Ģimenes  tiesību  daļas  spēkā  stāšanās  laiku  un  kārtību.//  Ziņotājs, 

1993.- nr.22/23
2. Čakste K. Civiltiesības.- R., 1938
3. Kalniņš V. Romiešu civiltiesību pamati.- R.,1977
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4. Krūmiņa S. Pilnvaras//Mans īpašums.- 1993.,nr.10
5. Krūmiņa S. Pilnvaras//Mans īpašums.- 1994.,nr.9
6. Lēbers A. Tirdzniecības tiesību pārskats.- R.,1927
7. LR 1992.g. 14.janvāra likums „Par Latvijas republikas 1937.gada Civillikumu” un 

LR  AP  lēmums  „Par  LR  likuma  „par  LR  1937.g.  Civillikuma”  spēkā  stāšanās 
kārtību” //Ziņotājs.- 1992.nr.4/5

8. LR  1992.g.7.jūlija  likums  „Par  atjaunotā  LR  1937.g.  Civillikuma  ievada, 
mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību”//Ziņotājs.- 
1992.-nr.29/31

9. LR 1992.g.22.decembra  likums  „Par  atjaunotā  LR 1937.g.  Civillikuma  Saistību 
tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību”//Ziņotājs.-1993.-nr.1/2

10. LR 1993.g.25.maija likums „Par atjaunotā LR 1937.g. Civillikuma Ģimenes tiesību 
daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību”//Ziņotājs.-1993.-nr.22/23

11. LR Civillikums I d. Ģimenes tiesības//Ziņotājs.1993.-nr.22/23
12. LR 1993.g.28.oktobra likums „Par civilstāvokļa aktiem”//Ziņotājs.- 1993.-nr.32
13. LR  1990.g.11.septembra  likums  „Par  religiskām  organizācijām”//Ziņotājs.-

1990.nr.40
14. LR vekseļu likums (pieņemts 1938.g.27.sept.). Publicēts atsevišķā izdevumā.
15. LR Čeku likums (pieņemts 1938.g.27.sept.). Publicēts atsevišķā izdevumā.
16. LR Civilprocesa kodekss.
17. Vēbers J. Padomju Civiltiesības I. Vispārīgā daļa. Īpašuma tiesības.- R.,Zvaigzne, 

1979
18. Verners V. Vispārējs tiesību pārskats.-R.:verdits, 1993
19. Vēbers  J.  No  1.septembra  atkal  spēkā  1937.g.  Civillikums.//Diena.- 

07.08.1992.,nr.145
20. Vēbers J. Cauri visam mūžam.//Latvijas Vēstnesis.- 03.06.1993.,nr.33

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Иванов М.А.  Брак,  семья,  дети:  Беседы о семейном законодательстве.  М., 

Педагогика, 1988
2. Семейное  право  зарубежных  европейских  социалистических  стран.  Сост. 

Е.М.Ворожейкин. М.,Прогресс, 1979
3. Гражданское  и  торговое  право  капиталистических  государств.  Ред. 

Е.Васильев. М., Международные отношения, 1993
4. Контрактное право (мировая практика). Сборник документов в 3-х томах на 

русском и английском языках. Под.ред. Г.В.Петровой., М., 1992
5. Gisbert  A.Kaiser.  Burgerliches Recht.  Basiswissen und Klausurenpraxis fur das 

Studium. CFM, Heidelberg, 2002
Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
General basis of civil law
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Kursa anotācija angļu valodā:
To show the students the conception of human rights. To introduce human rights as a law 
domain, that is fundamentals of a general part of human rights, property rights, family 
rights, liability law, civil law, foundatnion of the origin, changes, and expiration of civil 
law.

Piezīmes:
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Kursa nosaukums Eiropas  cilvēktiesības
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti 3
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits  
semestrī) 48

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes
Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
DU SZF prof Vitolds Zahars

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Konstitucionālās tiesības

Kursa anotācija: 
Formēt un attīstīt studentu prasmes konstatēt un risināt cilvēktiesību problēmas, pielietojot 
atbilstošākos  mehānismus  konkrētu  cilvēktiesību  aizsardzībai.  Iepazīstināt  studentus  ar 
cilvēktiesību aizsardzības mehānismu attīstību un aktuālajām problēmām to realizācijā.

Kursa plāns:
Cilvēktiesību būtība, pamatjēdzieni. Cilvēktiesību avoti. Starptautiskās cilvēktiesības un 
nacionālās pamattiesības. Cilvēktiesību elementi. Nacionālie cilvēktiesību aizsardzības 
mehānismi Latvijā, to  kompetence. Ombudsmena loma cilvēktiesību aizsardzībā. 
Cilvēktiesību aizsardzība kriminālprocesā un administratīvajā procesā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Burgentāls  Tomass.  Starptautiskās  cilvēktiesības  kodolīgā  izklāstā  /  Tomass 
Burgentāls ; no angļu val. tulk. Maija Treilona. - Rīga : Izdevniecība "AGB", 2000. - 
240 lpp. - Oriģ. izd.: International Human Rights in a Nutshell / Thomas Buergenthal. - 
[S.l.: s.n.], 1995. (ABO-10;MĀC-8)
2. Cilvēka tiesības. Starptautisko līgumu krājums. 1.sējums 2 daļās 1994 Ņujorka 
un Ženēva, ANO 
3. Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. / Sandra Garsvāne u.c. ; Inetas Ziemeles red. - 
Rīga : Izglītības soļi, 2000. - XVI, 409 lpp. (ABO- 10;MĀC-125)
4. Eiropas  Cilvēktiesību  tiesa.  Spriedumu  izlase  I.  -  Rīga:  Latvijas  Vēstnesis, 
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2003. – 304 lpp.
5. Starptautiskās tiesības. Dokumentu krājums, AGB, 1997.
6. The  Raoul  Wallenberg  Institute  Compilation  of  Human  Rights  Instruments, 
Martinus Nijhoff Publishers, 1997.
7. Human rights in international law. Basic texts, Council of Europe Press, 1992.
8. Collection  of  International  Instruments  and  Other  Legal  Texts  Concerning 
Refugees and Displaced Persons, Division of International Protection of the Office of 
the United Nations High Commissioner for Refugees, Geneva, 1995.
9. The Struggle Against Discrimination, A Collection of International Instruments, 
UNESCO, 1996.
10. Cilvēka tiesības. Starptautisko līgumu krājums. 1.sējums 2 daļās 1994 Ņujorka 
un Ženēva, ANO
11. Права  человека  и  пенитенциарные  учреждения.Учебное  пособие  по 
правам  человека  для  персонала  пенитенциарных  учреждений.  2000.,  Женева, 
ООН

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
European human rights

Kursa anotācija angļu valodā:
To form and develop students’ abilities to state and solve the problems related to their civil 
rights, and to apply the appropriate mechnisms for protection of particular human rights. 
To introduce students to the development of the mechnisms for protection of human rights 
and topical issues in their implementation. 

Piezīmes:
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Kursa nosaukums Profesionālā ētika
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)
Ērika Krutova, Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Tiesību zinātnes 
apakšnozares vieslektore

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

Kursa anotācija: 
Kursā  ir  paredzētas  32 mācību  stundas,  kuru  laikā  ir  plānots  palīdzēt  studentiem iegūt 
zināšanas profesionālās ētikas teorētiskajos un pamatdarba tikumu praktiskajos jautājumos, 
iedzīvināt  un  veidot  viņos  profesijas  morālās  vērtības.  Veicināt  iestādēm  gatavojamo 
speciālistu  personības  vispusīgu  attīstību  un  viņu  morālo  gatavību  kvalificēti  pildīt 
profesionālos uzdevumus atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai. 

Kursa plāns:
Morāles būtība, struktūra, funkcijas. Morāles normas un vērtības. Morālā brīvība, izvēle un 
atbildība. Tikumiskā audzināšana. Saskarsmes morālpsiholoģiskie pamati. Verbālās un 
neverbālās saskarsmes ētika. Saskarsmes kultūra ekstremālās un konflikta situācijās. 
Juridiskā ētika – profesionālā ētikas veids.  Tiesībsargajošās darbības tikumiskie pamati 
likumdošanā. Tiesību un tikumības attiecības kriminālprocesā. Mērķu un līdzekļu 
samerīgums kriminālprocesā. Tikumiskais sākums pieradīšanas procesā. Nevainīguma 
prezumpcija un pieradīšanas pienākums tikumiskā aspektā. Pieradījumu novertēšanas pēc 
iekšējas pārliecības tikumiskā nozīme. Atsevišķo pieradījumu veidu izmantošanas ētiskie 
pamati. Pirmstiesas izmeklēšanas ētika. Ētikas kodeks un jurista uzvedības noteikumi. 
Profesionālās grupas autonomija un ētiskas problēmas. Administratīvā atbildība un ētika. 
Jurista etiķete.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Latvijas Republikas Ministru kabineta instrukcija nr.1 „Ierēdņa uzvedības principi.” 

Rīga, 2001.gada 9.janvāris 
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2. Latvijas tiesnešu Ētikas kodekss. – Rīga: Latvijas Tiesnešu Biedrība sadarbībā ar 
ABA/CEELI, 1997.g.

3. Latvijas prokuroru Ētikas kodekss.- Apstiprināts Ģenerālprokurora padomē 
1998.gada 17.jūnijā ar lēmumu Nr.70

4. Latvijas zvērinātu advokātu Ētikas kodekss/ Tiesību akti par advokātu darbību.- 
Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002,69.-73.lpp.

5. Valsts ieņēmuma dienesta ierēdņu un darbinieku Ētikas kodekss//Jaunā Pārvalde. 
Valsts civildienesta pārvaldes informatīvs biļetens, 2002, Nr.9 (39), 7.-8.lpp.

6. Valsts kontroles ētikas kodekss. 2003.31.marta administratīvajā sēdē prot.Nr.16, 
1.paragrafs 

7. Zverinātu revidentu Ētikas kodekss. Rīga, 2000.
8. Valsts policijas darbinieka profesionālās ētikas un uzvedības kodekss. Rīga, 

2003.05.decembrī
9. Zubkāne L. „Ētika valsts pārvaldē ” Rīga, 2001. 
10. Advokātu ētikas aktuālie jautājumi. Latvijas zvērinātu advokātu padome. Rīga, 

2000.
11. Buls A. „Psiholoģija un ētika jurisprudencē” Rīga, 2000.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Andersens S. Saskarsme un sadarbība. – Rīga: Latvijas pašvaldību mācību centrs, 

1999.
2. Eiders Dž. Efektīva komunikācija. – Rīga: SIA „Asja”, 1999.
3. Hindls T. Prasme uzstāties. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.
4. Lasila Sirka Jaunā zelta uzvedības grāmata. – Rīga: Sprīdītis, 1994.
5. Lasmane S. Ierēdņa ētika, 1995.
6. Pīzs A. Ķermeņa valoda, - Rīga: Jumava, 1996.
7. Rogenbuka I. Uzņēmējdarbības ētika. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.
8. Toisene G. Kā jāuzvedas darba vietā. – Rīga: „Iljus’, 1996.g.
9. Kincāns V. Etiķete sadzīvē lietišķajos kontaktos starptautiskajās attiecībās. Rīga, 

2000.
10. Āsamā Ī. Vai Jūs protat uzvesties? Rīga, 1973.
11. Veics V. Uzvedības kultūrai. Rīga 1992.
12. Līkopa V. Lietišķā etiķete starptautiskajā biznesā. Rīga.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Professional ethics

Kursa anotācija angļu valodā:
The course consists of 32 study hours. During the course, it is planned to give students 
knowledge in theoretical and practical issues of preofessional ethics, to teach and to create 
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values of professional morals. To encourage comprehensive development of future 
specialists and to make them ready to perform professional tasks according to the obtained 
qualification.

Piezīmes:

Kursa nosaukums Lietišķā informātika
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti 2
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits  
semestrī) 32

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes
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Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
DU Dr.phys., doc. S.Ignatjeva 

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

Kursa anotācija: 
Apgūt juridiskās informātikas pamatus, informācijas datorapstrādes modernās tehnoloģijas. 
Iepazīties  ar  iespējām izmantot  dažādas  juridisko aktu  datu bāzes.  Iegūt  iemaņas  darbā 
lokālajā un globālajā datoru tīklā, informācijas aizsardzībā.

Kursa plāns:
Palīdzēt orientēties plašajā juridiskās informācijas klāstā, iemācīt atlasīt nepieciešamo 
informāciju izmantojot datortehniku un modernās tehnoloģijas. Iepazīstināt studējošos ar 
datoru un datoru tīklu izmantošanas iespējām un perspektīvām. Praktiski iegūt iemaņas 
strādājot lokālajā datortīklā, Valsts nozīmes datu pārraides tīklā un Internetā. Iepazīties ar 
datorizētās informācijas fiziskās un programmātiskās aizsardzības iespējām. Gūt praktiskas 
iemaņas informācijas aizsardzībā uz atsevišķām darba stacijām un datortīklā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Geske  A.  Grīnfelds  A.  „Tabulu  procesors  MS  Excel  7.0  for  Windows”  – 
“Lielvārds”, Lielvārde, 1999

2. Geske  A.  Grīnfelds  A.  «Teksta  redaktors  MS Word 6.0  un  7.0  for  Windows»– 
“Lielvārds”, Lielvārde, 1999

3. Ieva  Kalve,  Jānis  Augucēvičs  «DOKUMENTU  DATORIZĒTA 
SAGATAVOŠANA», Biznesa Augstskola ‘Turība’

4. Jānis Augucēvičs, Juris Ozols, Egmonts Treiguts «DATORZINĪBAS. UZDEVUMI 
UN TO RISINĀJUMI», Biznesa Augstskola ‘Turība’

5. Ilmārs Dukulis «Prezentācijas materiālu sagatavošana. 
 Programma Microsoft PowerPoint 2000», Biznesa Augstskola ‘Turība”

6. Egmonds Treiguts  «IEVADS DATORZINĪBĀS» II daļa, Biznesa Augstskola 
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‘Turība’
Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Information technologies for lawyers

Kursa anotācija angļu valodā:
To acquire basis of information technologies related to lawyers, modern technologies of 
data  provessing.  To reveal  opportunities  given by various  legal  data  bases.  To acquire 
abilities to work in local and global computer networks, to protect information.

Piezīmes:
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NOZARES PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS KURSI

Kursa nosaukums Administratīvās tiesības

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti 4
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64
Zinātnes nozare Tiesību zinātne
Zinātnes apakšnozare Valststiesības

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
SZF profesors Jānis Načisčionis

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Tiesību teorija, Konstitucionālās tiesības

Kursa anotācija: 
Dot ieskatu administratīvo tiesību zinātnē, palīdzot studējošiem izzināt šīs tiesību zinātnes 
un pozitīvo administratīvo tiesību mijiedarbību, un sekmēt administratīvo tiesību institūtu 
attīstības  problēmu,  un  to  risinājumu  iespējamo  variantu  izpēti.  Sniegt  studējošiem 
zināšanas par administratīvo tiesību sistēmu, tās vietu un lomu publiskā pārvaldē. Sniegt 
studējošiem zināšanas  administratīvo  tiesību  normu izmantošanai  administratīvo  tiesību 
subjektu rīcībā.

Kursa plāns:
Ievads studiju kursā. Administratīvo tiesību principi. Administratīvi tiesību normas. 
Administratīvi tiesiskās attiecības. Administratīvo tiesību normu sistematizācija. Valsts 
pārvaldes organizācija un tās tiesiskais regulējums. Valsts pārvaldes akti. Administratīvo 
tiesību subjekti. Administratīvo tiesību subjekti valsts pārvaldē ārlietu, tieslietu, iekšlietu 
un aizsardzības sfērās. Administratīvo tiesību subjekti valsts pārvaldē sociālā, medicīnas 
aprūpes, kultūras un izglītības sfērās. Administratīvo tiesību subjekti valsts pārvaldē 
ekonomikas, lauksaimniecības, satiksmes, vides aizsardzības un reģionālās attīstības un 
finansu sfērās. Kontrole un tās loma administratīvo tiesību subjektu likumīgās rīcības 
nodrošināšanā. Tiesībsargs, tā kompetence labas pārvaldības principa nodrošināšanā. 
Administratīvais pārkāpums un administratīvā atbildība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
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1. Literatūra un tiesību avoti.  
2. K.Dišlers. Ievads administratīvo tiesību zinātnē.R. Tiesu namu aģentūra.2002..
3. D.Iļjanova. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana.Rīga.Ratio iuris. 

2005.
4. V.Jakubaņecs “Tiesību jēdziens, struktūra un formas”, Rīga, 2000.
5. V.Jakubaņecs Tiesību normas.R. “P&Ko”.2001.
6. V.Jakubaņecs Valsts jēdziens, struktūra, funkcijas un formas. Trešais papildinātais 

izdevums. R. “P&Ko”.2002.
7. I. Krastiņš. Tiesību teorijas pamatjēdzieni., R. 1996.
8. D.A.Lebērs (Loeber) sadarbībā ar I.Bišeru. Ministru kabinets. Izd. privatizējamā 

valsts SIA “ Tiesiskās informācijas centrs”.R.1998.
9. J.Načisčionis. Administratīvās tiesības. Papildinātais izdevums. Latvijas 

Vēstnesis.2003.
10. 10.V.Rajevskis, F.Rajevska. Valsts varas institūcijas Latvijas Republikā. LU. R. 

1999. 
11. 11.A.Stucka. Administratīvās tiesības. R., Juridiskā koledža. 2006., 210 lpp.
12. 12. E.Vanags.Valsts pārvaldes reformas.R.LU.1998.
13. 13. Hanss Jirgens Vildbergs. Valdis Krasts. Salīdzinošās administratīvās tiesības. 

”NIPO NT”.Rīga.2001.
14. 14. Hanss Jirgens Vildbergs. Valdis Krasts. Salīdzinošās administratīvās tiesības. 

Lietas un risinājumi. Otrais, pārstrādātais un papildinātais izdevums. 
Rīga.EuroFaculty.2002. 

15. Latvijas Republikas Satversme// Latvijas Vēstnesis.01.07.1993. Nr.43.
16. LR likums ‘’Saeimas kārtības rullis’’ // Latvijas Vēstnesis.18.08.1994. Nr.96.
17. LR likums ‘’Ministru kabineta iekārtas likums’’// Ziņotājs 19.08.1993. Nr.28.
18. LR likums ‘’Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta 

pieņemto  aktu  izsludināšanas,  publicēšanas  un  spēkā  stāšanās  kārtību  un  spēkā 
esamību’’ // Latvijas Vēstnesis.18.06.1994. Nr.72.

19. Satversmes tiesas likums // Latvijas Vēstnesis.14.06.1996. Nr.103.
20. Satversmes tiesas likums // Latvijas Vēstnesis.20.12.2000. Nr.460/464.
21. Likums par pašvaldībām // Latvijas Vēstnesis.24.05.1994. Nr.61.
22. Valsts civildienesta likums // Latvijas Vēstnesis.22.09.2000. Nr.331/333.
23. Fizisko personu datu aizsardzības likums // Latvijas Vēstnesis.06.04.2000. Nr.123.
24. 1950.gada  4.novembra  Eiropas  Cilvēktiesību  un  pamatbrīvību  aizsardzības 

konvencija // Latvijas Vēstnesis.13.06.1997. Nr.143/144.
25. Tiesībsarga likums// Latvijas Vēstnesis  25.04.2006.Nr.65.
26. Korupcijas novēršanas likums // Latvijas Vēstnesis.11.10.1995. Nr.156.
27. Pilsonības likums// Latvijas Vēstnesis.11.08.1994. Nr.93.
28. Administratīvā procesa likums// Latvijas Vēstnesis.14.11.2001. Nr.164.
29. Valsts pārvaldes iekārtas likums// Latvijas Vēstnesis.21.06.2002. Nr.94.
30. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss// Ziņotājs 20.12.1984. Nr.51 
31. Likums „Par Valsts kontroli”// Latvijas Vēstnesis.04.11.1993. Nr.101.
32. Ministru kabineta  kārtības rullis//  Latvijas  Vēstnesis.15.03.2002.  Nr.42.  LR MK 

23.04.1996.  noteikumi  Nr.154  ‘’Dokumentu  izstrādāšanas  un  noformēšanas 
noteikumi’’// Latvijas Vēstnesis.30.04.1996. Nr.74/75.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. 1.Paine  Francs  Jozefs.  Vācijas  vispārīgās  administratīvās  tiesības.  Vācijas 

Administratīvā  procesa  likums.  Ceturtais  pārstrādātais  izdevums.Tiesu  namu 
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aģentūra.2002.
2. Alders J.Constitutional and Administrative Law. Houndmills.London.1994.
3. Hillary Barnet. Constitutional and Administrative Law. Cavendish Publishing 

Limited. London.1995.
4. Alder J.Constitutional and Administrtive Law. Houndmills. London.1994.
5. 16. Hillary Barnet. Constitutional and Administrative Law.Cavendish Publishing 

Limited.London.1995. 
6. David Foulkes. Administrative Law.Seventh 

edition.Butterworths.London,Dublin,Edinburgh.1990.
7. D.Galligan. Discretionary  Powers: “A Legal Study of Official Discretion.” 

Oxford. Clarendon Press.1986.
8. Denis J.Galligan.,Daniel M.Smilov. Administrative law in Central and Eastern 

Europe 1996 –1998. Budapest. Central European univ.press. 1999. 
9. Denis J.Galligan, Richard H.LanganII and Constance S.Nicandrou. Administrative 

Justice in the New European Democracies. Case Studies of Administrative Law 
and Process in Bulgaria,Estonia,Hungary, Poland and Ukraine. COLPI. 1998. 

10. Jurgen  Schwarze.  Administrative  law  under  European  influence:  on  the 
convergence  of  the  administrative  laws  of  the  EU  member  states.  Sweet  and 
Maxwell. 1996.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Administrative law

Kursa anotācija angļu valodā:
The course objective is to introduce categories of Admistrative law and legal institutions, 
their mutual interaction and conditions, to form democratic point of view and legal 
awareness.
The course tasks are to acquaint students with doctrines of administrative law, principles of 
administrative  law and legal acts, its significance in the activities of the state, 
administrative authorities and individual persons.The aim of course is to help students to 
promote the problems of development  of Administrative law and its role in public 
administration.

Piezīmes:
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Kursa nosaukums Nodokļu tiesības
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti 4
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64
Zinātnes nozare Sociālās zinātnes
Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

132



SZF lekt. N.Verina

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

Kursa anotācija: 
Apgūt  Latvijas  valsts  finansu  sistēmas  un  finansu  tiesību  pamatus  tādā  līmenī,  kas 
studentiem  nodrošina  iespēju  specializēties  darbam  ekonomiskās  un  finansu  policijas 
struktūrās.  Studentiem  jāzina  finansu  būtība  un  pamatjēdzieni;  valsts  finansu  sistēmas 
elementi, algoritmi, funkcionēšana; Latvijas finansu likumi; likumu pārkāpumu un finansu 
noziegumu atbildības tiesiskās normas.

Kursa plāns:
Finansu tiesību būtība, priekšmets, avoti. Nauda un tās funkcijas.  Valsts finansu sistēma. 
Valsts un pašvaldību budžets, to ekonomiskais un  tiesiskais raksturojums. Nodokļi. 
Latvijas Republikas nodokļu sistēma. Nodevas. Kredīts, tā nozīme un veidi. Kredītiestādes, 
to darbības tiesiskais regulējums. Valūtas attiecības, to tiesiskais regulējums. Vērtspapīri, 
to būtība.  Apdrošināšana, tās finansiālā būtība. Uzņēmuma finansu uzskaite. 
Maksātnespējas un bankrota tiesiskie aspekti. Starptautiskā finansu sistēma.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Шкредов В. Экономика и право. М. Экономика, 1990
2. Г.В.Петров. Налоговое право. М.: 1997
3. Latvijas PSR Administratīvo pārkāpumu kodekss. R., Avots, 1985

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. 1995.gada 1.aprīļa likums „Par nodokļiem un nodevām”//LV 1995.nr.26; 

1996.nr.108; 1997.nr.333.
2. Likums „Par budžetu un finansu vadību”//Saeima un MK ziņotājs. 1994. nr. 8., 

1996. nr. 24.,1997. nr.21.
3. Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss. Oficiālais teksts.- R., LR Tieslietu 

Ministrijas tiesību aktu sistematizācijas un kodifikācijas departaments., 1995
4. Muitas likums. -R., TIC, 1997
5. LR likumi „Par uzņēmuma ienākuma nodokli. –R., Tiesu Namu Aģentūra, 1998
6. Likums „Par valsts ieņēmumu dienestu”.
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Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Taxation law

Kursa anotācija angļu valodā:
To acquire state finance system in Latvia and finance laws at the level which will guarantee 
the students possibility to specialize in the work in economical and financial police 
structures. The students should know essence  and basic principles of finance; elements of 
state finance system, its algorythms, functioning; finance laws of Latvia; judicial norms of 
responsibility for laws breaking and finance crime.

Piezīmes:

Kursa nosaukums Administratīvā procesa tiesības

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti 3
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits  
semestrī) 48

Zinātnes nozare Tiesību zinātnes
Zinātnes apakšnozare Valststiesības

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
SZF profesors Jānis Načisčionis
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Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Konstitucionālās tiesības, Administratīvās tiesības

Kursa anotācija: 
 Studiju kursa mērķa sasniegšanai ir noteikti trīs apakšuzdevumi:
 –  izzināt  administratīvā  procesa  tiesību  būtību,  mācības,  doktrīnas  par   administratīvi 
procesuālo  tiesību  pamatjēdzieniem,  tiesību  avotiem,  kategorijām,  institūtiem,  tiesību 
sistēmu kopumā; 
 - izzināt un teorētiski apgūt administratīvi procesuālo tiesību avotu sistēmu, apgūt iemaņas 
un prasmes tiesību avotu tulkošanai un praktiskai realizācijai; 
-  izzināt un apgūt iemaņas praktiskam pētnieciskam darbam un tiesību avotu realizācijai, 
izmantojot administratīvi procesuālo tiesību metodes. Tas paaugstinās nākamā, profesionāli 
sagatavotā  speciālista,  vispārējo kultūras  līmeni,  dos pamatus patstāvīgam pētnieciskam 
darbam  un  tiesību  realizācijai  publiskā  pārvaldē,   veidos  demokrātiskus  uzskatus  un 
mūsdienu tiesisko apziņu.                   
                      

Kursa plāns:
Studiju kursa saturs: Administratīvā procesa tiesības – patstāvīga publisko tiesību nozare. 
Administratīvā  procesa  tiesību  avoti.  Administratīvā  procesa  tiesību  principi. 
Administratīvi procesuālās attiecības, to struktūra. Administratīvā procesa tiesību subjekti, 
to  tiesiskā  spēja  (tiesībspēja).Administratīvā  procesa  stadijas.  Administratīvā  procesa 
termiņi.  Lēmumi  administratīvajā  procesā.  Administratīvais  akts.  Administratīvā  akta 
apstrīdēšana.  Administratīvā  akta  pārsūdzēšana.  Administratīvais  process  iestādē  (tiešās 
pārvaldes  iestādē,  pastarpinātās  pārvaldes  iestādē).  Administratīvais  process  tiesā. 
Atlīdzinājums.
Izpilde administratīvā procesā. Administratīvais process un cilvēktiesības.
Uzraudzība un kontrole administratīvajā  procesā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
Literatūra  un tiesību akti

1. A.Stucka. Administratīvās tiesības. R., Juridiskā koledža. 2006., 210 lpp.
2. D.Iļjanova. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana.Rīga.Ratio iuris. 

2005,144 lpp.
3. J. Briede. Administratīvais akts. Latvijas Vēstnesis, Rīga. 2003., 98. lpp.
4. E. Kalniņš. Tiesību tālākveidošana. Rakstu krājums. Juridiskās metodes pamati. 

Rīga, 2003., 171. lpp.
5. “Administration and You” A Handbook. ( Principles of Administrative Law 

Concerning the Relations Between Administrative Authorities and Private 
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Persons).Council of Europe.Strasbourg. 1996. – 536 p.
6. J. Neimanis. Judikatūra un tās saistošais spēks. Jurista Vārds, 08.03.2005., Nr. 9.
7. Hanns Peter Nehl Principles of administrative procedure in EC Law. Hart 

Publishing. Oxford.1999.- 214 p.
8. 8.. Gellhorn Ernest, Levin Ronald M. Administrative law and process in a nutshell. 

– 4 th.ed. – St.Paul (Minn): West Publ.Co.1997. 459 p.
9. Latvijas Republikas Satversme.//Latvijas Vēstnesis.01.07.1993.Nr.43. 
10. LR likums “Saeimas kārtības rullis”.// Latvijas Vēstnesis. 1994. Nr.96. 3. Ministru 

kabineta  iekārtas  likums.//  Latvijas  Republikas   Saeimas  un  Ministru  Kabineta 
Ziņotājs, 19.08.1993., Nr. 28.

11. LR Likums “ Par likumu un citu Saeimas, Valsts Prezidenta un Ministru kabineta 
pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas un spēkā stāšanās kārtību un spēkā 
esamību”//Latvijas Vēstnesis 18.06.1994. Nr.72.

12. Administratīvā procesa likums//Latvijas Vēstnesis  14.11.2001.Nr.164
13. Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums//Latvijas 

Vēstnesis 17.06.2005.Nr. 96.
14. Satversmes tiesas likums.//Latvijas vēstnesis.14.06.1996. Nr.103.
15. Valsts pārvaldes iekārtas likums.//Latvijas Vēstnesis.21.06.2002.Nr.94.
16. Likums par pašvaldībām.//Latvijas Vēstnesis.24.05.1994. Nr.61.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. E. Levits. Ģenerālklauzulas un iestādes (tiesas) rīcības brīvība(I). Funkcijas likumā, 
piemērošana konkrētā gadījumā, kontrole augstākā iestādē un tiesā.//Likums un Tiesības, 
2003. gada jūnijs, Nr. 6, 166. lpp.
2. E. Levits. Latvijas kontinuitāte un tiesu iekārta.//Jurista vārds.10.04.2007.Nr.15.

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Administrative procedure law

Kursa anotācija angļu valodā:
The course objective is: to introduce in Admistrative procedure law categories and legal 
institutions, its mutual interaction and conditions, to form democratic point of view and 
legal anareness.
The course tasks to acquaint students with doctrines of  administrative procedure law, 
principles of  law and legal acts, its significance in the activities of the state, administrative 
authorities and individual persons.The aim of course is to help students to promote the 
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problems of development  of administrative procedure in public administration.

Piezīmes:

Kursa nosaukums Eiropas Kopienu tiesības 
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti 4
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits  
semestrī) 64

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes
Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Ērika Krutova, Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Tiesību zinātnes 
apakšnozares vieslektore

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

Kursa anotācija: 
Eiropas  Kopienu  tiesībām  ir  atvelētas  64  mācību  stundas,  kuru  laika  studenti  apgūs 
pamatzināšanas  par  Eiropas  Savienības  tiesību  sistēmu,  iepazīstoties  ar  primāriem  un 
sekundāriem tiesību aktiem. Kursā ievaddaļā ietverts lekciju kurss par Eiropas Savienības 
izveidošanas momentiem, vēsturisko attīstību,  pastāvošajam institūcijām. Kursa  ietvaros 
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studenti  apgūs  zināšanas  par  Latvijas  viedokļa  formulēšanu  ES  jautājumos,  lēmumu 
pieņemšanas pamatprincipiem ES, ES institūciju lomu politiskajos procesos, tiesību aktu 
izstrādi un to pārņemšanu Dalībvalstīs, ES tiesību pārkāpuma novēršanas tiesvedību. 

Kursa plāns:
ES vēsturiskie un politiskie pamatjautājumi: Eiropas integrācijas motīvi, vēsture, galvenie 
līgumi. ES struktūra, pīlāru struktūra. ES iestādes: ES institucionālās sadarbības 
mehānisms. ES iestāžu raksturojums. Lēmumu pieņemšana ES. ES vienotais iekšējais 
tirgus: Vienotā iekšējā tirgus būtība un mērķi. Četras vienotā iekšējā tirgus brīvības. 
Nacionālo interešu izstrāde un pārstāvniecība ES. Lēmumu pieņemšanas pamatprincipi ES. 
Tiesību akta projekta apstiprināšana Komisijā. COREPER sanāksmes. Ministru sanāksmes. 
Ministru padomes sanāksmes. Eiropas Parlamenta iesaiste lēmumu pieņemšanas procesā. 
Balsošanas veidi, kārtība. ES tiesību aktu stāšanas spēkā, pārņemšanas metodes. ES tiesību 
pārkāpuma novēršanas process. ES attīstības vīzijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Konsolidēts  Eiropas  Kopienas  dibināšanas  līgums un  Nicas  līgums,  Rīga,  TTC, 

2001. 334 lpp. 
2. Konsolidēts Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, Rīga, TTC, 1999. 384.lpp.  
3. Udo Koliatz,  Kristaps Priednieks “Eiropas Savienības tiesības: lietu un materiālu 

izlase”, Rīga, Eurofaculty, 2000. 131 lpp. 
4. Ievads Eiropas Kopienas tiesībās, Autoru kolektīvs, Tiesu nama aģentūra, R., 2001. 

298 lpp. 
5. “Eiropa no A līdz Z”, Rīga Alberts XII, 2000. 416 lpp. 
6. Eiropas Savienības tiesības. Eiropas Integrācijas birojs, 2001, Rīga, 167 lpp. 
7. Eiropas tiesības/red. Tālavs Jundzis .- Rīga: Juridiska koledža, 2004.-388 lpp. 
8. Fuše Mišels.  Eiropas Republika/  Mišels  Fušē;  no franču val.  Tulk.  Aija  Vanka-

Senjorēna.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2004.g.- 111 lpp. 
9. Prodi Romano . Eiropa: sapnis un iespējas/ Romano Prodi.- Rīga/ 2004.g. – 33 lpp.
10. Raihs  Norberts.  Izprotot  Eiropas  Savienības  tiesības:  kopienas  tiesību  mērķi, 

principi  un metodes/  Norberts  Raihs sadarbībā ar Kristoferu Godaru un Kseniju 
Vasiļevu. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2004.g. – 412 lpp. 

11. Eiropas nodokļi Latvijā. Rīga: A/S Preses Nams, 2004.g. – 189 lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra):
12. Bojārs J. Starptautiskās tiesības. R., 1998.g.-567 lpp.
13. Eduards  Bruno Deksnis.  “Eiropas  Apvienošanās  ...  Integrācija  un  suverenitāte”, 

Rīga, Junda, 1998.g.- 580 lpp.  
14. Imants Bergs. Iestāšanās Eiropas Savienībā-reglamentējošie dokumenti// LPA raksti 

7.sējums., 2000.g.- 214 lpp.  
15. Imants Bergs. Eiropas tiesību avoti un to klasifikācijas problēmas// Administratīvā 

un kriminālā justīcija. Nr.2., 2001. (25. – 30.lpp.) 
16. Ievads Eiropas Kopienas tiesībās, Autoru kolektīvs, Tiesu nama aģentūra, R., 2001. 
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298 lpp. 
17. “Eiropa no A līdz Z”, Rīga Alberts XII, 2000. 416 lpp. 
18. Eiropas Savienības tiesības. Eiropas Integrācijas birojs, 2001, Rīga, 167 lpp. 
19. Mouls Džons. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs/ Džons Mouls; no angļu 

val.tulk. Renāte Punka.- Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2003.g.-335 lpp.
20. Vadlīnijas Eiropas Savienības prasību ievēŗošanai Eiropas Savienības struktūrfondu 

publicitātes  pasākumu  nodrošināšanai.-  Rīga:  LR Finanšu  ministrija;  2004.g.-24 
lpp.

21. Fact sheets on the European Union.- Luxemburg: 2004.- 393 p.
22. Jonas Jiri. Euro adoption and Maastricht criteria: rules or discretion?/ Jiri Jonas.- 

Bonn: Center for European Integration Studies, 2004.-33p.
23. Key facts and figurēs about the European Union.- Luxemburg: Office for Official 

Publications, 2004.- 82.p.
24. Latvia: new citizens of Europe.- Riga: bates/Red Cell, 2004.- 50 p.
25. Eiropas Savienības portāls: http://europa.eu.int
26. Eiropas Savienības vēsture: http://europa.eu.int/abc/history/index_en.htm
27. Jaunumi Eiropas Savienība: http://europa.eu.int/news/index_en.htm
28. Eiropas Savienības institūcijas: http://europa.eu.int/agencies/index_en.htm
29. ES oficiālās publikācijas http://publikations.eu..int/general/en/index_en.htm
30. Eiropas Savienības statistika http://europa.eu.int/comm/eurostat/

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Latvija un Eiropas Savienība , Rīga;
Eiropas dialogs, Brisele, EK
Likums un tiesības, Rīga, 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Law of the EU member states

Kursa anotācija angļu valodā:
The course consists of 64 study hours. During the course students get basic knowledge of 
the law system in the EU, including primary and secondary legal acts. Introductory part 
embraces lectures devoted to the formation of the EU, its historical development and 
current institutions. In the framework of the course, students realize how Latvia can 
express its opinion in the EU, basic principles of decision making in the EU, the role of EU 
institutions in political processes, elaboration of legal acts and their introduction in the 
member states, law infringement policy in the EU.

Piezīmes:
Mācību kurss neparedz atsevišķo tiesību aktu izpēti un padziļināto atsevišķo politikas jomu 
studēšanu. 
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Kursa nosaukums Ģimenes un mantojuma tiesības
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti 4
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits  
semestrī) 64

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes
Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
SZF lektore Ē. Krutova

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

Kursa anotācija: 

Apgūt  likumu  u.c.normatīvo  aktu  noteikumus  par  laulības,  vecāku  un  bērnu  tiesībām. 
Detalizēti  apgūt  mantojuma  tiesību  institūtus,  iepazīties  ar  to  praktisko 
pielietojumu.Iepazīstināt ar laulības noslēgšanas un šķiršanas kārtību, laulāto personiskām 
un  mantiskām  tiesībām,  vecāku  un  bērnu  savstarpējām  tiesībām  un  pienākumiem, 
aizbildnību  un  aizgādnību,  civilstāvokļa  aktiem.  Apskatīt  mantojuma  tiesību  vispārīgos 
noteikumus, likumisko, testamentāro un līgumisko mantošanu, testamenta formu un saturu, 
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mantojuma atklāšanos, pieņemšanu, dalīšanu un mantojuma tiesību izbeigšanos.

Kursa plāns:

Ģimenes tiesības. Vispārīgie noteikumi. Laulības noslēgšana. Laulības spēkā neesamība. 
Laulāto personiskās un mantiskās tiesības. Laulības izbeigšana un tās sekas. Vecāku un 
bērnu  savstarpējās  tiesības  un  pienākumi.  Aizbildnība  un  aizgādnība.  Audžuģimenes 
tiesiskais statuss. Civilstāvokļa akti.
Mantojuma tiesību vispārīgie noteikumi. Likumiskā mantošana. Testamentārā mantošana. 
Testamentu forma. Testamenta saturs. Testamenta izpildīšana, testamenta apstrīdēšana un 
atcelšana. Līgumiskā mantošana. Mantojuma apsardzība un mantojuma prasība. 
Līdzmantinieku savstarpējās attiecības un mantojuma dalīšana. Mantojuma tiesību 
izbeigšanās un zaudēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Z.Gencs “Mantojuma kārtošana” 1996.g. Rīga “Mans īpašums”
2. Z.Gencs “Mantošana” 2002.g. Rīga
3. V.Vītiņš “Vispārējs tiesību pārskats” 1993.g. Rīga, “Verdikts”
4. K.Čakste “Civiltiesības”  1938.g. Rīga
5. J.Vēbers “Ģimenes tiesības” 1970.g. Rīga
6. J.Vēbers “Ģimenes tiesības” 2000.g. Rīga “Mans īpašums”

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Family and succession law

Kursa anotācija angļu valodā:

To acquire laws and normative acts related to marriage, rights of parents and children. To 
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study institutes of succession rights and their practical application. To introduce students to 
marriage and divorce procedures, spouses’personal and inheritance rights, parents’ and 
children’s rights and duties, fostering, etc.  To review general rules of succession, legal, 
testamentary and contractual inheritance, form and content of testament, receiving and 
dividing of inheritance.

Piezīmes:

Kursa nosaukums Saistību tiesības
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti 5
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 80
Zinātnes nozare Sociālās zinātnes
Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
SZF Lekt.V.Isajevs

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

Kursa anotācija: 

Sniegt zināšanas par saistību tiesībām. Iepazīstināt ar saistību tiesību jēdzieniem, saistību 
tiesību  rašanās  pamatiem,  saistību  tiesību  pastiprināšanas  līdzekļiem,  saistību  tiesību 
izbeigšanos,  zaudējumiem  un  to  atlīdzināšanas  kārtību,  kā  arī  ar  atsevišķiem  līgumu 
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veidiem.

Kursa plāns:

Saistību tiesības un saistības. Tiesiski darījumi. Līgumi. Saistības un prasījumi no 
neatļautas darbības. Saistību tiesību pastiprināšana. Procenti. Zaudējumi un to atlīdzība. 
Saistību tiesību izbeigšanās. Dāvinājums. Prasījumi no atdošanas līgumiem. Prasījumi no 
atsavināšanas līgumiem. Nomas un īres līgums. Prasījumi no darba attiecībām. Sabiedrības 
līgums. Laimes līgumi. Prasījumi no svešu lietu pārziņas. Prasījumi no dažādiem 
pamatiem.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Latvijas  Republikas  likums  “Par  darbinieku  aizsardzību  darba  devēja 

maksātnespējas  gadījumā”,  pieņemts  2001.gada  20.decembrī 
(http://www.likumi.lv/doc.php?id=56944)

2. Latvijas  Republikas  likums  “Fizisko  personu  noguldījumu  garantiju  likums”, 
pieņemts 1998.gada 21.maijā (http://www.likumi.lv/doc.php?id=48457) 

3. Latvijas  Republikas  likums  “Darba  likums”,  pieņemts  2001.gada  20.jūnijā 
(http://www.likumi.lv/doc.php?id=26019)

4. Latvijas  Republikas  likums  “Streiku  likums”,  pieņemts  1998.gada  23.aprīlī 
(http://www.likumi.lv/doc.php?id=48074)

5. Latvijas  Republikas  likums  “Par  dzīvokļa  īpašumu  ”,  pieņemts  1995.gada 
28.septembrī (http://www.likumi.lv/doc.php?id=37270)

6. Latvijas  Republikas  likums “Par  dzīvojamo telpu  īri”,  pieņemts  1993.  gada  16. 
februārī (http://www.likumi.lv/doc.php?id=56863)

7. Latvijas  Republikas  likums  “Autortiesību  likums”,  pieņemts  2000.gada  6.aprīlī 
(http://www.likumi.lv/doc.php?id=5138)

8. Latvijas Republikas likums “Par atbildību par preces un pakalpojuma trūkumiem”, 
pieņemts 2000.gada 20.jūnijā (http://www.likumi.lv/doc.php?id=8683) 

9. Latvijas  Republikas  Satversme 
(http://www.saeima.lv/Likumdosana/satversme_izdr.htm)

10. Latvijas Republikas Civillikums (http://www.tiesas.lv/category.asp?catID=1587)
11. Latvijas Republikas likums “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”, 

pieņemts 1996.gada 12.septembrī (http://www.likumi.lv/doc.php?id=40681)
12. Latvijas  Republikas  likums  “Patērētāju  tiesību  aizsardzības  likums”,  pieņemts 

1999.gada 18.martā (http://www.likumi.lv/doc.php?id=23309)
13. Bitāns, Agris. Civiltiesiskā atbildība un tās veidi /zin. red. Kalvis Torgāns. Rīga : 

AGB, 1997. 208 lpp.;
14. Burnham, Scot J.: Līguma sastādīšana :ceļvedis saistību tiesību principu praktiskai 
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lietošanai /Skots Dž. Bērnems ; tulk. Kalvis Torgāns. Rīga : Pētergailis, 1995., 223 
lpp.  Civiltiesisku  līgumu paraugi  :māc.  līdz.  /K.  Torgāna zin.  red.  Rīga  :  Tiesu 
namu aģentūra, 2001., 95 lpp.

15. Joksts,  Osvalds,  1938-:  Saistību  tiesības  saimnieciskos  darījumos  /Osvalds 
Joksts. Rīga : Turība, 2003., 215 lpp.

16. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri  :saistību tiesības (1401.-2400. p.) /K. 
Torgāns,  A.  Grūtups,  K.  Balodis  ...  [u.c.]  ;  K.  Torgāna  zin.  red.  Rīga  :  Mans 
Īpašums, 2000., 687 lpp.

17. Praktisko  nodarbību  uzdevumi  saistību  tiesībās  :[mācību  līdzeklis]  /Latvijas 
Universitāte. Juridiskā fakultāte. Civiltiesību zinātņu katedra ; sast.: K. Torgāns, K. 
Balodis, J. Rozenfelds u. c. Rīga : LU, 1997., [31] lpp.

18. Rozenfelds, Jānis, 1948-: Intelektuālais īpašums /Jānis Rozenfelds ; aut. red. Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2004., 288 lpp.

19. Rozenfelds, Jānis, 1948-: Ķīlas tiesības /Jānis Rozenfelds ; aut. red. Rīga : Zvaigzne 
ABC, 1998., 43, [1] lpp.

20. Saistību izpildes juridiskais nodrošinājums /Juridiskā fak.  ;  K.Torgāna redakcijā. 
 Rīga, 1999., 108, [1] lpp.

21. Torgāns, Kalvis, 1939-: Īre un noma /Kalvis Torgāns. Rīga : [Rasa], 1993., 85,[2] 
lpp.

22. Torgāns,  Kalvis,  1939-:  Kravu un pasažieru pārvadājuma līgumi :Māc. līdz. /K. 
Torgāns, S. Petrovičs ; Latvijas Univ. Juridiskā fak. Rīga : Latvijas Univ., 1996., 63 
lpp.

23. Torgāns,  Kalvis,  1939-:  Līgumi  uzņēmējdarbībā  :(mācību  līdzeklis)  /Kalvis 
Torgāns. Rīga : Rasa, 1992., 99, [2] lpp.

24. Torgāns,  Kalvis,  1939-:  Norēķinu  tiesiskais  regulējums. Rīga  :  Latvijas 
Universitāte, 2001., 28 lpp.

25. Torgāns,  Kalvis,  1939-:  Produkcijas  kvalitāte,  likums,  patērētāja  tiesības  /K. 
Torgāns, M. Jemeļjanova, V. Burkovska. Rīga : Latvijas Juridiskais centrs, 1994., 
126, [2] lpp.

26. Krauze, Rolands.: Par dzīvojamo telpu īri :likums ar komentāriem /Rolands Krauze. 
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2002. 131 lpp.

27. Krauze, Rolands.: Dzīvoklis: īre, privatizācija, īpašums :Dokumenti, komentāri /R. 
Krauze, I. Krauze. Rīga : Mans īpašums, 1996. 223 lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Bojārs,  Juris,  1938-:  Starptautiskās  privāttiesības[monogr.] Rīga  Zvaigzne  ABC 

1998 XIV, 713 lpp.
2. Civillikums /[Sagat.: Jānis Rozenfelds][Priekšv. aut.: J. Vēbers] .3. d. ,Lietu tiesības 

ar komentāriem.   [Rīga :  Rīgas jurid.  konsultāciju sab-ba "Rasa", 1993].151, [1] 
lpp.

3. Juridisko terminu vārdnīca :Latviešu-krievu, krievu-latviešu : ap 20000 terminu /J. 
Vēbera  vispārīgā  red.  ;  V.  Birkavs,  L.  Birziņa.  I.Indulēns  [u.c.]. Rīga  :  Rasma, 
1994., 487 lpp.

4. Sinaiskis  V.  Latvijas  civiltiesību  apskats.  Lietu  tiesības.  Saistību  tiesības.  R. 
Latvijas Juristu biedrība, 1996.;

5. Torgāns,  Kalvis,  1939-:  Kā nevajag spriest  tiesu :[tiesību zinātņu studentiem kā 
māc. līdz. kursos Civiltiesības (Saistību tiesības) un Civilprocess] /K. Torgāns. Rīga 
: Latvijas Universitāte, 1998., 55 lpp.

6. Vēbers,  Jānis,  1930-:  Civiltiesības  kā  tiesību  nozare  :mācību  līdzeklis  kursam 
Civiltiesības. Vispārīgā daļa /J. Vēbers, K. Torgāns; Latvijas Universitāte. Juridiskā 
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fakultāte. Rīga, 1997., 33 lpp.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:

Liability law

Kursa anotācija angļu valodā:

To give knowledge inlianility laws. To introduce the notions of liability laws, fundamentals 
of liability laws formation, methods of liability laws strengtheninig, expiration, loss and 
order of liability rights compensation, separate forms of laws.

Piezīmes:

Kursa nosaukums Civilprocesa tiesības
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti 3
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 48
Zinātnes nozare Sociālās zinātnes
Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
SZF Lekt.V.Isajevs

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

Kursa anotācija: 

Uzzināt  par  civilo  strīdu  izskatīšanas  procedūru  tiesas  iestādēs  un  ar  to  saistītām 
problēmām.  Iepazīstināt  ar  civillietu  piekritību  un  pakļautību,  civilo  strīdu  izskatīšanu 
pirmās,  apelācijas  un  kasācijas  instances  tiesās,  tiesas  nolēmumu  izpildes  kārtību, 
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Satversmes tiesas, šķīrējtiesu, bāriņtiesu un pagasttiesu darbību.

Kursa plāns:

Civilprocesa vispārīgie jautājumi. Civilprocesa principi. Civillietu pakļautība un piekritība. 
Lietas dalībnieki. Pierādījumi.Tiesvedība pirmās instances tiesā. Atsevišķu kategoriju lietu 
izskatīšanas īpatnības. Sevišķā tiesāšanas kārtība. Saistību bezstrīdus piespiedu 
izpildīšana.Tiesas spriedumu un lēmumu pārsūdzēšana. Kasācijas tiesvedība. Lietas, kurā 
tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā,  jauna izskatīšana.Tiesas spriedumu izpilde. 
Šķīrējtiesa. Ārvalstu tiesu nolēmumi un tiesu uzdevumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Latvijas Republikas Satversme 
(http://www.saeima.lv/Likumdosana/satversme_izdr.htm)

2. Civilprocesa likums, pieņemts 1998.gada 14.oktobrī 
(http://www.likumi.lv/doc.php?id=50500)

3. Latvijas Republikas Advokatūras likums, pieņemts 1993.gada 27.aprīlī 
(http://www.likumi.lv/doc.php?id=59283)

4. Latvijas Republikas likums “Par tiesu varu”, pieņemts1992.gada 15.decembrī 
(http://www.likumi.lv/doc.php?id=62847)

5. Latvijas Republikas likums “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”, 
pieņemts 1996.gada 12.septembrī (http://www.likumi.lv/doc.php?id=40681)

6. Latvijas Republikas likums “Par bāriņtiesām un pagasttiesām”, pieņemts 1995.gada 
6.novembrī (http://www.likumi.lv/doc.php?id=38050)

7. Eiropas Padomes 2000.gada 29.maija  Regula (EK) Nr.  1348/2000 par  tiesas  un 
ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs

8. Eiropas  Padomes  Regula  (EK)  Nr.  2201/2003  (2003.  gada  27.  novembris)  par 
piekritību  un  spriedumu  atzīšanu  un  izpildi  laulības  lietās  un  lietās  par  vecāku 
atbildību, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1347/2000

9. Eiropas  Padomes  Regula  (EK)  Nr.  44/2001  (2000.  gada  22.  decembris)  par 
piekritību un spriedumu atzīšanu un izpildīšanu civillietās un komerclietās

10. Hāgas  1970.gada  18.marta  konvencija  par  pierādījumu  pieprasīšanu  ārvalstīs 
civilajos un komerciālajos jautājumos. Latvijas Vēstnesis 31 28.02.1995.

11. Hāgas  1965.gada  15.novembra  konvencijai  par  tiesas  un  ārpustiesas  dokumentu 
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izmantošanu  civilajos  un  komerciālajos  jautājumos.  Latvijas  Vēstnesis  31 
28.02.1995.

12. Līgums starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju par tiesisko palīdzību un 
tiesiskajām  attiecībām  civilajās,  ģimenes  un  krimināllietās.  Noslēgts  1993.gada 
3.februārī. Latvijas Vēstnesis 394 30.11.1999.

13. Latvijas Republikas Austākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un 
lēmumi. 1998. Latvijas Tiesnešu mācību centrs Rīga 1999., 873 lpp.

14. Latvijas Republikas Austākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un 
lēmumi. 1999. Latvijas Tiesnešu mācību centrs Rīga 2000., 800 lpp.

15. Latvijas Republikas Austākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un 
lēmumi. 2000. Latvijas Tiesnešu mācību centrs Rīga 2001., 850 lpp.

16. Latvijas Republikas Austākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un 
lēmumi. 2001. Latvijas Tiesnešu mācību centrs Rīga 2002., 848 lpp.

17. Latvijas Republikas Austākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un 
lēmumi. 2002. Latvijas Tiesnešu mācību centrs Rīga 2003., 949 lpp.

18. Aigars Gunārs.  Tiesu sistēmas reforma Latvijā.  Court  system reform of Latvija. 
Rīga  Tiesu  nama  aģentūra  (TNA) 2001  989  lpp.  Deville  Rainers  red.  Latvijas 
Republikas Tieslietu ministrija. Tvininga projekts.

19. Augstkalna A. Tiesu spēles. Rīga 2002, 48 lpp.

20. Bukovskis Vl. Testamenta spēku apstrīdošu prasības sūdzību juridiskā konstrukcija 
/ Rīga, 1930. [3], 202.-368. lpp.

21. Bukovskis Vladimirs, 1867-1937.: Civīlprocesa mācības grāmata /. Rīga : aut. izd., 
1933., 792 lpp.

22. Civilprocesa  likuma komentāri  /K.  Torgāna  un  M.  Dudeļa  vispārīgā  zin.  red.  ; 
Latvijas  Civilprocesa  kodekss  :  izvilkums  (22.-25.nod.).   Rīga  :  Tiesu  namu 
aģentūra, 2001 (Rīga : a/s "Poligrāfists") 646 lpp.

23. Grūtups Andris Tiesu prakse un komentāri. Rīga Mans Īpašums 1997, 2.grām. 208 
lpp.

24. Grūtups, Andris, 1949-: Tiesāšanās kā māksla :vēsturiski tiesu procesi Latvijā un 
citās valstīs /Andris Grūtups. Rīga : Jaunā Daugava, 2001-2002. (Rīga : a/s Preses 
nams) 2 sēj.

25. Horns  Norberts.  Ievads  tiesību  zinātnē  un  tiesību  filosofijā Reliģija,  zinātne  un 
tiesības. Likums un Tiesības 2000. - Nr.2. - 41.-45.lpp.

26. Jakubaņecs V. Tiesību normas [māc.līdz.], Rīga P & Ko 2001, 222 lpp.

27. Japiņa  Guna.  Tiesību  normas  likumības  un  tiesiskuma  pārbaude.  Likums  un 
Tiesības 2003, anvāris.-Nr.1.-19.-23.lpp.

28. Juridiskās metodes pamati :11 soļi tiesību normu piemērošanā : rakstu krāj. /Edgara 
Meļķiša zin. red. ; Latvijas Universitātes Juridiskā fak. Rīga : Latvijas Universitāte, 
2003. 249 lpp.

29. Kavalieris Anrijs. Tiesu ekspertīzes Latvijā [rokasgrāmata]. Rīga Latvijas Policijas 
akadēmija [B.i.] 2001. 116 lpp.
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30. Līcis, Aivars, 1944-2003.: Prasības tiesvedībā un pierādījumi /Aivars Līcis. Rīga : 
Tiesu namu aģentūra, 2003. 127 lpp.

31. Līsijs.:  Tiesas  runas  :izlase  /Līsijs  ;  sast.  un  no  sengrieķu  val.  tulk.  Ābrams 
Feldhūns ; Ā. Feldhūna priekšv.  Rīga : Zvaigzne, 1984. 157, [2] lpp.

32. Meikališa Ārija Tiesu vara Latvijā. Rīga Avots 1997 302, lpp.

33. Meikališa Ārija.  Tiesu varas institūciju tiesības (shēmas) [Mācību līdzeklis] Rīga 
T&K 2001. 147 lpp.

34. Meļķisis, Edgars, 1929-: Tiesību normu interpretācijas metodes :mācību līdzeklis 
/E.  Meļķisis  ;  Latvijas  Universitāte.  Juridiskā  fak.  Tiesību  teorijas  un  politikas 
zinātnes kat. Rīga : LU, 1996. 38 lpp.

35. Meļķisis,  Edgars,  1929-:  Tiesību  normu iztulkošana  /Edgars  Meļķisis  ;  Latvijas 
Universitāte. Juridiskā fakultāte. Tiesību teorijas un politikas zinātnes katedra. Rīga 
: LU, 2000. 72 lpp.

36. Pielikums  Latvijas  Republikas  Augstākās  Tiesas  Senāta  spriedumiem  un 
lēmumiem,  1996:  tiesību  avotu  un juridisko jēdzienu alfabētiskais  rādītājs  /sast. 
Laura Biezbārde ... [u.c.]; zin. red. Edgars Meļķisis.  [Rīga] : [b.i.], [1998]. 24 lpp.

37. Tiesas  un  citu  institūciju  nolēmumu  izpilde.  Tieslietu  ministres  instrukcija  : 
(Latvijas  Vēstnesis,  11.03.99.,  73./74.nr.;  spēkā  ar  12.03.99).  Par  nepieciešamo 
lauksaimniecības inventāru zemnieku saimniecībā, uz kuru nevar vērst piedziņu pēc 
izpildu  dokumentiem  :  Zemkopības  ministra  instrukcija  :  (Latvijas  Vēstnesis, 
19.03.99.) Rīga [Tiesiskās informācijas centrs] 1999, 66 lpp.

38. Tiesu nolēmumu civillietās indeksu kumulatīvais rādītājs ar pielikumiem BO VAS   
"Tiesu namu aģentūra" izdevumiem "LR apelācijas instances civillietu nolēmumu 
apkopojums.  1998.-1999.gads"  "LR  apelācijas  instances  nolēmumu  apkopojums 
civillietās. 1999.-2000.gads" Rīga Tiesu namu aģentūra 2002, 178 lpp.

39. Tiesu prakses veidošana :zinātniskie raksti /Latvijas Universitāte.  Juridiskā fak. ; 
[redkol.:  Juris Dreifelds,  Dītrichs Andrejs  Lēbers,  Edgars Meļķisis].   Rīga :  LU, 
2001. 209 lpp. ; 

40. Tiesu  prakses  veidošana  :  zinātniekie  raksti.  Rīga  [B.i.] 2001,  209 lpp.//Latvijas 
Universitātes  zinātniskie  raksti 632  Dreifelds  Juris  red.,  Lēbers  Dītrichs  red., 
Meļķisis Edgars red.

41. Белова Т.А., Колядко И.Н., Юркевич Н.Г. Гражданский процесс. Общая часть 
учебник  для  студентов  вузов  по  спец.  "Правоведение"  и  "Экономическое 
право" Минск Амалфея 2000 573 с.

42. Буковский, Владимир, 1867-1937.: Конспект гражданского судопроизводства, 
составленный  согласно  экзаменационной  программе  Латвийского 
Университета /В. Буковский.  [Рига : Б.и.], 1926.

43. Гражданский  процесс  :учебник  /под  ред.  М.К.  Треушникова.   Москва  : 
Городец-издат, 2001. 671 с.

44. Решетников Ф.М., Батлер У.Э., Бойцова В.В.  и др.  Правовые системы стран 
мира энциклопедический справочник. Отв. ред. Сухарев А.Я. М. 2001, 832 с.

45. Синайский, Василий (Василий Иванович), 1876-1949: Техника юридической 
методологии в связи с общим учением о методологии /Василий Синайский 
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 Рига : Н. В. Синайская, 2000 270 с.,
46. Хронологический метод истолкования и согласования источников :(Письмо, 

вместо докл.,  адреc.  IV-му Съезду Руc.  Ученых,  в  Белграде)  /:. Рига  :  Б.и., 
1928. 16 c.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Bērziņa Ramona. Par prokurora lomu personu un valsts tiesību aizsardzībā. Latvijas 
Vēstnesis, 2002, 21.maijs.-Nr.75.-1.-2.lpp.

2. Civilprocesa  kurss  :pēc  LU  1929./30.  māc.  g.  pieņemtās  valsts  pārbaudījuma 
programmas,  ņemot  vērā  visus  Civilprocesa  likumu  pārgrozījumus  un 
papildinājumus, kas izdoti līdz 1930. g. 15. okt.  [Rīga : b.i., 1930.] 130 lpp.

3. Civilprocesa likumi :vispārēji noteikumi un 1. grām. (tiesāšanās kārtība miertiesās). 
 Rīga : Tieslietu min. kodifikācijas nod., 1923. 56 lpp.

4. Endziņš Aivars.  Tiesu sistēmas un politikas  saskarsme un dinamika.  Likums un 
Tiesības 2002, jūnijs.-Nr.6.-169.-172.lpp.

5. Kaminska  Guna  Tiesu  runas  kā  publiskas  runas  sagatavošana  un  izpildījums 
metodisks materiāls advokātiem. Rīga  Latvijas Zvērinātu advokātu padome 2000, 
35 lpp.

6. Krievāns Ivars Tiesu un tiesnešu darbība Amerikas Savienotajās Valstīs. Likums un 
Tiesības 2001. - Nr.1. - 5.-13.lpp.

7. Latvijas tiesību avoti :teksti un komentāri.1.sēj.,Seno paražu un Livonijas tiesību 
avoti 10.gs. - 16.gs. /Jānis Lazdiņš, Valdis Blūzma, Sanita Osipova ; E. Meļķiša 
red. ; LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un politikas zinātņu kat. Rīga : LU ž. 
"Latvijas Vēsture" fonds, 1998. 347 lpp. il., k.

8. Levits  Egils.  Normatīvo  tiesību  aktu  demokrātiskā  leģitimācija  un  deleģētā 
likumdošana: teorētiskie pamati. Likums un Tiesības 2002, septembris.-Nr.9.-261.-
268.lpp.

9. Muciņš Linards. Tiesu izpildītāji. Likums un Tiesības 2002, jūnijs.-Nr.6.-175.lpp.
10. Zīle Zigurds L. Tiesu varas robežas. Likums un Tiesības 2001, jūlijs, augusts.-Nr.7, 

8

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Civil procedure law

Kursa anotācija angļu valodā:

To study the proceedings of civil disputes consideration in the court institutions and the 

149

javascript:CHOOSE_NEXT_OPERATION('http://www.bibl.dpu.lv/lat_utf_80/owa/w_goto_link?P_CAT_ID=124099&P_F_LINK_ID=14&P_BCS_ID=')
javascript:CHOOSE_NEXT_OPERATION('http://www.bibl.dpu.lv/lat_utf_80/owa/w_goto_link?P_E_INV_ID=2790507&P_BCS_ID=3')
javascript:CHOOSE_NEXT_OPERATION('http://www.bibl.dpu.lv/lat_utf_80/owa/w_goto_link?P_CAT_ID=124099&P_F_LINK_ID=14&P_BCS_ID=')
javascript:CHOOSE_NEXT_OPERATION('http://www.bibl.dpu.lv/lat_utf_80/owa/w_goto_link?P_E_INV_ID=3574036&P_BCS_ID=3')
javascript:CHOOSE_NEXT_OPERATION('http://www.bibl.dpu.lv/lat_utf_80/owa/w_goto_link?P_CAT_ID=148757&P_F_LINK_ID=14&P_BCS_ID=')
javascript:CHOOSE_NEXT_OPERATION('http://www.bibl.dpu.lv/lat_utf_80/owa/w_goto_link?P_E_INV_ID=5602297&P_BCS_ID=3')
javascript:CHOOSE_NEXT_OPERATION('http://www.bibl.dpu.lv/lat_utf_80/owa/w_goto_link?P_E_INV_ID=5602297&P_BCS_ID=3')
javascript:CHOOSE_NEXT_OPERATION('http://www.bibl.dpu.lv/lat_utf_80/owa/w_goto_link?P_CAT_ID=47153&P_F_LINK_ID=14&P_BCS_ID=')
javascript:CHOOSE_NEXT_OPERATION('http://www.bibl.dpu.lv/lat_utf_80/owa/w_goto_link?P_CAT_ID=47153&P_F_LINK_ID=14&P_BCS_ID=')
javascript:CHOOSE_NEXT_OPERATION('http://www.bibl.dpu.lv/lat_utf_80/owa/w_goto_link?P_E_INV_ID=793816&P_BCS_ID=2')
javascript:CHOOSE_NEXT_OPERATION('http://www.bibl.dpu.lv/lat_utf_80/owa/w_goto_link?P_E_INV_ID=793812&P_BCS_ID=3')
javascript:CHOOSE_NEXT_OPERATION('http://www.bibl.dpu.lv/lat_utf_80/owa/w_goto_link?P_CAT_ID=148757&P_F_LINK_ID=14&P_BCS_ID=')
javascript:CHOOSE_NEXT_OPERATION('http://www.bibl.dpu.lv/lat_utf_80/owa/w_goto_link?P_CAT_ID=148757&P_F_LINK_ID=14&P_BCS_ID=')
javascript:CHOOSE_NEXT_OPERATION('http://www.bibl.dpu.lv/lat_utf_80/owa/w_goto_link?P_E_INV_ID=3574008&P_BCS_ID=3')
javascript:CHOOSE_NEXT_OPERATION('http://www.bibl.dpu.lv/lat_utf_80/owa/w_goto_link?P_CAT_ID=115445&P_F_LINK_ID=14&P_BCS_ID=')
javascript:CHOOSE_NEXT_OPERATION('http://www.bibl.dpu.lv/lat_utf_80/owa/w_goto_link?P_CAT_ID=115445&P_F_LINK_ID=14&P_BCS_ID=')
javascript:CHOOSE_NEXT_OPERATION('http://www.bibl.dpu.lv/lat_utf_80/owa/w_goto_link?P_E_INV_ID=3317165&P_BCS_ID=3')


comon problems. To introduce students to jurisdiction and subordination, examination of 
civil disputes in the courts of first, appeal and cassation instance, order of court decision 
execution, courts of Satversme, work of arbitration tribunal, orphaned and regional courts.

Piezīmes:

Kursa nosaukums Komerctiesības
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti 4
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits  
semestrī) 64

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes
Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
SZF docents Aleksandrs Baikovs

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Valsts un tiesību teorija, civiltiesības vispārīga daļa, lietu tiesības, saisibu tiesības

Kursa anotācija: 
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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 reģulēšanu, vertspapīru tirgus,  banku, biržu, 
apdrošināšanas  darbības  tiesisko  reģulēšanu,   nodokļu  uzlikšanas,  audita  darbības, 
gtāmatvedību uzskaites un atskaites tiesisko reģulēšanu u.c. jautājumiem.

Kursa plāns:

Komerctiesības jēdziens, principi, sistēma un avoti
Komerctiesības subjekti
Atsevišķas komersantu veidi
Komercriesības objekti
Komersantu tiesību un likumisku interešu aizsargašana
Līgums: vīspārīgi noteikumi
Lietu nodošanas līgumi
Darbu izpildes līgumi
Pakalpojumu izrādīšanas līgumi
Valsts un pāšvaldības īpašuma privatizācijas tiesiskā reģulēšāna
Konkurences un monopolistiskas darbības ierobežojuma tiesiskā reģulēšana
Produkcijas, darbu un pakalpojumu kvalitātes tiesiskā reģulēšana
Cenu tiesiskā regulēšana un produkciju, darbiem un pakalpojumiem
Innovācijas darbibas tiesiska reģulēšana
Investīciju darbības tiesiskā reģulēšana
Vērtspapīru tirgus tiesiskā reģulēšana
Banku darbības tiesiska reģulēšana
Biržu darbības tiesiskā reģulēšana
Līzingu darbības tiesiskā reģulēšana
Apdrošināšanas darbības tiesiskā reģulēšana
Aprēķinu tiesiskā reģulēšana stārp komersantiem
Nodokļu uzlikšanas tiesiskā reģulēšana
Audīta darbības tiesiskā reģulēšana
Komercdarbības tiesiskā reģulēšana atsevišķas ekonomikas nozares

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtots eksāmens
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Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Civillikums
2. Komerclikums  (13.04.2000.)
3. Komercķīlas likums (21.10.1998.)
4. Koncesiju likums (20.01.2000.)
5. Koncernu likums (23.03.2000.)
6. Eiropas komercsabiedrību likums (10.03.2005.)
7. Par uzņēmumu un uzņemējsabiedrību maksātnespēju (12.09.1996.)
8. Konkurences likums (04.10.2001.)
9. LR 1990.gada 20. novembra likums „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru
10. Kredītiestāžu likums (05.10.1995.)
11. Finanšu instrumentu tirgus likums (20.11.2003.)
12. LR 1992.gada 28.janvāra likums “Par biržām”
13. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Īpašums. Sast. A.Grūtups. R.,1996
14. LATVIJAS REPUBLIKAS CIVILLIKUMA KOMENTĀRI:  Ceturtā daļa.

            Saistību tiesības. Autoru kolektīvs prof. K. Torgāna vispārīgā zinātniskā
            redakcijā. - R.: Mans Īpašums, 2000. – 688. lpp.

15. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Lietas. Valdījums. Tiesības uz svešu 
lietu. Autori: G.Višņakova, K.Balodis. R.,1998

16. A.Grutūps, E.Krastiņš. Īpašuma reforma Latvija. R., 1995
17. A.Grūtups. Tiesu prakse un komentāri. R., 1994
18.  J.Rozenfelds. Ķīlas tiesības. R., 1998

      15. A. Strupišs. Komerlikuma komentāri. A. daļa. Komercdarbības vispārīgie
            noteikumi. (1. – 73. panti). R.: A.Strupaša juridiskais birojs” SIA, 2003. –
            303.lpp.
      16. A. Strupišs. Komerlikuma komentāri. III. B. daļa. Komersanti. XI sadaļa.
            Kapitālsabiedrības (134. – 184. panti). R.: A.Strupaša juridiskais birojs” SIA,
            2003. – 335.lpp.
      17. F.Švarcs, S. Rimša. Saistību tiesības. Sevišķa daļa: Mācību līdzeklis. –
            R.: Latvijas Universitāte, 2001. – 146. lpp.
      18. V. Sinaiskis Saistību tiesības. Latvijas civīltiesību apskats. – R: L.U. 
            Studentu Padomes Grāmatnīca, 1940. – 135. lpp. 

19. V.Sinaiskis. Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības. R., 
      1996
20. V.Sinaiskis.Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. R., 1940

       21. 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), с.40-70
      22. Коммерческое право. Часть I. Учебник / Под ред. В.Ф.Попондопуло, 
            В.Ф.Яковлевой. СПб., 1998
      23. Коммерческое право. Часть II. Учебник / Под ред. В.Ф.Попондопуло, 
            В.Ф.Яковлевой. СПб., 1998
      24. Международное коммерческое право. Общая и особенная части: Учебное
            пособие / Под ред. В.Ф.Попондопуло. М., 2004
      25. Долинская В.В. Акционерное право: Основные положения и тенденции. М.,
            2006
      26. Жалинский А., Рёрихт. Введение в немецкое право. М., 2001
      27. Основы немецкого и торгового и хозяйственного права. Grundzuge des
            deutschen Handels- und Wirtschaftsrechts. М., 1995  
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22. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi. R., 1996.,1997
23. Par tiesu praksi lietas, kas izriet no servitūtu tiesībam. Augstākās tiesas Senāta 

Civillietu departamenta un Judikatūras nodaļas tiesu prakses apkopojums/ 
Apstiprināts ar Senāta Civillietu departamenta tiesnešu palātas tiesnešu kopsēdes 
lēmumu // Jurista Vārds. 2007, nr.6

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. Latvijas Vēstnesis
2. Likums un tiesības
3. Jurista Vārds
4. Dienas bizness
5. Latvijas ekonomists
6.   Komersanta vēstnesis

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Commercial law

Kursa anotācija angļu valodā:

To study the essence, significance and protection of commercial law. To introduce students 
to general notions of commercial law, kinds of businessmen, business deals, insolvency, 
limitation of competition and monopoly, legal regulation of innovation and investment 
activity, issues related to the legal regulation of securities market, taxation, audit, 
accounting, etc. 

Piezīmes:
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Kursa nosaukums Vides tiesības
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.biol.As.prof. A.Škute

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

154



Kursa anotācija: 
Iepazīstināt ar likumiem, kas regulē dabas objektu (vides) tiesisko aizsardzību, kontroli un 
atbildību  par  ekoloģisko  normu  pārkāpšanu.Radīt  priekšstatu  par  ekoloģisko  tiesību 
galvenajiem principiem, zemes, zemes dzīļu, ūdeņu un mežu tiesiskajiem režīmiem, īpaši 
aizsargājamiem  dabas  objektiem,  atmosfēras  gaisa  tiesisko  aizsardzību,  teritoriālo 
plānošanu, kā arī vides starptautisko aizsardzību.

Kursa plāns:
Vides aizsardzības tiesību priekšmets. Zeme - dabas resursa tiesiskais režīms. Zemes dzīļu 
tiesiskais režīms. Ūdeņu tiesiskais režīms. Mežu tiesiskais režīms. Īpaši aizsargājamie 
dabas objekti. Atmosfēras gaisa tiesiskā aizsardzība. Teritoriālā plānošana. Vides 
starptautiskā aizsardzība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. I.Liepa, A.Mauriņš, E.Vimba. Ekoloģija un dabas aizsardzība. Zvaigzne, R., 1991
2. J.Strautmanis. Daba. Morāle. Likums. R., Avots, 1985
3. L.Ģerķe. Ekoloģiskās audzināšanas pamatproblēmas. R., Zvaigzne, 1983
4. J.Strautmanis. Ekoloģisko tiesību pamati. R., Zvaigzne ABC, 1997
5. Blumbergs U., Linde I. Sabiedrības tiesības līdzdarboties vides aizsardzības lēmumu 

pieņemšanā un tiesības iegūt ekoloģisko informāciju. LU Ekoloģiskā centra apgāds 
„Vide”, 1996

6. Dabas aizsardzības normatīvo aktu apkopojums. R., VARAM, 1998
7. LR 1991.g.6.augusta lik. „Par vides aizsardzību”. R., Ziņotājs, 1991.,nr.33/34, 

1997.,nr.13
8. LR 1998.g.14.oktobra lik. „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”. R., Ziņotājs, 

1998.,nr.23
9. LR 1993.g.2.februāra lik. „Par LR kontinentālo šelfu un ekonomisko zonu”. R., 

Ziņotājs, 1993., nr.7
10. LR 1993.g. 2.marta lik. „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”. R., Ziņotājs, 

1993.,nr.12/13, LV- 1997.,nr.199/200
11. LR 1993.g.30.marta lik. „Par bīstamiem atkritumiem”. R., Ziņotājs, 1993.,nr.14/15., 

1997.,nr.3
12. LR 2000.g.24.februāra „Meža likums”. Latvijas Vēstnesis, 2000.g.16.03. nr.98/99
13. LR 1995.g.1.jūnija „Medību likums”. Ziņotājs, 1995.nr.13.,1997.,nr.14
14. LR 1994.g.5.oktobra „Augu aizsardzības likums”. Ziņotājs, 1994.nr.22
15. LR Krimināllikums. 155, 157-161.,206., 207., 225 3p.
16. LR Ūdeņu kodekss. -R., 1973
17. LR Zemes dzīļu kodekss. R., 1976
18. LR 1996.g.2.maija lik. „Par zemes dzīlēm”. LV, 1996.,nr.87
19. LR 1981.g.27.decembra lik. „Par atmosfēras gaisa aizsardzību”. R., 1982
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20. LR MK Noteikumi par materiālo atbildību par meža apsaimniekošanas un 
izmantošanas noteikumu pārkāpumiem. LV, 1995.,nr.121

21. Noteikumi par vides valsts monitoringu. Ziņotājs, 1998.,nr.3
22. LR 1995.g.9.marta likums „Par ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām”. 

Saeimā un MK, 1995.nr.11.
23. Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzības konvencija (Helsinku konvencija) 1974., 

Ziņotājs 1994.g.nr.8
24. 34.LR MK 1995.g.21.marta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

nolikums. Ziņotājs, 1996.g.nr.6
25. Likums par konvencijas apstiprināšanu (1971.g.02.02.) „Par starptautiskās nozīmes 

mitrajiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi.” Ziņotājs, 1995.,nr.9

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Environmental law

Kursa anotācija angļu valodā:
To introduce students to the laws that regulate legal protection of environment, control and 
responsibility of ecological law infringement. To form idea about main principles of 
ecological rights, legal regimes of land, water and forests, legal protection of specially 
protected nature objects and atmosphere, territorial planning, as well as international 
environmental protection. 

Piezīmes:
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Kursa nosaukums Krimināltiesības. Vispārīgā daļa.
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)
DU SZF lektors Jānis Teivāns- Treinovskis

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

Kursa anotācija: 
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Krimināllikumsun tā normu piemērošanas vispārīgie nosacījumi. Krimināltiesību  būtība un 
saturs. Krimināltiesību nozares un zinātnes mērķi un funkcijas, kā arī pamatprincipi.
Noziedzīga nodarījuma sastāvs, tā elementi, kriminālatbildības un soda jēga. 

Kursa plāns:
Krimināltiesību  principi,  funkcijas,  uzdevumi,  sistēma.  Krimnāllikuma struktūra,  normu 
iztulkošana,  normu  struktūra.  Krimināllikuma  darbība  laikā  un  telpā.  Noziedzīga 
nodarījuma  jēdziens,  pazīmes,  klasifikācija.  Noziedzīga  nodarījuma  sastāvs,  jēdziens, 
nozīme,  veidi.  Noziedzīga  nodarījuma  objekts  un  priekšmets.  Noziedzīga  nodarījuma 
objektīvā  puse.  Noziedzīga  nodarījuma  subjekts  un  subjektīvā  puse.  Noziedzīga 
nodarījuma  stadijas.  Vairāku  personu  piedalīšanās  noziedzīgā  nodarījumā.  Piesaistība 
noziedzīgam  nodarījumam.  Noziedzīgu  nodarījumu  daudzejādība.  Apstākļi,  kas  izslēdz 
kriminālatbildību. Krimināllikumā paredzētie sodi, to jēdziens, uzdevumi un sistēma. Sodu 
veidi. Soda noteikšanas vispārīgie principi. Atbildību mīkstinošie un pastiprinošie apstākļi. 
Soda  noteikšana  vairāku  noziedzīgu  nodarījumu  un  spriedumu  kopības  gadījumā. 
Atbrīvošana  no  kriminālatbildības  un  soda.  Nepilngadīgo  kriminālatbildības  īpatnības. 
Medicīniskā rakstura piespiedu līdzekļi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
1.Krastiņš U., Liholaja V.Salīdzināmās krimināltiesības Igaunija, Latvija, Lietuva – Rīga: 
TNA, 2004.- 469lpp
2.Krastiņš U., Liholaja V.Salīdzināmās krimināltiesības Latvija, Austrija, Šveice, Vācija – 
Rīga: TNA, 2006.- 573lpp
3.Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski- prakstiskais komentārs. 
1.daļa.- Rīga: „AFS”, 2003.- 400lpp
4.Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Vispārīgā un Sevišķā daļa- Rīga: 
TNA, 2001, - 427lpp
5.Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski- prakstiskais komentārs. 
3.daļa.- Rīga: „AFS”, 2003.- 407lpp
6.Krastiņš U. Noziedzīgs nodarījums. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2000.-260lpp
7.Liholaja V. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija: Likums. Teorija. Prakse.-Rīga: TNA, 
2003.-474lpp
8.Mežulis D. Krimināltiesības shēmās. Vispārīgā daļa.- Rīga:Zvaigzne ABC, 1999.-144 
lpp.
9.Loskutovs A., Judins A. Krimināllikums neformālā skatījumā. Rīga: P&K, 2000. -
202 Ipp.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
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Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Criminal law (general course)

Kursa anotācija angļu valodā:
General terms of criminal law and its application norms. Essence and content of criminal 
rights. Aims, functions and basic principles of criminal law. Content of crime, its elements, 
criminal liability and essence of punishment. 
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Kursa nosaukums Krimināltiesības. Sevišķā daļa
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti 4
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64
Zinātnes nozare Sociālās zinātnes
Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
DU SZF lektors Jānis Teivāns- Treinovskis

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

Kursa anotācija: 
Krimināllikuma  Sevišķās  daļas  normas  struktūra  un  tās  analīze.  Atsevišķu  noziedzīgu 
nodarījumu veidu un to kvalifikācijas īpatnības. Patstāvīga noziedzīgo nodarījumu sastāvu 
analīze, atšķirot tos no līdzīgiem noziedzīgo nodarījumu sastāviem. 

Kursa plāns:
Krimināltiesību sevišķās daļas jēdziens, uzdevumi, sistēma. Noziedzīgu nodarījumu 
kvalifikācijas jēdziens un subjekti. Noziegumi pret cilvēci, mieru, kara noziegumi, 
genocīds. Noziegumi pret valsti. Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi. Nonāvēšana. 
Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību. Noziedzīgi nodarījumi pret personas 
pamattiesībām un pamatbrīvībām. Noziedzīgi nodarījumi pret personas brīvību, godu un 
cieņu. Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību. Noziedzīgi 
nodarījumi pret ģimeni un nepilngadīgajiem. Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu. 
Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā. Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un 
sabiedrisko kārtību. Noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes drošību. Noziedzīgi nodarījumi 
pret pārvaldes kārtību. Noziedzīgi nodarījumi pret jurisdikciju. Noziedzīgi nodarījumi 
valsts institūciju dienestā. Noziedzīgi nodarījumi militārajā dienestā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Krastiņš U. Krimināltiesības. - Rīga: TNA, 1999. - 362 Ipp
2. Loskutovs A., Judins A. Krimināllikums neformālā skatījumā. Rīga: P&K, 2000. -202 

Ipp.
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3. Krastiņš U., Liholaja V.Salīdzināmās krimināltiesības Igaunija, Latvija, Lietuva – Rīga: 
TNA, 2004.- 469lpp

4. Krastiņš U., Liholaja V.Salīdzināmās krimināltiesības Latvija, Austrija, Šveice, Vācija 
– Rīga: TNA, 2006.- 573lpp

5. Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski- prakstiskais komentārs. 
2.daļa.- Rīga: „AFS”, 2003.- 400lpp

6. Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Vispārīgā un Sevišķā daļa- Rīga: 
TNA, 2001, - 427lpp

7. Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski- prakstiskais komentārs. 
3.daļa.- Rīga: „AFS”, 2003.- 407lpp

8. Mežulis  D.  Krimināltiesības  shēmās.  Sevišķā daļa.-  Rīga:Zvaigzne  ABC, 2001.-276 
lpp.

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.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Criminal law (special course)

Kursa anotācija angļu valodā:
Structure and analysis of the norms of the special part of criminal law. Peculiar features of 
particular types of crime and their qualifications. Separate analysis of crime, paying 
attention to the difference from similar types of crime. 
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Piezīmes:

Kursa nosaukums Darba tiesības
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti 3
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 48
Zinātnes nozare Sociālās zinātnes
Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
SZF docents Aleksandrs Baikovs

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Valsts un tiesību teorija, civiltiesības vispārīga daļa

Kursa anotācija: 
Apgūt  darba  tiesisko  attiecību  regulējumu,  kas  rodas  uz  darba  līguma  pamata  Sniegt 
teorētiskās  zināšanas  darba  tiesību un  darba  drošības  jautājumos.  Iepazīstināt  ar  Darba 
likumu,  Civillikumu,  Darba  aizsardzības  likumu un citiem likumiem un normatīvajiem 
dokumentiem, kuri reglamentē darbinieku un darba devēju tiesības un pienākumus, apgūt 
praktiskas iemaņas likumu izmantošanai praksē.

Kursa plāns:
Normatīvās regulācijas sistēma. Likumi un normatīvie akti, kas regulē darba tiesības. LR 
Civillikums. Likumu un normatīvo dokumentu spēkā stāšanās kārtība.
Darba tiesības. Darba likums. 
Norbinātība. Berbarbnieka tiesiskais status.Likums par nodarbinātību.
Darba līgums. Darba devējs, darbinieks, darba līguma termiņi, pārbaudes laiks. 
Darba līguma laušana. Darba līguma laušana pēc darbinieka uzteikuma, pēc darba devēja 
uzteikuma, pēc pušu vienošanās. Arodbiedrības loma darbinieku tiesību aizstāvēšanā.
Garantijas un kompensācijas. 
Darba koplīgums. Darba koplīguma puses.Darba kopliguma saturs. Darba koplīguma 
slēgšana un izbeigšana.
Darba kārtība. Darba kārtības noteikumi, darba dienas un darba nedēļas ilgums, darba 
kārtība, darbs maiņās, saīsinātais darba laiks, nepilnais darba laiks, summētā darba laika 
uzskaite. Piezīme, rājiens, disciplināro sodu piemērošanas kārtība. 
Civiltiesiska atbildība. Darbinieku civiltiesiskā atbildība par zaudējumu, kas nodarīts 
darba devējam. Darba devēja civiltiesiskā atbildība par zaudējumu, kas nodarīts 
darbiniekam
Atpūtas laiks. Iknedēļas atpūta, atvaļinājumi, papildatvaļinājumi, bezalgas atvaļinājumi, to 
piešķiršanas kārtība, atvaļinājumu apmaksa, pagarināšana. 
Darba alga, tās izmaksāšanas kārtība. 
Darba aizsardzība. Darba aizsardzības likums, darba devēja pienākums nodrošināt 
darbiniekiem drošus un nekaitīgus darba apstākļus, drošības tehnikas instruktāžas, vides 
riska faktoru novērtēšanas kārtība.
Nepilngadīgo un sieviešu tiesības. Tiesības uz saīsinātu un nepilnu darba nedēļu, 
ierobežojumi smagumu pārnēsāšanā, atvieglojumi un priekšrocības sievietēm grūtniecēm.
Darba strīdi. Darba strīda jēdziens, darba strīdu komisija, samierinotajs, šķīrējtiesa, darba 
strīdu izskatīšana. Darba strīdu komisijas izveidošanas kārtība, tās tiesības un pienākumi. 
Streika jēdziens un veidi/ Lokauta jēdziens.
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Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Likums „Darba likums”, 2001.
2. Likums „Darba aizsardzības likums” (20.06.2001.)
3. Latvijas Republikas 1937.gada Civillikums.
4. Likums „Darba strīdu likums” (26.09.2002.) 
5. Likums „Valsts darba inspekcijas likums” (13.12.2001.)
6. Likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu” (01.10.1997.)
7. Likums “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” (25.11.1999.)
8. Likums „Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums” (09.05.2002.)
9. Likums „Par valsts pensijām” (02.11.1995.)
10. Likums „Valsts sociālo pabalstu likums” (31.10.2002.)
11. V. Ulmane. Darba tiesības.  R., 2003.
12. V. Ulmane. Darba tiesības.  Darba aizsardzība. R., 2004
13. D. Ermsone, S.Bleiere. Darba devēju rokasgrāmata. R., 2002.
14. Dubure V. Darba tiesību pamatjēdzieni un to skaidrojumi. R.:2003.
15. Vītiņš V.“Vispārējs tiesību pārskats”. R.: ”Verdikts”, 1993.
16. ”Informatīvais izdevums“ Nr.23. R.: ”Skolotāju darba birojs”, 2001. 
17. ”Informatīvais izdevums“ Nr.28. R.: ”Skolotāju darba birojs”, 2002. 
18. Krimphove D. Europaisches Arbeitsrecht, Munchen, 2001.
19. Sinaiskis V. Saistību tiesības, Rīga 1940.
20. Švarcs F., Rimša S. Saistību tiesības sevišķā daļa, Rīga, 2001.
21. Gailums I. Darba likums (Komentāri. Tiesu prakse), 1.-3.grāmata
22. L.Samuel.Fundamental Social Rights Case Law of the European Social 

Charter.Council of Europe.1997.
23. LR MK Noteikumi Nr.154 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” 

(23.04.1996.)
24. Bokums Z., Forands I., Personālvadības rokasgrāmata, R.: Kamene, 2000.
25. Grebenko M., Darba likums un grāmatvedība, R.:2002.
26. Darba devēju pilnvaroto personu un darbinieku uzticības personu apmācība darba 

aizsardzībā, R.: Madonas poligrāfists 2001.
27. Torgāns K. Komentāri pie Civillikuma saistību tiesību daļas nodaļām.R.: LR 

Tieslietu ministrijas Tiesiskās informācijas centrs, 1996.

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/
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Literatūra (03-ieteicamā periodika):
6. Latvijas Vēstnesis
7. Likums un tiesības
8. Jurista Vārds
9. Mans īpašums
10. Dienas bizness

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Labour law

Kursa anotācija angļu valodā:
To study regulation of legal relationships that appear on the basis of work contracts. To 
give theoretical knowledge of labour law and work protection. To introduce students to 
Labour law, Civil law, Work protection law and other laws and noramtive acts that regulate 
employees’ and employers’ rights and duties. To acquire practical skills of the law 
application.

Piezīmes:
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Kursa nosaukums Kriminālprocesa tiesības.
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti 4
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64
Zinātnes nozare Sociālās zinātnes
Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
DU SZF lektors Jānis Teivāns- Treinovskis

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

Kursa anotācija: 
 Iepazīstināt  studentus  ar  kriminālprocesa  tiesību  vispārējo  jautājumu pamatnostādnēm; 
sniegt  studējošiem  zināšanas  par  tiesvedības  norisi  krimināllietās;  parādīt  tādu  tiesību 
aizsardzības  iestāžu  kā  tiesas,  prokuratūras  un  izziņas  iestāžu  darbību  krimināllietu 
izmeklēšanas,  iztiesāšanas  laikā,  šīs  darbības  robežas  un  kārtību;  kā arī  tās  tiesības  un 
pienākumus,  kas  piemīt  ne  tikai  šo  iestāžu  amatpersonām,  bet  arī  personām,  kas  tiek 
iesaistītas krimināllietā tā vai cita procesa dalībnieka statusā.

Kursa plāns:
Kriminālprocesa  tiesību  jēdziens,  būtība  un  uzdevumi.  Kriminālprocesuālais  likums. 
Kriminālprocesa  principi.  Kriminālprocesa  subjekti.  Civilprasība  kriminālprocesā. 
Procesuālie  dokumenti,  termiņi  un  tiesas  izdevumi.  Pierādījumi  un  pierādīšana 
kriminālprocesā. Drošības līdzekļi.
 Krimināllietas ierosināšana. Pirmstiesas izmeklēšanas jēdziens. Izmeklēšanas darbības. 
Apsūdzības celšana un apsūdzētā nopratināšana. Pirmstiesas izmeklēšanas apturēšana. 
Tiesvedība nepilngadīgo lietās. Saīsinātais process. Pirmstiesas izmeklēšanas pabeigšana. 
Tiesvedība medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu pielietošanai. Izziņas izdarītājs, 
prokurora un tiesneša darbību pārsūdzēšana. Prokurora uzraudzība par likumu ievērošanu 
krimināllietas ierosināšanas un pirmstiesas izmeklēšanas stadijā. Apsūdzētā nodošana 
tiesai. Piekritība. Iztiesāšanas vispārīgie noteikumi. Iztiesāšanas norise. Kriminālspriedums. 
Likumīgā spēkā nestājušos sprieduma jauna izskatīšana. Kriminālsprieduma izpildīšana. 
Likumīgā spēkā stājušos spriedumu jauna izskatīšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
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1. Liede A. Latvijas PSR Kriminālprocess (sevišķā daļa). Tiesvedības norise 
krimināllietās. Rīga, 1973. 372 lpp.

2. Liede A. Kriminālprocess un tiesu pierādījumi. Rīga, Zvaigzne,1970. 
3. Liede A. LPSR kriminālprocess un tiesu pierādījumi R., 1980. 
4. Meikališa Ā., Strada K. Kriminālprocesuālo terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, 

2000. 395 lpp.
5. Meikališa Ā. Kriminālprocesa tiesības. Vispārīgā daļa. 1.grāmata. Rīga, RaKa, 

2000. 

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Strada K. Pierādīšanas teorijas un prakses aktuālie jautājumi kriminālprocesā. 

//Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. Tiesības, vēsture 
un kultūrvēsture. Starptautiskās zinatniskās konferences materiāli 2002.gada 
28.septembris 2.marts. Rēzekne, 2002

2. Advokāta loma un pienākumi pārejas laika sabiedrībā : Eiropas padomes, Eiropas 
Savienības advokatūru un advokātu asociāciju Padomes un Ungārijas Advokātu 
asociācijas rīkotās sanāksmes Budapeštā 1997.g. materiāli/ Latvijas Zvērinātu 
advokātu padome R., Tiesiskās informācijas centrs, 1998. 

3. Gatawis S., Broks E., Bule Z. Eiropas tiesības.  R., 2002 – 30 paragr. “Policijas un 
tiesu sadarbība krimināllietās” 

4. Meikališa Ā. Strada K. Kriminālprocesa tiesības.  Vispārīgā daļa Shēmas 2 
.papildinātais un labotais izdevums R., 2001 . 

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
     1.Bulgakova I. Aizturēšanas institūts Latvijas un citu valstu kriminālprocesā // 
Administratīvā un kriminālā justīcija, nr.1, 2002 
     2. Jākobsone V. Par Latvijas Kriminālprocesa  kodeksa tapšanas gaitu un novitātēm// 
Administratīvā un kriminālā justīcija, nr.1, 2001, 26.-27.lpp.
    3.  Jākobsone V. Par  Kriminālprocesa kodeksa projektu un Latvijas saistībām, kas 
noteiktas starptautiskajos dokumentos cilvēktiesību jautājumos// Administratīvā un 
kriminālā justīcija, nr.1, 2001, 37.lpp. 
   4.  Jākobsone V. Par procesa virzītāju nelikumīga vai nepamatotas rīcības nodarītajiem 
zaudējumiem//Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds, 27.08.1998. 
   5. Palčejs P. Apsūdzētā kriminālprocesuālā statusa reglamentācija un ar to saistītās 
problēmas, realizējot sacīkstes principu// Administratīvā un kriminālā justīcija, nr.1, 2001, 
31.-32. lpp. 
   6. Palčejs P. Tiesības uz aizstāvību sacīkstes procesā// Administratīvā un kriminālā 
justīcija, nr.3, 2001, 39.-42. lpp. 
   7. Palčejs P. Apsūdzētā  tiesības uz aizstāvību un ar to saistītās problēmas Latvijas 
kriminālprocesuālajā likumdošanā // Administratīvā un kriminālā justīcija, nr.1, 2002, 25-
27.lpp. 
   8. Strada-Rozenberga K. Latvija un Eiropas Savienības tiesību politika kriminālās 
justīcijas sfērā//Latvijas Vēsture. Jaunie un jaunākie laiki. 2003., 1(49). 78.-88.lpp. 
   9. Kavalieris A. Izmeklēšanas darbības, kas veicamas sevišķā veidā. Latvijas Vēstnesis. 
Rīga, 12.02.2002 
 10. Pličs I.Vai kriminālprocesā jāiekļauj sevišķā veidā veicamās izmeklēšanas 
darbības//Jurista vards,2002,N.6, 2.lpp
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Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Criminal procedure law

Kursa anotācija angļu valodā:
To introduce students to basic issues of criminal procedure law; to give them knowledge of 
legal procedure in criminal cases; to show the work of such law enforcing bodies as courts, 
prosecutor’s office; procedure and restrictions of their work, as well as the rights and 
duties, which have to be observed not only by the officials of the bodies, but also by people 
of any stastus who are involved in the criminal case. 

Piezīmes:

 

Kursa nosaukums Pašvaldību tiesības
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti 3
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 48
Zinātnes nozare Sociālās zinātnes
Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
SZF prof. Z.Rags

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

Kursa anotācija: 
Apgūt  pašvaldību tiesību jēdzienu,  dot  priekšstatu par  pašvaldību vietu  un lomu valstī. 
Sekmēt  izziņas  procesu  par  pašvaldību  sistēmas  attīstības  problēmām  un  to 
risinājumiem.Sniegt  studējošiem  zināšanas  par  pašvaldību  sistēmas  attīstību  Latvijā. 
Attīstīt  studējošo  zināšanas  par  pašvaldību  sistēmas  un  pozitīvo  pašvaldību  tiesību 
savstarpējo  mijiedarbību.  Sniegt  studējošiem zināšanas pašvaldību tiesību izzināšanā,  to 
tulkošanā un praktiskā realizācijā.

Kursa plāns:
Kursa jēdziens un priekšmets. Pašvaldību sistēmu tipi, veidi un līmeņi. Pašvaldību 
vēlēšanas. Pašvaldību sistēma, struktūra un kompetence Latvijā. Dome (Padome). Domes 
(Padomes) priekšsēdētājs. Deputātu statuss. Izpilddirektors. Revīzijas komisija. Pašvaldību 
budžets. Pašvaldības policija. Pašvaldības un vietējās valsts pārvaldes iestādes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
. K. Dišlers. Demokrātiskas valsts iekārtas pamati. R., 1931., 184 lpp.
2. K. Dišlers. Ievads administratīvo tiesību zinātnē. R., 1931., 274 lpp.
3. E. Vanags. Pašvaldību organizācija un ekonomika. Rīga , LU., 1997., 139 lpp.
4. Z. Rags. Pašvaldības un to darbības tiesiskais pamats demokrātiskā valstī (izmantojot 
Latvijas pieredzi). R., LPA, 2000., 305 lpp.
5. Z. Rags. Latvijas Republikas pašvaldību tiesības. R., 2002., 341 lpp.
6. 1985.gada Eiropas Pašvaldību Harta. “Latvijas Vēstneša” apgāds, 3. burtnīca. R., 1995., 
100 lpp.
7. Vofgangs Gizeviuss. Pašvaldību politikas rokasgrāmata. R., 1993., 155 lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. High Risk/ Ligh potential; a management handbook on information tehnology in Local 
Government. London, 1994., 105 lpp.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
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Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Municipal law

Kursa anotācija angļu valodā:
To acquire the essence of municipal law, to give an idea about the place and role of 
municipalities in the state. To give knowledge of the development problems and solutions 
in the system of municipalities. To study the development of the system of municipalities 
in Latvia. To develop students’ knowledge about positive interaction of municipalities and 
municipal law. To study municipal law, its translation and practical implementation. 

Piezīmes:
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Kursa nosaukums Juridiskā metodoloģija
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti 3
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits  
semestrī) 48

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes
Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
SZF asoc. Prof. J.Mašošins

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, 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,  ļauj  sasniegt 
iespējami pareizāku un taisnīgāku rezultātu, apgūt doktrīnā un praksē pamatotas iemaņas 
un prasmes pielietot apgūtās juridiskās metodes darbā ar likumu un tiesību normu.

Kursa plāns:
1. Juridiskās metodoloģijas jēdziens, priekšmets un struktūra.
2. Metodoloģija, metodika un metodes – jēdziens, saturs, sistēma.
3. Juridisko metožu veidi un saturs.
4. Juridisko metožu pielietošanas subjekti un objekti.
5. Juridiskās izziņas 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 apstākļu 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.
Pozitīvi nokārtots eksāmens
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Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Vitiņš V. Vispārējs tiesību pārskats.- Rīga, 1993. 
2. Meļķisis E. Tiesību normu interpretācijas metodes. Rīga, 1997 
3. Juridiskās metodes pamati : 11 soļi tiesību normu piemērošanā : rakstu krāj. / aut. 

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

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

Literatūra (02-papildliteratūra):
6. Проблемы теории государства и права. Под ред.Н.Марченко.- Москва, 2003.
7. D.Iļjanova. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana.- Rīga, 2005.
8. Законодательная техника. Под ред. Ю.Тихомирова.- Москва, 2000.
9. Кашанина Т. Юридическая техника.- Москва, 2007.
10. Jan McLeod. Legal theory. - London, 1999.
11. Haw to Study law. Fifth Edition.- London, 2005.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

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

Kursa nosaukums angļu valodā:

Kursa anotācija angļu valodā:

Piezīmes:

Kursa nosaukums Zemes tiesības
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti 4
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits  
semestrī) 64

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes
Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
SZF lektors, J.Radionovs

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Civiltiesību vispārīgie pamati, lietu tiesības

Kursa anotācija: 
Sniegt  studentiem padziļināts  zināšanas  tiesisko  darījumu jomā,  kas  skar  nekustamos 
īpašumus. Nodrošināt studējošo prasmi rīkoties ar īpašumiem, kas mazinātu civiltiesiska 
un krimināltiesiska rakstura nozieguma izdarīšanu valstī, jo cēloņi tam pamatā ir darījumi 
gan ar kustamu, gan arī  nekustamu mantu. Studentiem Civiltiesību Lietu tiesību daļas 
studijās  jāiegūst  zināšanas  par  zemes  tiesību  reglamentāciju  Latvijā,  t.sk.  par  lietu 
klasifikāciju,  valdījumu,  īpašuma iegūšanu  īpašuma tiesībām,  īpašuma aizsardzību  un 
neīpašnieka lietu tiesībām (servitūti, reālnastas, ķīla), kā arī izpirkuma tiesībām.

Kursa plāns:
1.  Procesuālo  un  materiālo  tiesību  normu  pielietojums  zemes  īpašuma  tiesību 
atjaunošanās.
2. Līdzīpašnieku tiesiskās attiecības darījumos ar nekustamiem īpašumiem.
3.Valsts un pašvaldību loma darījumos ar nekustamiem īpašumiem.
4. Privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas problēmas.
5. Ēku kadastrālās novērtēšanas problēmas.
6. Kopīpašuma problēmas.
7. Nekustamā īpašuma korroborācijas problēmas.
8. Līgumiskās attiecības darījumos ar īpašumiem.
9. Īpašumu tiesību aizsardzības tiesiskie jautājumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Sistemātisks darbs semināros, izpildīti praktiskie darbi, referāts.
Pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Latvijas Republikas Satversme. Rīga, 2005.
2. Civillikums. Rīga, 2006.
3. Dišlers K. Ievads Latvijās Valststiesību zinātnē. Rīga, 1930.
4. Dišlers K. Demokrātiskas valsts iekārtas pamati. Rīga, 1931. 
5. Adrian Sajo. Constitutionalism and Rights in post-comunist Europe. CEU., 1997..
6. Stephen Holmes. Comparative Constitutional Law. CEU., 1997.
7. K.Čakste. Civiltiesības. Rīga. 1938.
8. V.Sinaiskis. Saistību tiesības. Latvijas civiltiesību aspekts. Rīga. 1940.
9. V.Sinaiskis. Civiltiesības Latvijas vispārējo civiltiesību zinātniskā apstrādājumā. 

Vispārējie civiltiesību pamati. 1935.
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10. V.Sinaiskis. „Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības.” Rīga. 
1995.

11. G.Višņakova, K.Balodis „Civillikuma komentāri. Lietas.   Valdījums. Tiesības uz 
svešu lietu” R., 1998.

12. K.Torgāns. Komentāri saistību tiesībām Civillikumā. Rīga. 1998.
13. Tomass Vinklers, Pērs Lahmans, Stefens Raioms, Devi Naidu. Eiropas savienības 

tiesības. Ievads. Kopenhāgena, 2000.
14. Nikolajs Vīnzarājs. Civiltiesību problēmas. Raksti (1932.-1939.). Rīga. 2000.
15. Ināra Zēberga. Darījumu noformēšana un nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Rīga. 

2002.
16. R.Krauze, Z.Gencs. LR Civillikuma komentāri. Mantojuma tiesības. Rīga. 1997.
17. Jānis Vēbers. LR Civillikuma komentāri. Ģimenes tiesības. Rīga. 2000.
18. A.Nīcgalis. Prasījumu metode. Metodisks līdzeklis juridisku problēmu risināšanai. 

Rīga. 2003.
19. Zemesgrāmatas Latvijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2003.
20. Latvijas Republikas Augstākās tiesas senāta Civillietu departamenta spriedumi un 

lēmumi 2002. Rīga. 2003.
21. LR 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likums, www.vestnesis.lv
22. LR  1991.gada  21.jūnija  likums  “Par  zemes  lietošanu  un  zemes  ierīcību” 

www.vestnesis.lv
23. LR  1991.gada  30.oktobra  likums  “Par  namīpašumu  denacionalizāciju  Latvijas 

Republikā” www.vestnesis.lv
24. LR  1991.gada  30.oktobra  likums  “Par  namīpašumu  atdošanu  likumīgajiem 

īpašniekiem” www.vestnesis.lv
25. LR  1991.gada  21.novembra  likums  „Par  zemes  reformu  Latvijas  Republikas 

pilsētās” www.vestnesis.lv
26. LR  1992.gada  9.jūlija  likums  „Par  zemes  privatizāciju  lauku  apvidos” 

www.vestnesis.lv
27. LR 1993.gada 23.februāra likums „Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un 

nomu ar izpirkumu” www.vestnesis.lv
28. LR 1993.gada 20.aprīlī likums „Par meliorāciju” www.vestnesis.lv
29. LR  Saeima  likums  21.06.1995.g.  „Par  valsts  un  pašvaldību  dzīvojamo  māju 

privatizāciju” www.vestnesis.lv
30. LR Saeima likums 28.09.1995.g. „Par dzīvokļa īpašumu” www.vestnesis.lv
31. LR  Saeima  likums  30.01.1997.g.  „Par  nekustamā  īpašuma  ierakstīšanu 

Zemesgrāmatās” www.vestnesis.lv
32. LR Saeima likums 30.10.1997.g. „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 

www.vestnesis.lv
33. LR  Saeima  likums  06.11.1998.g.  „Par  zemes  reformas  pabeigšanu  pilsētās” 

www.vestnesis.lv

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

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

Kursa nosaukums angļu valodā:
Land law

Kursa anotācija angļu valodā:
To give students deep knowledge in the sphere of legal deals, related to immovable 
property. To teach students to deal with property so that it would decrease number of civil 
and criminal offences. Students will also acquire land law reglamentation in Latvia, 
including classification of cases, management, purchasing of property, property rights, 
property protection and rights of non-proprietor (servitude, load, etc), as well as the right 
to get the property out of pawn.

Piezīmes:
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BRĪVĀS IZVĒLES KURSI

 Kursa nosaukums Socioloģija juristiem
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.V.Volkovs

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav 

Kursa anotācija: 
Kurss  paredzēts  SZF  studiju  programmas  „Tiesību  zinātne"  studentiem.  Sociālās 
domāšanas vaidošana, socioloģisko problēmu, to rašanās avotu un iespējamo risināšanas 
ceļu  izpratne,  socioloģijas  klasikas  mantojuma  un  vietējās  socioloģiskās  pieredzes 
apkopojums.

Kursa plāns:
1. Socioloģija kā zinātne.
2. Vēsturiski socioloģiskais ievads.
3. Mūsdienu zinātniskā doma par civilizācijas attīstības alternatīvām.
4. Socioloģija par pāreju no totalitārisma uz demokrātiju.
5. Ekonomiskās dzīves socioloģija.
6. Sociālā stratifikācija.
7. Sociologi par elitēm, birokrātiju, intelektuāļiem un inteliģenci.
8. Tiesību socioloģija.
9. Politiskā socioloģija.
10. Sociālās politikas socioloģiskās problēmas.
11. Etnosocioloģija un starpnacionālo attiecību aktuālie jautājumi.
12. Ģimenes socioloģiskās problēmas.
13. Kultūras socioloģija.
14. Personības socioloģija.
15. Izglītības socioloģija.
16. Sporta socioloģija.
17. Noziedzības socioloģija.
18. Sociālais konflikts.
19. Sociologi par postmūsdienīgo sabiedrības stāvokli.
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Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite un eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. - Rīga, 
2. 1996.
3. 2. Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca. - Rīga, 1997.
4. 3. Sabiedrības pārmaiņas Latvijā. - Rīga, 1998.
5. 4. Krīze Latvijā. Ko darīt? Domas un vērtējumi. - Rīga, 1996.
6. 5. Demokrātijas pamati. - Rīga, 1993.
7. 6. Ievads politikā. - Rīga, 1998.
8. N.I.Smelser. Sociology. - New York, 1984.
9. I.Chanpion, B.Kurth, W.Hastings, K.Henris. Sociology. - New York, 1984.
10. Gidcens A. Sociology. – Polity Press, 1993.
11. I.W. Vander Zanden. The Social Expierence. An Introduction to Sociology. - New 

York, 1988.
12. Американская социология.- Москва, 1972.
13. Смелзер Н. Социология.- Москва, 1994.
14. Сорокин Л. Человек. Цивилизация. Общество.- Москва, 1992.
15. Социологические очерки. Вып.1.- Москва, 1991.
16. Поппер К. Открытое общество и его враги.- Москва, 1992.
17. Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии.- Москва, 1969.

Literatūra (02-papildliteratūra):
2. V.Meņšikovs. Latgale ceļā uz konkurētspējīgu tirgu. - Daugavpils: "Saule", 1997.
3. V.Meņšikovs. Mūsdienu zinātniskā doma par civilizācijas attīstības alternatīvām. – 
      Daugavpils: "Saule", 1993.
4. V.Meņšikovs. Socioloģija par sabiedrības attīstības mērķiem un līdzekļiem. - 

Daugavpils: "Saule", 1994.
5. Бурдье Л. Начала.- Москва, 1994.
6. Вебер М. Избранные произведения.- Москва, 1990.
7. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология.- Москва, 1999.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Sociālo zinātņu vēstnesis. DU SZF SPI.социологические исследования. Москва.РАН. 
www.POLITICA.LV

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” C daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Sociology 

Kursa anotācija angļu valodā:
The course is meant for those students of the Faculty of Social Sciences who study the 
Professional Study Program „Law”. The aim of the course is the development of social 
thinking, the understanding of social problems, their origin and the possible solutions, as 
well as the summary of the inheritance of classical Sociology and of local sociological 
experience. 
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Piezīmes:

Kursa nosaukums Policijas tiesības
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)
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SZF doc. A.Garonskis

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

Kursa anotācija: 
Veidot izpratni par policijas lomu demokrātiskā, sociāli orientētā un tiesiskā valstī, kā arī 
iepazīt Latvijas policijas organizāciju un vietu valsts izpildvaras mehānismā. Gūt zināšanas 
par  sabiedrības  drošības  un  sabiedriskās  (publiskās)  kārtības  jēdzieniem un būtību;  par 
policijas  organizāciju  un  vadību  Latvijā,  par  policijas  uzdevumiem  un  tās  darba 
organizācijas un darbības pamatprincipiem; iepazīties ar vispārējām cilvēka tiesībām un 
pamatbrīvībām,  to  garantijām  policijas  darbā;  gūt  zināšanas  par  policijas  tiesībām  uz 
iejaukšanos un par policijas akcijas būtību; studēt policijas pamatpienākumus un papildus 
pienākumus un to veikšanai policijai dotās pilnvaras; gūt zināšanas par policijas darbinieku 
tiesībām un pienākumiem speciālo līdzekļu un ieroču pielietošanas un izmantošanas jomā; 
iepazīties ar policijas personālsastāva komplektācijas  un gatavošanas pamatjautājumiem, 
policijas darbinieku statusu un tiesisko aizsardzību, viņu darbības sociālajām garantijām, 
dienesta gaitu un atbildību, kā arī ar policijas darba kontroles un uzraudzības jautājumiem.

Kursa plāns:
Personas  un  sabiedrības  drošība,  tiesiski  publiskā  kārtība  valstī  un  policija.  Policijas 
tiesības  tiesību  sistēmā.  Studiju  kursa  uzdevumi,  sistēma  un  saikne  ar  citiem  studiju 
kursiem. Policijas galvenie uzdevumi, darbības pamatveidi un veicamās funkcijas. Policijas 
pamatpienākumi un papildus pienākumi un to pildīšanai dotās tiesības.  Policijas pilnvaras 
uz  iejaukšanos.  Policijas  darbības  preventīvie  un  represīvie  aspekti.  Policijas  akcija. 
Policijas  administratīvā  un  administratīvi  jurisdikcionālā  darbība,  tās  veidi,  realizācijas 
pamatformas un pamatmetodes. Administratīvi sodāms pārkāpums. Administratīvi tiesiskā 
atbildība  un  administratīvais  sods.  Administratīvās  atbildības  piemērošanas  process  un 
lietvedība administratīvi sodāmu pārkāpumu lietās policijas iestādēs. Policijas darbinieka 
dienesta  ziņojums un administratīvais  protokols.  Policijas  pamatpienākumi un pilnvaras 
reaģēšanā uz noziedzīgiem nodarījumiem, administratīvi sodāmiem pārkāpumiem, kā arī 
citādi bīstamām un ārkārtas situācijām un palīdzības sniegšanā. Policijas pamatpienākumi 
un  pilnvaras  tiesiski  publiskās  kārtības  un  drošības  sargāšanā.  Policijas  administratīvā 
uzraudzība  un  kontrole.  Policijas  realizējamā  atļauju  sistēma.  Personu  apliecinošie 
dokumenti un to pārbaudes tiesiskais pamats, nosacījumi un kārtība. Personu aizturēšanas 
tiesiskais  pamats,  nosacījumi  un  kārtība.  Policijas  pilnvaras  iekļūšanai  dzīvojamās  un 
nedzīvojamās telpās un transporta līdzekļu pārbaudei, kā arī citu pasākumu veikšanai ceļu 
satiksmes  drošībai.  Fiziskā  spēka,  speciālo  līdzekļu  un  šaujamieroču  pielietošanas  un 
izmantošanas policijas darbā tiesiskais pamats, nosacījumi un kārtība. Policijas darbinieka 
rīcība attaisnota profesionālā riska situācijā. Administratīvi sodāmi pārkāpumi, kas apdraud 
sabiedrisko  kārtību,  noteikto  pārvaldes  kārtību,  pret  īpašumu,  cilvēku  veselību,  vides, 
vēstures  un  kultūras  pieminekļu  aizsardzības,  veterināri  sanitāro  noteikumu ievērošanu. 
Administratīvi  sodāmi  pārkāpumi  transportā  un  ceļu  satiksmē.  Valsts  un  pašvaldību 
policijas organizācija, sistēma un struktūra. Policijas personālsastāvs. Policijas darbinieka 
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statuss,  dienesta  disciplīna  un  atbildība.  Dienesta  gaita  policijā.  Policijas  darbinieku 
tiesiskā  aizsardzība,  nodrošinājums  un  sociālās  garantijas.  Policijas  sadarbība  ar  citām 
tiesību  aizsardzības  institūcijām,  valsts  un  pašvaldību  izpildvaras  struktūrām, 
uzņēmumiem,  organizācijām,  iestādēm  un  personā.  Policijas  starptautiskā  sadarbība. 
Policijas  darbības  kontrole  un  uzraudzība.  Garantiju  sistēma cilvēka  tiesību  un  brīvību 
pārkāpumu nepieļaušanai policijas darbībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtota ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Dišlers K. Ievads administartīvo tiesību zinātnē. R.: TNA, 2002 –276  lpp.
2. Policija un cilvēktiesības. Eiropas aktualitātes.// Cilvēktiesību Žurnāls, LU, 13.-

14./2000.
3. Likums “Par policiju”, spēkā esošā redakcijā.
4. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss,  spēkā esošā redakcijā.  IV un V 

sadaļas., 50 lpp.
5. Vilbergs  H.J.,  Krasts  V.  Salīdzinošās  administratīvās  tiesības:  lietas  un 

risinājumi: Mācību līdzeklis. R.: LU,2001 - 192 lpp.
6. Latvija un Skotijas policija. Skotu policijas ieteikumi Latvijas policijai.R.:LPA, 

2002 - 135 lp
7.  Žeivots  M. Administratīvā  atbildība.  Shēmas.  Rīga,  Zvaigzne ABC, 2002 - 

108.lpp.
Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” C daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Police law

Kursa anotācija angļu valodā:
To form understanding of the role of the police in the democratic, social and legal state, as 
well as to study organization of the Latvian Police and its place in the mechanism of law 
execution. To acquire the notion and esence of public security and public order, the police 
tasks, organization and basic principles of the police work; to study general human rights 
and freedoms, their guarantees in the work of the police; to get knowledge of the police 
rights, basic duties and additional responsibilities; to study the rights of the police to use 
special equipment and weapons; to reveal the basic principles of the police training, legal 
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protection, social guarantees, as well as such issues as police work control and regulation. 

Piezīmes:
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Kursa nosaukums Satiksmes tiesības
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 doc.A.Garonskis

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

Kursa anotācija: 
Iepazīstināt  ar  svarīgākajiem  ceļu  satiksmes  norisi  reglamentējošiem  normatīvajiem 
aktiem, ar juridiskās atbildības veidiem par ceļu satiksmes norisi reglamentējošo normatīvo 
aktu  neievērošanu,  teorētiski  sagatavot  policijas  uzdevumu  veikšanai,  kas  saistīti  ar 
piedalīšanos  ceļu  satiksmē un  satiksmes  uzraudzību.Iegūt  zināšanas  par  ceļu  satiksmes 
tiesisko  bāzi,  ceļu  satiksmes  dalībnieku  pienākumiem un  tiesībām,  ar  transportlīdzekļu 
vadītājam nepieciešamajiem dokumentiem, juridiskās atbildības veidiem par ceļu satiksmes 
norisi reglamentējošo tiesību normu neievērošanu, kā arī atkārtot un padziļināt zināšanas 
ceļu satiksmes noteikumos.

Kursa plāns:
Ievads studiju kursā. Ceļu satiksmes organizācija Latvijā un tās pārvalde. Transportlīdzekļi 
un to reģistrācija. Transportlīdzekļu vadītāji, transportlīdzekļu vadītāju apliecības un to 
kategorijas. Ceļu satiksmes dalībnieku pienākumi un tiesības. Ceļu satiksmes noteikumos 
noteiktā satiksmes norises kārtība: braukšanas sākšana, virziena maiņa, transportlīdzekļu 
izkārtojums uz brauktuves; ceļu satiksmes regulēšana; braukšanas ātrums, distance, 
apdzīšana, samainīšanās, apsteigšana; kustība krustojumos, dzīvojamās zonās, uz gājēju 
pārejām un sabiedriskā transporta pieturās; dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošana; ārējo 
apgaismes ierīču lietošana, transportlīdzekļu vilkšana, mācību braukšana; pasažieru, kravu 
pārvadāšana, prasības velosipēdu un mopēdu vadītājiem; transportlīdzekļu tehniskais 
stāvoklis un iekārtojums; ceļa zīmes; ceļa apzīmējumi. Juridiskā atbildība par ceļa 
satiksmes drošību reglamentējošo tiesību normu neievērošanu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtota ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):
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1. Autovadītāja abc. - Autoru kolektīvs P. Kirikova vadībā. - Rīgā: Jumava, 2000. - 
322 lpp.

2. Tematiskie uzdevumi ceļu satiksmes noteikumos.- LR Satiksmes ministrijas Ceļu 
satiksmes          drošības direkcija. - Rīgā: Jāņa sēta, 1999. - 190 lpp.

3. Likumdošanas aktu krājums par ceļu satiksmes drošību. 2 daļās. – Rīgā: LPA, 2000. 
– 368 lpp.

4. MK 2001. gada 9. oktobra noteikumu nr. 438 “Transportlīdzekļu vadītāja apliecību 
aizturēšanas  kārtība”. “LV”, 31. 10. 2001., nr. 156. Var atrast http://www.csdd.lv.

5. Transportlīdzekļu   reģistrācijas   noteikumi,  spēkā  esošā  redakcijā.  Var  atrast 
http://www.csdd.lv.

6. Noteikumi par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un valsts tehnisko apskati. Var 
atrast http://www.csdd.lv.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” C daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Traffic law

Kursa anotācija angļu valodā:
To introduce students to the most important normative acts in traffic regulation, forms of 
responsibility for breaking rules of the road; to get students ready to perform tasks of traffic 
wardens, which are related to participation in traffic and its regulation. To acquire traffic 
legal basis, duties and responsibilities of a traffic warden, documents necessary to drivers 
of vehicles, as well as to revise the rules of the road. 

Piezīmes:
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Kursa nosaukums Reliģiju vēsture
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 lekt. Boris Volkovičs

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

Kursa anotācija: 
Kursa  mērķis:  Veicināt  mūsdienu  pasaules  humāno  vērtību  popularizāciju,  cilvēku 
savstarpējo attiecību harmonizāciju.Sniegt reliģijas vēstures jautājumu izklāstu saistībā ar 
pasaules un Latvijas kultūras sasniegumu izzināšanā. Tas sekmē studentu pasaules uzskata, 
garīgo  interešu  un  vērtību  pašnoteikšanos.  Paplašinot  studentu  redzesloku,  reliģijas 
vēstures kurss veicina topošo profesionālo izaugsmi.

Kursa plāns:
1. Relioloģijas pamati.
2. Reliģijas vēsture.
3. Mūsdienu " netradicionālie kulti ".
4. Ārpuskonfesionālie reliģijas virzieni 
5. Brīvdomība garīgās kultūras vēsturē
6. Apziņas brīvība

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtota ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):
Adamovičs L. Ceļā uz pilnību: vispārīgā reliģiju vēstures un 
    Izraēlas vēstures viela. - R., 1937.    
2. Adamovičs L. Kristīgās baznīcas vēsture. - R., 1927.
3. Ave Aglona. - R., 1993.
4. Bencingers J. Izraēlas literatūras vēsture. - R., 1938.
5. Bībele.
6. Biezais H. Gaismas Dievs senlatviešu reliģijā. - R., 1994.
7. Krastiņš E. Cerokslis: Dievturības katehisms. - R., 1989.
8. Gulbis M. Lasīsim Bībeli. - Miniapole, 1992.
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9. Ideju vārdnīca. - R., 1999.
10. Ideju vēsture Latvijā: no pirmsākumiem līdz XIXgs. 90. gadiem - antropoloģija. - R., 

1995.
11. Katolicisms. - Luvēna, 1987.
12. Klīve V. Ticības ceļos: reliģiju vēsture. - R., 1995.

Literatūra (02-papildliteratūra):
13. Latvieši. - R., 1936.
14. Līdeks O. Latviešu svētki. Latviešu svinamās dienas. - R., 1991.
15. Mackova J. Atraktā debess: latviešu mitoloģija bērniem. - R., 1995.
16. Maldonis V. Ozoliņš J. Reliģiju vēsture. - R., 1927.
17. Menšings G. Vispārīgā salīdzināmā reliģiju vēsture. - R., 1934.
18. Mitoloģijas enciklopēdija 1.sēj. - R., 1993.
19. Mitoloģijas enciklopēdija 2.sēj. - R., 1994.
20. Latvieši ārzemēs. - R., 1994.
21. Olupe E. Latviešu gadskārtu ieražas. - R., 1992.
22. Pommers A. Pareizticība Latvijā. - R., 1931.
23. Pūrens V. Zem Igebrasila kuplās pazares, jeb ko vēstī Skandināvijas mīti. - R., 1994.
24. Raudive K. Grieķu un romiešu mīti mākslā. - R., 1931.
25. Reliģija. Vēsture. Dzīve. Reliģijas dzīve Latvijā. - R., 1993.
26. Romas katoļu baznīcas Latvijā. - R., 1987.
27. Rubenis A. Dzīve un kultūra Eiropā Renesanses un Reformācijas laikmetā. - R., 1994.
28. Rubenis A. Senās Romas dzīve un kultūra. - R., 1995.
29. Rubenis A. Viduslaiku dzīve un kultūra Eiropā. R., 1994. I, II d. 
30. Rubulis A. Katoļu rokasgrāmata. - Luvena, 1990.  
31. Simboli: mākslas, mitoloģijas, reliģijas, arheoloģijas u literatūras simboli. - R., 1993.
32. Sv. Vecās un Jaunās Derības vēsture. - R., 1940.
33. Trūps H. Katoļu baznīcas vēsture. - R., 1992.
34. Trūps - Trops H. Latvijas Romas katoļu baznīca komunisma gados
       (1940-1990). - R., 1992.
34. Veigners I. Latvieši ārzemēs. - R., 1993.
35. Арутюнов С. Светлов Г. Старые и новые боги Японии. - М., 1968.
36. Боги, брахманы, моди: четыре тысячи лет индузма. - М., 1969.
37. Большой путеводитель по Библии. - М., 1993.
38. Буддизм. - М., 1992.
39. Васильев Л. История религий Востока. - М., 1988.
40. Зноско-Боровский М. Провославие, римокатоличество, 
 протестантизм и сектанство: сравнительное богословие. - М., 1992.
41. Ислам: Энциклопедический словарь. - М., 1991.
42. Карташев А. Очерки по истории русской церкви в 2-х т.- М., 1993.
43. Мень А. История религии в 7-х т.: в поисках пути, истины и жизни. 
 - I-II т.- М., 1991.   
44. Мень А. История религии в 7-х т.: в поисках пути, истины и жизни. 
 - III - VII т.- М., 1992.   
45. Карташев А. Вселенские соборы. - М., 1994.
46. Мифы народов мира в 2-х т.- I.т. - М., 1980.
47.  Мифы народов мира в 2-х т.- II.т. - М., 1982.
48.  Основы религиоведения. - М., 1994.
49. Поммер А. Православие в Латвии. - Р., 1931.
50. Поспеловский Д. Русская православная церковь в 
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 ХХ веке. - М., 1995.
51. Православие в Латвии. - Р., 1994.
52. Сахаров А. Православные церкви в Латгалии. - Р., 1939.
53. Славянская мифология: энциклопедический словарь. - М., 1995.
54. Стейнберг М. Основы иудаизма. - Иерусалим, 1989.
55. Тайлор Э. Первобытная культура. - М., 1989.
56. Тальберг Н. История христианской церкви. - Нью-Йорк, 1991.
57. Фрезер Д. Золотая ветвь. - М., 1983.
58. Христианство: энциклопедический словарь в 3-х т. - I т. - М., 1993. 
59. Христианство: энциклопедический словарь в 3-х т. - II -III т. - М., 1995.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” C daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
History of religions

Kursa anotācija angļu valodā:
The aim of the course is to encourage popularization of modern human values, 
harmonization of people’s mutual relationships. To introduce the history of religions in 
relation to the world and Latvian cultural achievements. The course encourages 
development of students’ viewpoints, mental interests and values. The course in the history 
of religions expands students’ outlook, thus encouraging professional development of 
future specialists.  

Piezīmes:
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Nosaukums Psiholoģijas pamati
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 1
Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes
Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Aleksejs Vorobjovs, DU Sociālās psiholoģijas katedra, Prof.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav 

Kursa anotācija: 
Studiju kurss paredzēts bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” studentiem.

Psiholoģijas  zinātnes  attīstības  etapu  raksturojums.  Kategorijas  psiholoģijas  zinātnē: 
psihe,  apziņa,  pašapziņa,  bezapziņa,  aktivitāte,  uzvedība,  darbība,  personība.  Personības 
jēdziens psiholoģijā. Pētīšanas metodes psiholoģijas zinātnē. Mūsdienu psiholoģijas nozaru 
klasifikācija.

Kursa apraksts – plāns:
Psiholoģijas zinātnes attīstības etapu raksturojums. Psiholoģijas zinātnes galvenie 
virzieni: psihoanalīze, geštaltpsiholoģija, darbības psiholoģija, biheviorālā, 
humānistiskā, kognitīvā.

Kategorijas  psiholoģijas  zinātnē:  psihe,  apziņa,  pašapziņa,  bezapziņa,  aktivitāte, 
uzvedība, darbība, personība. Priekšstati par psihi un psihiskās attīstības stadijas. Apziņa 
un  tās  saturs  un  struktūra  V.Džeimsa,  G.Rubinšteina  un  geštaltpsiholoģijas  teorijās. 
Bezapziņas saturs un struktūra. Priekšstati par uzvedību un darbību biheviorālā un darbības 
psiholoģijā.

Personības jēdziens psiholoģijā. Personības aktivitātes problēma.
Pētīšanas  metodes  psiholoģijas  zinātnē.  Eksperimentāli  objektīvās  metodes 

(eksperiments,  novērošana).  Psihodiagnostiskās  metodes:  testi,  projektīvās  metodes, 
aptaujas  (anketēšana,  pārrunas,  intervija).  Speciālās  metodes  un  matemātiskā  metode 
psiholoģijā. Mūsdienu psiholoģijas nozaru klasifikācija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite 
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Reņģe V., Lūsis K. (1998). Personības psihiskā struktūra. R., Zinātne.
2. Vorobjovs A. (2000). Vispārīgā psiholoģija. R., Izglītības soļi.
3. Vorobjovs A. (1998, 2004). Psiholoģijas vēsture. R., Izglītības soļi.
4. Myers D.G. (1986). Psychology. New York, Worth Publishera, Inc.
5. Петровский А., Ярошевский М. (1998). Основы теоретической психологии. М., 

ИНФРА-М.
Literatūra (02-papildliteratūra):
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Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” C daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Basics of Psychology
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is meant for those students of the Faculty of Social Sciences who study the 
Professional Study Program „Law”. In the course of studies the following issues are taught: 
the description of the development stages of psychology;  the notion of “personality” in 
psychology; the methods of research in psychology; the modern classification of branches 
of psychology; such categories of psychology as psyche, consciousness, unconsciousness, 
activity, behaviour, individuality.

Piezīmes:

Kursa nosaukums Romiešu civiltiesības
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti 2
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits  
semestrī) 32
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Zinātnes nozare Sociālās zinātnes
Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
SZF lektors J. Radionovs

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

Kursa anotācija: 
Iepazīstināt  studentus  ar  romiešu  civiltiesību  pamatnostādnēm  un  pamatprincipiem, 
romiešu  civiltiesību  avotiem,  ģimenes,  lietu  un  īpašuma,  mantošanas  tiesībām, 
civilprocesu, kā arī romiešu tiesību recepciju.

Kursa plāns:
Romiešu civiltiesību priekšmets. Tiesību satura un vispārējo principu raksturojums. 
Romiešu civiltiesību avoti. Personas tiesības. Ģimenes tiesības. Lietu tiesības. Valdījums. 
Īpašums. Tiesības uz cita lietu. Servitūti. Ķīlas tiesības. Saistību tiesības. Līgumi. Saistības 
ar deliktiem. Mantošanas tiesības. Romiešu tiesības un process. Prasības. Romiešu 
tiesību recepcija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtota ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Birziņa L. Romiešu tiesību vēsture.-R.,LR Nacionālā aizsardzības akadēmija, 1996
2. Būmanis A. Romiešu tiesību cherstomatija.-R., 1935
3. Hartmanis. Romiešu tiesību vēsture.-Jelgava, 1935
4. Kalniņš V. Romiešu civiltiesību pamati. R., 1977

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Heumann- Seckel. Handlexion zu den Quellen des romischen Rechts, Jena, 1926
2. Kaser M. Romisches Privtrecht, Munchen, 1992
3. Watson A. Roman Law and Comprative Law, 1991
4. Бартюшек  М.  Римское  право:  (Понятия,  термины,  определения).  М., 

Юрид.лит.1989
5. Ефимов В.В. Догма Римского права. С-Петербург, 1991
6. Новицкий И.Б. Римское право.-М., 1994
7. Римское частное право.-М., Юрист, 1994
8. Новицкий И.Б. Римское право.-М., ТЕИС 1995. МГУ им. М.Ломоносова
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Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” C daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Roman civil law

Kursa anotācija angļu valodā:
To introduce students to basic notions and principles of Roman civil law; sources of 
Roman civil law; their family, civil, property, and succession rights; receprion of civil law 
and the Romans’ rights.

Piezīmes:

Kursa nosaukums Tiesu psihiatrija
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)
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SZF lektore S.Vorone

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Psiholoģijas pamati, Juridiskā psiholoģija

Kursa anotācija: 
Dot  iespēju  studentiem apgūt  zināšanas  par  tiesu  psihiatriju  un izstrādāt  to  realizācijas 
iemaņas. Apgūt zināšanas par tiesu psihiatrijas būtību, tās iespējām noziegumu atklāšanā 
un  izmeklēšanā  būtisku  jautājumu  noskaidrošanā,  kā  arī  izstrādāt  iemaņas  šo  iespēju 
izmantošanai izmeklēšanas praksē.

Kursa plāns:
Tiesu psihiatrijas priekšmets un uzdevumi. Vispārējās psihopatoloģijas pamati, psihisko 
patoloģiju simptomi un sindromi. Dažādu psihisko traucējumu formu tiesu psihiatriskais 
novērtējums. Speciālā psihopataloģija. Psihiski slimo sociāli bīstamās darbības, to 
novērtējms. Psihiatriskā dienesta palīdzības izmantošanas iespējas noziegumu atklāšanā un 
novēršanā. Pieskaitamības jēdziens un tās noteikšana. Tiesu psihiatriskās ekspertīzes 
tiesiskais pamats, nozīmēšanas kārtība un tās organizatoriskās formas. Notiesāto, liecinieku 
un cietušā tiesu psihiatriskā ekspertīze. Tiesu psihiatriskās ekspertīzes pamati 
civilprocesā.Psihiski slimo rīcības nespējas jautājumi. Nepilngadīgo tiesu psihiatriskā 
ekspertīze. Psihiski slimo piespiedu ārstēšnās medicīniskie un audzināšanas līdzekļi pēc 
viņu atkārtotām sabiedrībai bīstamām rīcībām.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtota ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. I.Eglītis “ Psihiatrija” ,R.,Zvaigzne,1974. 5.-14;56.-93. lpp.
2. Autora  grupa  profesora  A.Kavaliera  vadībā  Tiesu  ekspertīzes  Latvijā. 

R.,LPA,2001,5.nodaļa Tiespsihiatriskās ekspertīzes, 76. –79.lpp.
3. Z.Sočņeva, N.Šmeļova. Psihologu loma tiesu ekspertīzē. R.,LPA Raksti 3,131. – 

136.lpp.
4. Z.Sočņeva, K.Zabolockis. Ierobežotās pieskaitāmības problēmas. R.,LPA Raksti 2. 

151. – 160. lppp.
5. J.Kulbergs “ Dinamiskā psihiatrija” ,R.,Jumava,2001
6. Волков В.Н. Судебная психиатрия (курсс лекций),  Юристь,1998. c.  60.-104; 

147.-172.
Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Z.Sočņeva,  A.Čerkovska.  Policijas  loma  bērnu  un  pusaudžu  toksimānijas 
prevencijā.R., LPA Raksti 8,1998. 151.- 167.lpp.

2. Z.Sočņeva,  N.Juraševičs.  Klaiņojošo  bērnu  un  pusaudžu  suicidālās  uzvedības 
izpausmes. R.,LPA Raksti 2,1995. 139. – 150. lpp.
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Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” C daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Forensic psychiatry

Kursa anotācija angļu valodā:
Gives students the possibility to get knowledge of forensic psychiatry and develop the 
necessary skills. To acquire essence of forensic psychiatry, the posibilities it gives in crime 
detection, as well as practical skills necessary in investigations.

Piezīmes:

Kursa nosaukums Juridiskā psiholoģija
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti 2
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Dr.psyh., doc. V.Makarevičs

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
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Kursa anotācija: 
Dot  iespēju  studentiem  apgūt  psiholoģijas  zināšanas  un  prasmes,  kas  sekmētu  viņu 
teorētiskās un praktiskās darbības aktivitāti jurisprudencē. Sniegt studentiem psiholoģisko 
zināšanu  sistēmu  par  tiesiskās  kārtības  un  cīņas  ar  noziedzību  jautājumiem,  attīstīt 
saskarsmes  psiholoģijas  iemaņas  darba  uzdevumu  realizācijai,  attīstīt  nepieciešamās 
juristam profesionālās  spējas  un  īpašības:  vērību,  atmiņu,  psiholoģisko  noturību,  spēju 
savaldīt sevi, paaugstināt studenta psiholoģisko kultūru un psiholoģisko kompetenci.

Kursa plāns:
Ievads studiju kursā. Juridiskās psiholoģijas metodes. Jurista darbība un jurista psiholoģija. 
Psiholoģiskā sagatavošanās jurista darbam. Pirmstiesas izmeklēšanas psiholoģija. Izziņas 
izdarītāja un prokurora psiholoģija. Nopratināšanas psiholoģija. Citu izmeklēšanas darbību 
psiholoģija. Psihologa izmantošana kā konsultanta, speciālista un eksperta pirmstiesas 
izmeklēšanā. Tiesas procesa psiholoģija (izskatot krimināllietas). Advokāta darbības 
psiholoģija. Penitenciārā psiholoģija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Karpova Ā. Personība. teorijas un to radītāji. Rīga, 1998.

2. Dako P. Psiholoģijas brīnumainās uzvaras. Rīga, 1999.
3. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoģija. Rīga, 1996.
4. Šuvajevs I. Psihoanalīze un dzīves māksla. Rīga, 1998.
5. Reņģe V. Organizāciju psiholoģija. Rīga, 1999.
6. Geidžs N.L., Berliners L. Pedagoģiskā psiholoģija, Rīga, 1999.
7. Northause P.G. Leadership. Theory and Practice. London, 1997.
8. Годфруа Ж. Что такое психология, т.1, 2. –Москва, 1996.
Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Васильев В.Л. Юридическая психология. М., 2000.
2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. М., 2001.
3. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. М., 1996.
4. Еникеев М.И. Юридическая психология. М., 2000.
5. Ждан А.И. История психологии. М., 1990.
6. История зарубежной психологии ХХ века../  Под ред.  Ждан А.Н.  М.,  1995. 

Климов Е.А. Основы психологии. М., 1997.
7. Майерс Д. Социальная психология. М., 1997.
8. Психология и педагогика: Учебное пособие / Николаенко В.М., Залесов Г.М., 

Андрюшина Т.В. и др.; отв. ред. Николаенко В.М. М., 2001.
9. Ребер А. Большой толковый психологический словарь. М., 2001.
10. Роспшин П. психология и педагогика. Конспект лекций. М., 2001.
11. Рулан Н. Юридическая антропология. М., 2000.
12. Столяренко А.М. Юридическая педагогика. Курс лекций. М., 2000.
13. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов-на-Дону, 1997.
14. Столяренко  Л.Д.,  Самыгин  С.И.  Психология  и  педагогика  в  вопросах  и 

ответах. Ростов-на-Дону, 2000.
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15. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. М., 2000.
16. Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1997.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Juridical psychology

Kursa anotācija angļu valodā:
To give a chance to the students to acquire psychological knowledge and skills which will 
activate provide their theoretical and practical activity in jurisprudence. To give system of 
psychological knowledge about legal proceedings and struggle against questions of crime, 
to develop  skills of communicative psychology in working tasks realization, to develop 
professional abilities and peculiarities necessary for  jurists: attention, memory, 
psychological stability, ability to take themselves in own hands, to enhance psychological 
culture and psychological competence of the students.

Piezīmes:
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Kursa nosaukums Latīņu valoda juristiem
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 6
Kredītpunkti 2
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits  
semestrī) 32

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes
Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
HF profesors A.Kuzņecovs

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

Kursa anotācija: 
Apgūt noteikta apjoma juridisko terminoloģiju, izstrādāt iemaņas terminu gramatiskā un 
leksiskā  izpratnē.Apgūt  latīņu  valodas  elementārās  gramatikas  pamatus:  lietvārdu 
deklināciju, īpašvārdu, vietniekvārdu deklināciju, verba finītās un infinītās formas.

Kursa plāns:
Fonētika: latīņu alfabēts. Patskaņi, divskaņi, līdzskaņi. Izruna. Patskaņu garums un īsums. 
Zilbju garums un īsums. Vārdu akcents
Morfoloģija:  Locīšanas  kategorijas  -  dzimte,  skaitlis,  locījums.  Lietvārds  -  iedalījums 
deklinācijās. Celms. Dzimte. Deklināciju locījumu galotnes. Īpašības vārds - Iedalījums pēc 
locīšanas  veida.  Salīdzināmās  pakāpes.  Vietniekvārds  -  personu,  atgriezeniskais, 
piederības,  jautājamie  -  attieksmes  vietniekvārdi.  Darbības  vārds  -  Verba  kārtas, 
izteiksmes,  laiki,  skaitļi,  personas.  Verbu  konjugācijas,  pamatformas,  celmi.  Praesens 
indicativi  activi/passivi  laika  veidošana.  Palīgverbs  esse  un  salikteņi.  Verba  nominālās 
formas - divdabji, ģerundijs, ģerundīvs.
Sintakse: Vienkāršā teikuma sintakse. Vārdu kārtība teikumā. Latīņu valodas juridiskā 
terminoloģija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtota ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Čerfase L. Latīņu spārnotie teicieni. - Rīga. - 1992.
2. Čerfase L., Fomina T., Zicāns P. Latīņu valoda. - Rīga. - 1974.
3. Latīņu-latviešu vārdnīca. - Rīga. - 1995.
4. Соболевский  С.И.  Грамматика  латинского  языка.  Теоретическая  часть. 
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Морфология и синтаксис. - Санкт-Петербург. - 1998.
5. Сомов В. По-латыни между прочим. Словарь латинских выражений. - Москва. 

- 1992.
6. Козаржевский А.Ч. Учебник латинского языка. Изд. 2-ое. - Москва. - 1981.
7. Кузнецов  А.М.  Lingua  Latina  (вводный  курс  для  учащихся  гимназий  и 

студентов I курса). - Даугавпилс. - 1995.

Literatūra (02-papildliteratūra):
8. Lezdiņš, J. Studia Latina. - Rīga. - 1962.
9. Orbis  Romanus  pictus.  Римский  мир  в  картинках.  Начальная  латинская 

хрестоматия  для  гимназий  и  лицеев.  Составлена  А.Адольфом  и 
С.Любомудровым. - Москва. - 1994.

10. Popiak,  Wanda.  Festina  lente.  Antologia  tekstów  do  nauki  języka 
łacińskiego.Wydanie drugie zmienione. - Warszawa. - 1997.

11. Rāta, Anna. Latīņu valodas kurss. - Rīga. - 1967.
12. Strads, Māris. Latīņu valodas konspektīvā gramatika. – Rīga. – 2002.
13. Salvēte! Latīņu valodas mācību grāmata. – Rīga. – 2002.
14. Vārdi  māca,  piemēri  aizrauj.  Latīņu spārnotie  teicieni  /  Sastādīja  N.  Talpāne.  – 

Rīga. – Zvaigzne ABC. – 1984.
15. Бабичева, Н.Т., Боровский Я.М. Словарь латинских крылатых слов. - Москва. 

- 1982 (и др. изд.)
16. Боровский Я.М., Болдырев А.В. Учебник латинского языка. Изд. 4. - Москва. - 

1975.
17. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. Изд. 2-е. - Москва. - 1976 (и др. 

изд.)
18. Дерюгин А.А., Лукьянова Л.М. Латинский язык. - Москва. - 1986.
19. Казаченок  Т.Г.  Крылатые  латинские  изречения.  Тематический  сборник.  - 

Минск. - 1993.
20. Кацман  Н.Л.,  Ульянова  И.Л.  Учебник  латинского  языка  для  лицеев  и 

гимназий. Часть 1. - Москва. - 1993.
21. Латинский язык. Учебник для факультетов иностранных языков пед. ин-тов. 

Под ред В.Н.Ярхо и В.И.Лободы. - Москва. - 1969.
22. Мирошенкова  В.И.,  Федоров  Н.А.  Учебник  латинского  языка.  Изд.  2-ое.  - 

Москва. - 1985 (и др. изд.)
23. Нисенбаум М. Via Latina ad ius. Учебник латинского языка. - Москва. - 1996.
24. Подосинов  А.В.,  Щавелева  Н.И.  Введение  в  латинский  язык  и  античную 

культуру. Части 1-5. Москва. - 1994-1996.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” C daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Latin for lawyers
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Kursa anotācija angļu valodā:
To acquire judicial terminology, to develop grammatical and lexical skills. To acquire 
basics of Latin grammar: noun, proper noun, pronoun declension, finite and non-finite 
forms of verbs.

Piezīmes:
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
DU SZF Doc.Lilija Gorbaceviča

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

Kursa anotācija: 
Formēt cilvēka domāšanu tādā veidā lai tas spētu uztvert un metodiski risināt problēmas, 
kritiski  saprast  esošo  sarežģīto  realitāti.  Iepazīstināt  studējošos  ar  filosofijas  kā 
pamatzinātnes vēsturi, sniegt tiem izpratni par galvenajām senlaiku un mūsdienu filozofijas 
koncepcijām, palīdzēt viņiem formēt savu personīgo viedokli šajā jomā.

Kursa plāns:

1. Filosofijas priekšmets. 
2. Grūtības ar definīciju. 
3. Filosofijas priekšmets vēstures gaitā. 
4. Filosofijas vēsturiskās funkcijas. 
5. Filosofija kā brīvības izpausme. Filosofijas būtība.
6. Filosofija kā sabiedrības un "Es" realizācija.
7. Filosofija un dabaszinātnes. 
8. Filosofija un dabaszinātnes mērķis. 
9. Filosofija un māksla, līdzība un atšķirība. 
10. Filosofijas un reliģijas mērķis.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Sekmīgi nokārtota ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Hēgelis G. Filosofijas zinātņu enciklopēdija. - R., 1981.
2. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. - R., 1996.
3. Klīve V. Gudrības ceļos. - R., 1996.
4. Kūle M. Kūlis R. Filosofija. - R., 1996.

Kursa nosaukums Filozofijas pamati
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
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5. Чанышев Н. Курс лекций по древней философии. - М., 1981

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Agrā Renesanse. - R., 1981. 
2. Aurēlijs M. Pašam sev. - R., 1991.
3. Bardjajevs N. Mūsdienu pasaules garīgais stāvoklis. - KFA, 06/90
4. Bībele (b.i.g.)
5. Bokačo Dž. Dekamerons. - R., 1981.
6. Domas par antīko filosofiju. - R., 1990.
7. H. Ortega i Gasets Mīlestība un gudrība. - R., 1995. 
8. Kants I. Praktiskā prāta kritika. - R., 1995.
9. Mamardašvili M. Domātprieks. - R., 1995.
10. Mauriņa Z. Dante tagadnes cilvēka skatījumā. - R., 1993.
11. Maritēns Ž. Mākslinieka atbildība.- R., 1994.
12. Mūks R. Mits un iztēle. - R., 1991.
13. Nīče F. Antikrists.- R., 1986.
14. Parandovskis I. Mitoloģija. - R., 1976.
15. Platons Valsts. - R., 1982.
16. Rijnieks K. Sengrieķu dzīves gudrība. - R., 1992.
17. Kūns N. Zelta aunāda. Sengrieķu mīti un varoņteikas. - R., 1985.
18. Rubenis A. Cilvēks mītiskajā pasaules ainā. - R., 1994.
19. Rubenis A. Viduslaiku dzīve un kultūra Eiropā. - R., 1993.
20. Rubenis  A.  Viduslaiku  dzīve  un  kultūra  EiropāRenesanses  un  Reformāciju 

laikmetā. - R., 1994.
21. Tulviste P. Par domāšanas izmaiņām vēsturē. - R., 1990.
22. Vipers R. Vēstures lielās problēmas. - R., 1996.
23. Strautbergs K. Latvju mitoloģija. - R., 1934.
24. Sūna M. Olševskis G. Ievads filosofijā. - R., 1993.
25. Šuvajevs I. Filosofija - R., 1999. I,II sēj.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. Рассел Б. история западной философии. - М., 1993.(1,2 т.)
2. Торнане Р. История западного мышления. - М., 1995.

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” C daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Basics of philosophy

Kursa anotācija angļu valodā:
To form person’s thinking in order to make him/her capable of perceiving and 
systematically problems solving, critical understanding of the present difficult reality. To 
introduce philosophy as basic science, main philosophical concepts of ancient and modern 
times, to help to form students’ own personal vision of this domain.
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Piezīmes:

Kursa nosaukums Loģika
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
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
SZF lekt. Boris Volkovičs

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

Kursa anotācija: 
Domāšanas kultūras paaugstināšana un pieradināšana pie domāšanas disciplīnas tiesiskajā 
sfērā. Sniegt priekšstatu par loģikas domāšanas galvenajām formām un likumiem, veicināt 
loģiskās  domāšanas  attīstību  studentu  mācību  procesā,  patstāvīgā  darba  prasmi 
(kontroldarbu, referātu sagatavošana). Izkopt studentiem stabilas iemaņas tiesisko jēdzienu 
attiecību, tiesisko klasifikāciju un tiesisko definīciju analīzē, tiesību normu loģiskā analīzē, 
loģiskā argumentācijā un polemikas mākslā.

Kursa plāns:
Loģikas  priekšmets. Jēdziena vispārīgais raksturojums. Jēdziena saturs un apjoms.
Attiecības  starp  jēdzieniem.  Jēdzienu  iedalīšana.  Jēdziena  definēšana.  Sprieduma 
vispārīgais  raksturojums.  Vienkāršais  atributīvais  spriedums.  Saliktie  spriedumi. 
Spriedumu modalitāte.
Loģikas pamatlikumi. Tiešie deduktīvie slēdzieni. Siloģisms. Deduktīvie slēdzieni ar 
saliktām premisām. Induktīvie slēdzieni. Analoģija. Pierādījuma teorija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. G.Čelpanovs. Loģikas mācības grāmata. - Rīga, 1947.
2. A.Ivins. Dzelžainā loģika. - Rīga, 1991.
3. A.Ivins. Pareizās domāšanas māksla. - Rīga, 1990.
4. Loģika. - Rīga, 1969.
5. J.Siliņš. Loģika vidusskolām un pašmācībai. - Rīga, 1979.
6. A.Students. Loģika: Ievads formālajā loģikā un metodoloģijā. - Rīga, 1931.
7. I.Vedins. Loģika. - Rīga, 1998.
8. I.Vedins. Formālā loģika. - Rīga, 1979.
9. Гетманова А. Логика.- Москва, 1995.
10. Гетманова А. Учебник по логике.- Москва, 1963.
11. Горский Д. Логика.- Москва, 1963.
12. Кириллов В., Старченко А. Логика.- Москва, 1995.
13. Кондаков Н. Логический словарь-справочник.- Москва, 
      1975.
14. Маковельский А. История логики.- Москва, 1967.
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15. Павлова К. Спор, дискуссия, политика.- Москва, 1991.
16. Поварнин С. Спор. О теории и практике.// Вопросы 
      философии.- 1990.- № 3.- с.60-133.
17. Федоров Б., Зубань Е., Никитин В., Любимов Г. Элементы логической культуры.- 
СПб, 1996.
Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” C daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Logics

Kursa anotācija angļu valodā:
To increase thinking culture and domestication of the legal sphere of thinking disciplines. 
To give an idea of the main forms and laws of logical thinking, to promote development of 
students’ logical thinking in the educational process, skills of independent work 
(preparation of tests, reports). To develop stable skills necessary for the analysis concepts 
of judicial classification and judicial definitions in equal proportions, logical analysis of 
legal norms, logical argumentation and polemics.
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Kursa nosaukums Kriminālistika
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. Jurijs Mašošins

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

Kursa anotācija: 
Apgūt zināšanas par noziegumu atklāšanā,pirmstiesas un tiesas izmeklēšanā nepieciešamo 
pierādījumu  atrašanai,fiksācijai,izņemšanai  un  sākotnējai  izpētei  lietojamiem 
kriminālistiskās tehnikas līdzekļiem,to iespējām un pielietošanas paņēmieniem,
par  izmeklēšanas  taktikas  būtību,visu  kriminālprocesa  likumā  paredzēto  izmeklēšanas 
darbību taktiku,pirmstiesas izmeklēšanas plānošanu un versiju izvirzīšanu, par izplatītāko 
noziegumu  kategoriju  un  veidu  (slepkavību,  seksuālo  noziegumu,zādzību,laupīšanu, 
krāpšanu,  narkokriminalitātes,  ugunsgrēku,  amata  noziegumu,  uzņēmējdarbībā  izdarīto 
noziegumu, ekoloģisko noziegumu, transporta  kustības drošības noziedzīgu nodarījumu) 
izmeklēšanas  metodiku  kā  arī  izstrādāt  iemaņas  minēto  darbību  veikšanā  un  taktisko 
paņēmienu pielietošanā

Kursa plāns:
Ievads kriminālistikas kursā. Kriminālistikas jēdziens, sistēma un uzdevumi. 
Kriminālistiskās tehnikas vispārējais raksturojums, sistēma, veidi. Foto,  video un audio 
aparatūras lietošana noziegumu atklāšanā. Kriminālistiskā identifikācija un diagnostika. 
Kriminālistiskā habitoloģija. Trasoloģija un daktiloskopija. Kriminālistiskā balistika. 
Dokumentu kriminālistiskā pētīšana. Kriminālā reģistrācija. Kriminālistiskās taktikas 
jēdziens un saturs. Izmeklēšanas apskate, jēdziens un saturs. Pratināšanas taktika. Kratīšana 
un izņemšana. Aizturēšanas un aresta taktika. Uzrādīšana atpazīšanai. Liecību pārbaude uz 
vietas. Izmeklēšanas eksperiments. Aresta uzlikšana korespondencei un tefonsarunu 
noklausīšanās. Speciālista iesaistīšana izmeklēšanā. Ekspertīžu noteikšana. Meklēšana. 
Operatīvās informācijas izmantošana izmeklēšanā. Personu speciālā procesuālā aizsardzība. 
Izmeklēšanas metodikas vispārīgie noteikumi. Kriminālistiskās versijas un izmeklēšanas 
plānošana. Slepkavību izmeklēšana. Seksuālo noziegumu izmeklēšana. Mantisko 
noziegumu izmeklēšana (zādzību, laupīšanu, krāpšanu). Huligānisma izmeklēšana. 
Narkokriminalitātes lietu izmeklēšana. Transporta noziegumu izmeklēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
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Pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Torvalds J. Kriminālistikas simts gadu: Kriminālistikas attīstības ceļi.- Rīga, 1978.- 

502lpp.
2. Головин А. Криминалистическая систематика.- Москва, 2002.- 305с.
3. Kavalieris A. Pusgadsimts kriminālistikā.- Rīga, 2002.- 169 lpp.
4. Dombrovskis R. Kriminālistikas teoretiskie pamati.- Rīga, 2003.- 165 lpp.
5. Konovalovs  J.  Kriminālistikas  priekšmets,  metodes  un  uzdevumi.-  Rīga,1992.- 

31lpp.
6. Гросс  Г.  Руководство  для  судебных  следователей  как  система 

криминалистики./ Пер. с нем.- Москва, 2002.- 1041с. 
7. Kavalieris A. Kriminālistika praksē: māc.līdz.- Rīga, 1999.- 55 lpp.
8. Барбачакова  Ю.  Криминалистика:  100  экзаменационных  ответов.-  Москва, 

Ростов-на-Дону, 2003.- 267с.
9. Grieznis P. Praktiskā kriminālistika.- Rīga, 2000.- 208 lpp.
10. Kriminālistika: māc.grāmata. 1.d.: Kriminālistiskā tehnika./ Kavalieris A. un citi.- 

Rīga, 1999.- 255 lpp.
11. Kriminālistika: māc.grāmata. 2.d.: Kriminālistiskā taktika./ Kavalieris A. un citi.- 

Rīga, 2003.- 353 lpp.
12. Kriminālistika: māc.grāmata. 3.d.: Kriminālistiskā metodika./ Kavalieris A. un citi.- 

Rīga, 2002.- 371 lpp.
13. Новик В.В. Криминалистические аспекты доказывания по уголовным делам.- 

Ст.-Пб.: Изд-во Р,Асланова «Юрид.цетр Пресс», 2005.,-471 с.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. www.NOZARES.lv  
2. www.NAIS.lv  
3. www.juridica.lv  
4. www.google.lv  
5. www.search.lv  
6. www.ATBILDES.lv   

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Criminalistics

Kursa anotācija angļu valodā:
To acquire knowledge of crime exposure, pre-trial and trial detection, fixation, collection 
and initial investigation of necessary evidences, technical means of crime detection, their 
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possibilities and skills of their use, the essence of inquiry tactics, all tactics of inquiry work 
provided in the law of criminal proceedings, planning of pre-trial inquiry and nomination 
of versions, category and methods of the commonest crimes (murder, sexual crime, theft, 
robbery, deception, drug crime, fire, malfeasance in office, malfeasance in business 
activities, ecological crime, malfeasance in traffic), methodology of inquiry, to work out 
and to use tactical skills in the given activities.

Piezīmes:

Kursa nosaukums Kriminoloģija
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
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
DU SZF as.prof Jurijs Mašošins

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

Kursa anotācija: 
Apgūt  kriminoloģijas  pamatjēdzienus,  izprast  zinātnes  attīstību  un  pamatvirzienu 
principiālās  nostādnes.  Iegūt  iemaņas  patstāvīgajā  noziedzības  analīzē  un  pasākumu 
izstrādē noziedzības novēršanai.

Kursa plāns:
Kriminoloģijas jēdziens, priekšmets un vēsture. Antropoloģiskās un socioloģiskās teorijas 
kriminoloģijā. Kriminoloģijas metodes un kriminoloģisko pētījumu organizācija. 
Nozieguma kriminoloģiskā izpratne. Nozieguma psiholoģiskais mehānisms. Noziegumu 
cēloņi. Noziegumu novēršana. Noziedzība un tās pamatrādītāji. Latentā noziedzība. 
Noziedzības determinantes. Noziedznieka personība. Viktimoloģija. Kriminoloģiskā 
prognoze. Noziedzības novēršana un kontrole. Vardarbīgā noziedzība. Noziegumi pret 
īpašumu. Noziedzība ekonomikas sfērā. “Balto apkaklīšu” noziedzība. Politiskie 
noziedzība. Noziegumi pret valsti. Starptautiskā noziedzība. Terorisms. Grupveida un 
organizētā noziedzība. Recidīvā un profesionālā noziedzība. Aiz neuzmanības izdarītie 
noziegumi. Nepilngadīgo un sieviešu noziedzības īpatnības. Alkoholisms, narkomānija, 
prostitūcija un noziedzība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Birkavs V. Noziedzība: būtība, cēloņi, novēršana. Rīga, 1981
2. Birkavs V. Zinātne pret noziedzību.  Rīga, 1986
3. Loskutovs  A.Policijas  darbības  pilnveidošana  pēc  kriminoloģisko  pētījumu 

materiāliem.//  Kriminoloģiskais  biļetens  Nr.16.  Rīga,  NNNP  kriminoloģisko 
pētījumu centrs, 1994

4. Loskutovs A.Ekonomiskās noziedzības novēršanas tiesiskie līdzekļi.// Biļetens Nr. 
27. Rīga, NNNP kriminoloģisko pētījumu centrs, 1995

5. Loskutovs  A.Politisko  noziegumu  kriminoloģiskā  ekspertīze.//  Noziedzība  un 
politika.  Kriminoloģiskais  biļetens  Nr.33.  Rīga,  NNNP kriminoloģisko  pētījumu 
centrs, 1997

6. Loskutovs A. Nāvessods ASV.// Nāvessods mūsdienu skatījumā.Kriminoloģiskais 
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biļetens  Nr.34.  Rīga,  NNNP  kriminoloģisko  pētījumu  centrs,  Neatkarīgo 
kriminologu asociācija, 1997

7. Stumbina Ē., Birkavs V., Niedre A. Kriminoloģija. Rīga, 1981

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
8. Иншаков С.  Зарубежная криминология. Москва, 1997
9. Иншаков С. Криминология. Москва. Юриспруденция, 2001
10. Долгов А. Криминология. Москва. Норма, 2001
11. Криминология. Под ред. Вицина С. и Уткина В.Москва., 2000
12. Максимов С. Кратккий криминологический словарь. Москва, 1993
13. Четвериков В. Криминология. Москва.Инфра, 2001
Хохряков Г. Криминология.Москва. Юрист, 2000

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Criminology

Kursa anotācija angļu valodā:
To acquire basic notions of criminology, to study development of the science and the 
principles of the basic directions. To obtain skills of independent analysis of crime and 
crime detection. 

Piezīmes:

Kursa nosaukums Kriminālsodu izpildes tiesības
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 profesors Vitolds Zahars
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Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Kursa anotācija: 
Pilnveidot  studentu  zināšanas  kriminālsodu  piemērošanas  un  izpildes  jomā,  iepazīstināt 
studentus  ar  šajos  jautājumos  izmantojamo  likumdošanu.  Iemācīt  studentiem  saskatīt 
trūkumus kriminālsodu izpildē kā arī likumdošanā, rosināt piedāvāt savus risinājumus.

Kursa plāns:
Sods. Soda attīstība. 
Sods un cietumi Latvijas teritorijā. 
Soda izpildes režīms. 
Notiesāto darbs. 
Notiesāto klasifikācija.
 Brīvības atņemšanas iestāžu veidi. 
Ar brīvības atņemšanu notiesāto personu tiesiskais statuss, viņu apgāde, medicīniskā 
aprūpe. 
Notiesāto audzināšanas un resocializācijas pasākumi. 
Postpenitenciārā palīdzība personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm- 
problēmas un risinājumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pozitīvi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Latvijas Sodu izpildes kodekss 1998, Rīga, Tiesu namu aģentūra
2. Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums, spēkā esošs no 2003.gada 1.janvāra. Latvijas 

Vēstnesis Nr.168, 19.11.2002.
3. Brīvības  atņemšanas  iestāžu  iekšējās  kārtības  noteikumi.  (MK noteikumi  Nr.73, 

izdoti 2002.gada 19.februārī) 2002, Rīga
4. Ministru  Kabineta  noteikumu  apkopojums  brīvības  atņemšanas  iestādēs 

ievietotajām personām 2002, Rīga, biznesa informācijas birojs
5. Vitolds Zahars Kriminālsodu izpildes tiesības. Vispārīgā daļa. 2003, Rīga, Zvaigzne 

ABC
6. Vitolds  Zahars  Ar  brīvības  atņemšanu  notiesāto  personu  klasifikācija  Latvijas 

cietumu reformas kontekstā 1997, Rīga, LPA
7. Edgars  Krūmiņš,  Staņislavs  Pokšāns  Brīvības  atņemšanas  soda  izpilde,  1.daļa. 

1996, Rīga, LPA
8. Edgars Krūminš Cietumzinību pamati 2000, Rīga, LPA
9. Edgars Krūminš Soda izpilde Latvijas Republikā līdz 1940.gadam 1992, Rīga, LPA
10. Edgars Krūminš Ieskats soda izpildes teorijā un praksē 1992, Rīga, LPA
11. Staņislavs Pokšāns  Cietumu attīstība  Latvijas  teritorijā  1994,  Rīga,  Ieslodzījuma 

vietu departaments
12. K.Veitmanis,  A.Mengelsons  Tieslietu  ministrijas  un  tiesu  vēsture,  1918.-1938. 
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1939, Rīga
13. K.Veitmanis Ieslodzījuma vietas 1938, Rīga
14. Likums  par  ieslodzītajiem  (1936.g.16.jūnijs).  likumu  un  Ministru  Kabineta 

noteikumu krājums, 12.burtnīca, 1936.g.4.jūlijs, 1936, Rīga
15. Ieslodzījuma vietu pārvaldes  2002.gada publiskais  pārskats  (turpmāk -  kārtējais) 

2002, Rīga
16. Cilvēka tiesības. Starptautisko līgumu krājums. 1.sējums 2 daļās 1994 Ņujorka un 

Ženēva, ANO
17. Права  человека и пенитенциарные учреждения.Учебное пособие по правам 

человека для персонала пенитенциарных учреждений. 2000., Женева, ООН
18. Эндрю  Койл  Подход  к  управлению  тюрьмой  с  позиций  прав  человека. 

Пособие  для  тюремного  персонала.  2002.,  Лондон,  международный  центр 
тюремных исследов.

19. Эндрю  Койл  Управление  тюрьмой  в  период  изменений.  2002.,  Лондон, 
международный центр тюремных исследов.

20. Roy Walmsley Prison systems in Central and Eastern Europe. Progress, problems 
and international standarts. 1996., Helsinki

21. Новая  программа  реформы  систем  исполнения  наказаний.  Международная 
конференция по реформе уголовных наказаний, 1999., Лондон, Penal Reform 
International

22. Вивьен  Стерн  Альтернативы  тюремному  заключению  в  развивающихся 
странах. 1999., London, International Centr for Prison studies

23. Вивьен Стерн Грех против будущего.  Тюремное заключение в мире. 1998., 
London, Penal Reform International

24. Mišels Fuko Uzraudzīt un sodīt. Cietuma rašanās. 2001 Rīga, Omnia mea
25. Nils Christie Limits to Pain. 1991 London, MartinRobertson
26. Нильс  Кристи Борьба  с  преступностью как индустрия.  Вперед,  к  ГУЛАГУ 

западного образца. 2001 Москва, Penal Reform International
27. Penological  Information  Bulleting.  NOS  23-24.  2002.,  December,  Council  of 

Europe
28. A.Kamenska  I.Leimane  S.Garsvāne  Eiropas  spīdzināšanas  novēršanas  komiteja: 

vadlīnijas slēgta tipa iestādēm. 2000
29. Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs
30. Brīvības  atņemšanas  progresīvā  soda  izpilde.  “Administratīvā  un  kriminālā 

justīcija”, Nr.3, 2001.
31. Ткачевский  Ю.М.Прогресивная  система  исполнения  уголовных  наказаний. 

1997. Москва, «Зеркало»
32. Vitolds  Zahars  Ar  brīvības  atņemšanu notiesāto  skaits:  problēmas un risinājumi 

Eiropā. 1997. Rīga, Latvijas Policijas akadēmija
33. Vitolds Zahars Kriminālsodus un to izpildi vērtējot. 2003. Rīga, Zvaigzne ABC
34. Сборник  рефератов  с  международной  конференции.  (Sbornik  referatu  z 

mezinardony konference) . 2002. Kromeriž, Czech Rep. 
35. Pre-trial Detention in the Baltic Sea Region. 2003.- Copenhagen
36. В.Руднев. Заключение под стражу и проблемы уменьшения количества лиц, 

находящихся  в  следственных  изоляторах.  Результаты  социологических 
исследований. 2002., Москва, Penal Reform International

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Матти  Лайне.  Кпиминология  и  социологоя  отклоненного  поведения.  1994, 

Хельсинки, Центр обучения тюремнных служащихМатти Лайне. Социология 
наказания и тюрьмы. 1994, Хельсинки, Центр обучения тюремных служащих
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2. Тюремная реформа в посттоталитарных странах, информационный бюлетень 
о  международном  семинаре  в  Донецке  10-12.11.1998 г.  1999,  Penal  Reform 
International, «Донецкий Мемориал», Донецк

3. Директорат  прав  человека  Совета  Европы.  Пожизненное  заключение 
материалы международного семинара в Донецке 18.-19.06.2001. 2001, Донецк

4. Prison Construction and Refurbishing Old Institutions.
5. Семинар по проблемам строительства и восстановления тюрем в Эспоо 10.-

13.06.1998. 1998, Helsinki, Ministry of Justice of Finland Departament of Prison 
Administration

6. Как заставить стандарты работать.
7. Практическое  руководство  по  эффективному  применению  международных 

тюремных правил. 1998, Москва, издательство «Права человека»
8. Приговоренные к смерти?
9. Проблема туберкулеза  в тюрьмах Восточной Европы и Центральной Азии, 

под редакцией Вивьен Стерн 2001, Москва, Penal Reform International
10. Новые подходы для нового века.  Материалы международной конференции, 

Лондон, 13-17.04.1999. 1999, Донецк, PRI, «Донецкий Мемориал»
11. Преступность,  уголовная  политика  и  места  заключения  в  постсоветском 

пространстве. Поиски выхода. 1996, Москва, издательство «Права человека»
12. Г.Ф.Хохряков. Парадоксы тюрьмы.
13. Проблемы,  дискуссии,  предложения.  1991,  Москва,  «Юридическая 

литература»
14. Vitolds  Zahars.  Brīvības  atņemšana:  kā  sods  un  kā  posts.  “Latvijas  Vēstnesis” 

Nr.27, 14.10.1999.
15. Vitolds  Zahars.  Par reformu,  ko prasa Eiropa un cilvēcība.  “Latvijas  Vēstnesis” 

Nr.13 (1924), 18.01.2000.
16. Vitolds Zahars. Lai soda vieta ir demokrātijas spogulis. “Latvijas Vēstnesis”Nr.48 

(2435) 23.03.2001.
17. Vitolds Zahars Latvijas cietumu reformu norise un perspektīvas. The Course and 

Prospects of the Reform of the Latvian Prison System. Publikācija grāmatā “Tiesu 
sistēmas reforma Latvijā”, 2001,Tiesu namu aģentūra

18. Vitolds  Zahars.  Nedaudz  par  kriminālsodu  izpildes  politikas  liberalizāciju. 
Publikācija biļetenā “Alternatīva” Nr.1(2), 2001.

19. Vitolds  Zahars.  Apcietinājumu  kā  drošības  līdzekli  vērtējot.  Jurista  Vārds  Nr.4 
(237) 26.02.2002.

20. Vitolds Zahars. Vai mainoties gadsimtiem ir mainījušies arī cietumi. Jurista Vārds 
Nr.7 (240), 09.04.2002.

21. В.Захарс. Реформирование тюремной системы Латвии. Бюллетень «Аспект», 
Донецк, Украина, 2003

22. Vitolds  Zahars.  Par  kriminālpolitikas  liberalizāciju.  Publikācija  grāmatā  “Dienas 
kārtība Latvijai – 2004”, Baltijas forums, 2003

23. Меры уголовной ответственности, не связанные с изоляцией от общества.
24. Пособие  для  сотрудников  уголовно-исполнительных  инспекций.  2003, 

Москва, Penal Reform International
25. Sekot jaunākajiem normatīvajiem aktiem un publikācijām par Probācijas dienestu 

Latvijā
26. Alison Jones,  Brynna  Kroll,  John Pitts,  Philip  Smtih,  J.L.Weise.  The Probation 

Handbook. 1993, London, Longman
27. Sekot publikācijām žurnālā “Punishment and Society”. The International Journal of 

Penology. New York University, kings Colledge, London

210



28. The Prison Journal. Iznāk 1x mēnesī, ASV
29. Sekot likumdošanai kriminālsodu izpildes jautājumos
30. A.M.van Kalmhaut, J.Roberts, S.Vinding. Probation and Probation Services in the 

EU accession countries.
31. Valsts Probācijas dienesta likums. “Latvijas Vēstnesis”, Nr.183, 30.12.2003.
Vadlīnijas izvērtēšanas ziņojuma sastādīšanai.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Criminal penalty execution law

Kursa anotācija angļu valodā:
To study application and execution of law, as well as laws that are used in relation to these 
issues. To teach students to find drawbacks in the execution of criminal penalties and in the 
legislation, to encourage them to suggest their own solutions to this poblem.  
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PIELIKUMS Nr.4

PROFESIONĀLĀS BAKALAURA STUDIJU 
PROGRAMMAS „TIESĪBU ZINĀTNE”

PRAKSES NOLIKUMS
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Nolikums apstiprināts 
DU Senāta sēdē 

2007. gada 14. maijā
Protokols Nr.5

NOLIKUMS PAR PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PRAKSI
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 

profesionālo studiju programmā „Tiesību zinātne” (programmas kods 42380)

1. Profesionālās kvalifikācijas prakses mērķis un uzdevumi  

Profesionālās kvalifikācijas prakse (turpmāk prakse) profesionālo studiju programmā 

“Tiesību zinātne” (programmas kods 42380) ir teoriju un praksi integrējoša studiju 

procesa sastāvdaļa.

1.1. Prakses  mērķis ir  pilnveidot  teorētiskās  zināšanas,  kā  arī  apgūt  un 

nostiprināt praktiskās iemaņas, 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 iemaņas 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 izziņu krimināllietās;

2.6. likumos  paredzētajā  kārtībā  sniegt  palīdzību  personām,  iestādēm, 

uzņēmumiem un organizācijām to tiesību aizsardzībā.
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3. Prakses apjoms, vieta, laiks un vadīšana  

3.1. Prakses  apjoms  ir  26  KP,  tā  tiek  īstenota  atbilstoši  profesionālo  studiju 

programmas „Tiesību zinātne” (programmas kods 42380) studiju plānam 7. 

un 8. semestrī.

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);

3.5.3. 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 apstākļus;

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 nedēļu laikā pēc prakses beigām studējošie iesniedz prakses atskaiti 

Tiesību katedrā.

214



4.2. Prakses atskaitē jāiekļauj:

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 vērtēšana  

5.1. Prakses vadītājs nosaka prakses rezultātu prezentāciju datumu, iepriekš to 

saskaņojot ar Tiesību katedras vadītāju.

5.2. Noslēguma konferences laikā studējošais  ziņo par darbu,  kuru viņš veica 

prakses  laikā,  par  prakses  vietas  darbības  analīzi  un  tās  rezultātiem,  par 

secinājumiem  un  izstrādātajiem  priekšlikumiem  prakses  vietas  darbības 

jomā (līdz 10 minūtēm). Pēc ziņojuma 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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PIELIKUMS Nr.5

PROFESIONĀLĀS BAKALAURA STUDIJU 
PROGRAMMAS „TIESĪBU ZINĀTNE”

AIZSTĀVĒTO DIPLOMDARBU TĒMAS
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APSTIPRINĀTS
Tiesību katedras sēdē

Protokola Nr.2
08.01.2007

V studiju gads, profesionālā studiju programma Tiesību zinātne diplomdarbi 
(2007)

Nr. Vārds, Uzvārds Tēma Vadītājs Recenzents

1. Andruškevičs Vitālijs Cilvēktiesību aizskārums ieslodzījuma 
vietās Latvijā V.Zahars J.Teivāns - 

Treinovskis

2. Brice Nataļja Daktiloskopijas izmantošana 
noziedzīgu nodarījumu atklāšanā J.Mašošins A.Daugavvanags

3. Cirse Aija Darījumi un to tiesiskās sekas V.Isajevs A.Baikovs

4. Dumbrovska Natālija Valsts probācijas dienests: tā realitāte  
un perspektīvas V.Zahars J.Teivāns - 

Treinovskis

5. Gubenko Aļona
Līgumu tiesiskais regulējums: Latvijas  
un Kipras likumdošanas salīdzinošā 

analīze
A.Saltikova

V.Isajevs

6. Ivdra-Jankovska Evita Adopcijas tiesiskā reglamentācija V.Isajevs E. Krutova

7. Jagovkina Marika Tiesību normu piemērošana un 
interpretācija A.Daugavvanags V.Isajevs

8. Jefimova Jeļena Zādzību izmeklēšanas īpatnības J.Mašošins J.Teivāns - 
Treinovskis

9. Kirilova Irina Zādzību kriminoloģiskais  
raksturojums Latvijā

J.Teivāns - 
Treinovskis

A.Daugavvanags

10. Seļicka Vija Laulību šķiršana un tās tiesiskās sekas E. Krutova V.Isajevs

11. Makrecka Inita Attiecību ārpustiesas noregulējums 
kriminālprocesā

J.Teivāns - 
Treinovskis

J.Mašošins

12. Nothofte Santa

Noziedzīgo nodarījumu pret cilvēka 
dzīvību un veselību veselības  

aizsardzības sfērā krimināltiesisks  
raksturojums

J.Teivāns - 
Treinovskis

J.Mašošins

13. Obuhovs Oļegs Juridiskā persona kā civiltiesiskās  
attiecības subjekts J.Mašošins A.Daugavvanags

14. Orbidāns Ainārs Morālā kaitējuma atlīdzināšana 
civiltiesībās V.Isajevs A.Baikovs

15. Pļuta Jeļena Saistību izpildes personiskais  
nodrošinājums V.Isajevs A.Baikovs

16. Rūrāne Sigita Pagasttiesa un tās loma bērna tiesību 
aizsardzības jautājumos V.Isajevs A.Baikovs

17. Sokolova Aļona
Noziedzīgu nodarījumu, kuri saistīti ar  
ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu,  

krimināltiesiskā analīze

J.Teivāns - 
Treinovskis

A.Daugavvanags

18. Šļapkova Svetlana Cilvēku tirdzniecības krimināltiesisks  
aspekts

J.Teivāns - 
Treinovskis

V.Isajevs

19. Livča Inga Kriminālatbildību izslēdzošie apstākļi J.Teivāns - 
Treinovskis

J.Mašošins
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20. Tukiša Olga Ar brīvības atņemšanu notiesāto  
personu resocializācija V.Zahars J.Teivāns - 

Treinovskis

21. Žukļeviča Karīna Korupcijas krimināltiesiskais  
raksturojums

J.Teivāns - 
Treinovskis

J.Mašošins

22. Limane Inna Eitanāzijas tiesiskais regulējums 
pasaulē A.Saltikova V.Isajevs
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PIELIKUMS Nr.6

PROFESIONĀLĀS BAKALAURA STUDIJU
PROGRAMMAS „TIESĪBU ZINĀTNE” 

DIPLOMA PIELIKUMA PARAUGS

219



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 iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību,  
līmeni,  kontekstu,  saturu  un  statusu.  Tajā  neiekļaut  norādes  par  kvalifikācijas  novērtējumu  un  
līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā  
informāciju nesniedz, norāda iemeslu.

DIPLOMA PIELIKUMS
PDC Nr.0001

1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS ĪPAŠNIEKU

1.1. Uzvārds:

1.2. Vārds:

1.3. Dzimšanas datums:

1.4. Studenta personas 
kods:

2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU

2.1. Kvalifikācijas nosaukums: 
jurists; profesionālais bakalaura grāds tiesībās

2.2. Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:
tiesību zinātne

2.3. Kvalifikāciju piešķīrušās iestādes 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. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI

3.1. Kvalifikācijas līmenis:
otrā  līmeņa  profesionālā  augstākā  izglītība;  piektais  profesionālās  
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kvalifikācijas līmenis

3.2.  Oficiālais programmas ilgums, programmas sākuma un beigu 
datums:

4,5  gadu  pilna  laika  studijas,  185  Latvijas  kredītpunkti,  277,5  ECTS 
kredītpunkti, no 2002.g.01.09. līdz 2007.g. 19.01.

3.3. Uzņemšanas prasības:
vispārējā vidējā izglītība

4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM

4.1. Studiju veids: pilna laika studijas

4.2.  Programmas prasības:
apgūt  spēju  analītiski  izprast  tiesībās,  pielietot  likumus  un  citus  
normatīvos  aktus;  apgūt  nepieciešamo  vadošā  un  radošā  praktiskā  
darba  pieredzi  darbībai  tiesību  aizsardzības  iestādēs;  izstrādāt  un 
aizstāvēt bakalaura darbu 

4.3. Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais 
novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:

KURSA NOSAUKUMS
KREDĪT-
PUNKTI

ECTS 
KREDĪTI

VĒRTĒJUMS

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI

Ievads studijās 2 3
Krievu valoda juristiem 1 1,5
Lietvedības pamati 2 3
Svešvalodu studijas juristiem 8 12
Runas māksla 1 1,5
Socioloģija 3 4,5
Politoloģija 3 4,5
Sociālā politika 2 3
Loģika 3 4,5

NOZARES TEORĒTISKIE PAMATKURSI UN INFORMĀCIJAS 
TEHNOLOĢIJU KURSI

Valsts teorija 2 3
Tiesību teorija 4 6
Latvijas valsts un tiesību vēsture 4 6
Konstitucionālās tiesības 5 7,5
Tiesu varas institūciju tiesības 3 4,5
Starptautiskās tiesības 4 6
Ekonomika 3 4,5
Civiltiesību vispārīgie pamati 3 4,5
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Profesionālā ētika 2 3
Informācijas tehnoloģijas  
jurisprudencē 4 6
NOZARES PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS KURSI  

Administratīvās tiesības 5       7,5
Nodokļu tiesības 3       4,5
Administratīvā procesa tiesības 3       4,5
Eiropas kopienu tiesības 4        6
Lietu (īpašuma) tiesības 4        6
Ģimenes un mantojuma tiesības 4        6
Saistību tiesības 5      7,5
Civilprocesa tiesības 3      4,5
Komerctiesības 4       6
Vides tiesības 3      4,5
Krimināltiesības (vispārīgā daļa) 2       3
Krimināltiesības
(sevišķā daļa)

4       6

Kriminālsodu izpildes tiesības 3      4,5
Darba tiesības 3      4,5
Kriminālprocesa tiesības 5      7,5
Kriminālistika 5      7,5
Pašvaldību tiesības 3      4,5
Kriminoloģija 3      4,5

BRĪVĀS IZVĒLES KURSI

Policijas tiesības 2          3
Romiešu civiltiesības 2          3
Satiksmes tiesības 2          3
Ievads psiholoģijā 2          3
Filosofijas pamati 2          3
Tiesu psihiatrija 2          3
Zemes tiesības 2          3
Latīņu valoda juristiem 2          3
Studiju darbs 1 2          3
Studiju darbs 2 2          3
Studiju darbs 3 2          3

PRAKSE 

Kvalifikācijas prakse 26 39

VALSTS PĀRBAUDĪJUMI

valsts eksāmens 
bakalaura darbs „”

12 18
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4.4. Atzīmju sistēma:

ATZĪME ATZĪMES NOZĪME 
10 izcili
 9 teicami
 8 ļoti labi
 7 labi
 6 gandrīz labi
 5 viduvēji
 4 gandrīz viduvēji
 3 – 1 neapmierinoši

4.5. Kvalifikācijas klase:
nav 

5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU

5.1. Turpmākās studiju iespējas:
turpināt studijas maģistrantūrā un profesionālajās programmās, kuras  
paredzētas studijām uz augstākās profesionālās izglītības pamata

5.2. Profesionālais statuss:
tiesības strādāt jurista profesijā

6. PAPILDINFORMĀCIJA

6.1.  Sīkāka informācija:
dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu PDC Nr. 0001;
Daugavpils  Universitātes  profesionālā  bakalaura  studiju  programma 
„Tiesību zinātne” ir akreditēta

6.2.  Papildinformācijas avoti:
Daugavpils Universitāte
Vienības ielā 13, LV – 5400
tālr. 5422180, fakss: 5422890
e-pasts: du@dau.lv

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS

7.1.  Datums: 19.01.2007.

7.2.  Paraksts ____________ Zaiga Ikere
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7.3.  Parakstītāja ieņemamais amats: Daugavpils Universitātes rektors

7.4.  Oficiālais zīmogs:

8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ
              Skat. nākamās divas lappuses
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PIELIKUMS Nr.7

PROFESIONĀLAJĀ STUDIJU 
PROGRAMMĀ „TIESĪBU ZINĀTNE” 

STRĀDĀJOŠĀ AKADĒMISKĀ PERSONĀLA 
CV
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds
Aldis Daugavvanags

Dzimšanas gads,  vieta 30.09.1973, Preiļos

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

Augstākā
1993-1999  Studijas Latvijas Policijas akadēmijā (M.iur)

1997-2003 Studijas Latvijas Universitātē (M.Sc.psych.)

kopš 2001.gada Doktorantūra LPA

Darba pieredze
universitātē, zinātniskie vai 
akadēmiskie grādi, 
ieņemamie amati

- 1999. LPA Tiesību teorijas un vēstures katedras lektors
- 2002. Daugavpils Universitātes Tiesību katedras docents
- 2003.Latvijas Policijas akadēmijas dekāns

Pētniecības virzieni (tai 
skaitā aizstāvētās 
dirsertācijas, aizst. datums, 
vieta disertācijas nosauk.)

Valsts teorija; Valsts un tiesību vēsture; Tiesību teorija

Publikācijas 
( monogrāfijas, daiļdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi)

- Tiesību  izpratne  dažādās  juridiskajās  teorijās.  Zinātniskā 
konference –Politika un tiesības R:2002, 3lpp

- Juridiskā doktrīna un tās ietekme uz tiesību struktūru. Sociālo 
tehnoloģiju  augstskolas,  Juridiskā  koledžas  rakstu  krājums 
Tiesību jaunrades un piemērošanas problēmas. R.: 2001, 4 lpp.

- Juridiskā  doktrīna  un  tās  ietekme  uz  tiesībām.  Daugavpils 
Pedagoģiskā  universitātes:  Rakstu  krājums,  A9.  Daugavpils, 
1999, 3 lpp.

- Atgriezeniskās  saites  progresīvā  ietekme  uz  personības 
pilnveidošanu studiju procesā. 4. ikgadējās un .starptautiskās 
zinātniski praktiskās konferences materiāli, Rēzekne, 1999,    4 
lpp.

Darbība ar zinātni saistītās 
sabiedriskās organizācijās

(kur, kad, kāds pienākums 
tika veikts) 

Kopš 1992.g. LPA Satversmes loceklis.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds
Lilija Gorbaceviča

Dzimšanas gads, datums, 
vieta

18.10.51. ,Jihvi (Igaunija)

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

Augstākā
1969  -  1974.g.  -   Ļeņingradas  Valsts  universitātes  Filozofijas 
fakultāte          

1980.g.  -  pabeidza aspirantūru
 kopš 1986.g. -   DPI docente
 kopš 1993.g.  -   LR Filozofijas doktore

Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieņemamie amati

1975. – 1982.g. – Ļeningrādas Universitātes
                             Filosofijas fakultātes asistente 
1982 - 1985.g.   -  DPI vecākā pasniedzēja
1985. – 1991.g.  -  DPI Filosofijas un 
                               politekonomijas katedras docente
1995. – 1998.g.  – DPU Socioloģijas, filosofijas
                              un ekonomikas katedras vadītāja
1998.- 2001.g. – DPU Ekonomikas un sociālo 
                           zinātņu katedras vadītāja
kopš 2001.g. – DU SZF Socioloģijas katedras 
                         vadītāja

Pētniecības virzieni (tai 
skaitā aizstāvētās 
dirsertācijas, aizst. datums, 
vieta disertācijas nosauk.)

Virz.: - Aksioloģijas un  vajadzību  problemātika; 
          - Cilvēks pasaulē
Doktora disertācijas tēma ” Filosofisko un psiholoģisko saattiecību 
mijiedarbība  personības  struktūrā”  (Ļeņingradas  Universitāte, 
1982.g. )
Izstrādāti kursi: - Zināšanu un zinātnes socioloģija;
                          - Vēstures filosofijas problēmas;
                          - Birokrātijas teorijas;
                          - Menedžmenta pamati;
                          - Frankfurtes skolas sociālā filosofija;
                          - Cilvēks filosofijā;
                          - Personālmenedžments

Publikācijas 
(monogrāfijas,  daiļdarbi, 
zinātniskie  un  zinātniski-
metodiskie darbi)

1. Субъект  и  ситуация//  Пути  трансформации.  -  Даугавпилс, 
1995. стр. 11 - 16

2. A. Losevs par mitoloģisko apziņu// Zin. konf.  “A.Losevam – 
100” tēzes. – Daugavpils, DPU, Saule,  1995. 7 – 10 lpp.

3. Subjekts un situācija. Morfoloģija. - DPU, 1996.
      15 –19 lpp.
4. Filosofija mūsdienās// Zinātniskie raksti.  – Daugavpils,  DPU, 
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Saule,  1997.
5. Н. Лосский о природе зла. - Rakstu krājums A 6 II 
    daļa .- Daugavpils DPU, Saule, 1998. 197-200. lpp. 
6. Круг философских интересов в конце ХХ века.//
      Starptautiskās konferences zinātniskie raksti.– 
      Daugavpils, DPU, Saule, 1998. - 99 - 103 lpp.
6. XX gs. pamatvērtība// Starptautiskās konferences zinātniskās
    tēzes.” Centāleiropas un austrumeiropas valstis šodien: 
    ekonomika, politika, kultūra”. – Daugavpils, DPU, EN,1999.
7. Ekonomiskās izglītības problēmas// Zinātniskās konferences 
    zinātnsikie raksti. – R., Banku Augstskola, 1999. 
8. Objekta metamorfozes // DPU 8. Ikgad. zinātniskās 

konferences rakstu krājums. – Daugavpils, DPU, 2000., 43 – 48 
lpp.

9. Kāpēc mēs neatsākāmies no filosofijas// DPU EN pasniedzēju
    un studentu zinātniski metodiskās konferences “Akadēmiskās
    izglītības problēmas univerisitātē” zinātniskie raksti. – 
    Daugavpils, DPU, EN, Saule, 2001., 8 – 10 lpp.
10. XX  gs.  vērtības//  HF  IX  Zinātniskie  lasījumi.  –  Daugavpils, 

DPU, HF, 2001.
11. XX  gs.  vērtības//Finansu  socioloģija:  problēmas  un  to 

risināšana.  Rakstu krājums. -  Daugavpils, DU, Saule, 2002.
12. Naudas  filosofija.  –  Gr.:  Ekonomikas  un  uzņēmējdarbības 

problēmas Latvijā. –    Rīga, RSAABA, 2002., 139. – 146.lpp.
13. Cilvēks ir  izvēle//  Starpt.  konf.  „Eksistence un komunikācija” 

tēzes.  –  R.,  LU  Filosofijas  un  socioloģijas  institūts,  Dānijas 
Kultūras institūts, 2003.

14. Mūsdienu  cilvēks.  Mūsdienu  vērtības//HF  XIII  zinātniskie 
lasījumi. – Daugavpils, DU HF, 2003.

15. Организационная  культура  и  проблемы 
эффективности//межд. Конф. «Человек и рынок». – Люблин, 
Польша, 2004.

Stažēšanās ārvalstīs, 
starptautiskā sadarbība ar 
zinātni saistītos jautājumus

 Sadarbība ar Viļņas universitātes kolēģiem;
  Polijas (Toruņas) augstskolas pasniedzējiem

Apbalvojumi, prēmijas, 
goda nosaukumi u.c.

-  sakarā  ar  DPU  75  gadu  jubileju  ir  piešķirts  Goda  Raksts  par 
ieguldījumu zinatnē, izglītībā un audzināšanas jomā;
- sakarā ar DU 80 gadu jubileju ir piešķirts Izglītības Ministrijas 

Atzinības Raksts par ieguldījumu zinātnē, izglītībā.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds Svetlana Ignatjeva

Dzimšanas gads, datums, 
vieta

17.01.1960., Jaroslavļa, Krievija

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

- 1977.-1982.  Maskavas  Valsts  Universitāte,  Mehānikas  un 
matemātikas fakultāte

- 1982.-1985.  Maskavas  Valsts  Universitāte,  Mehānikas  un 
matemātikas  fakultāte,  Viļņu  un  gāzes  dinamikas  katedras 
aspirante

- 1986. Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāte
- 1992. Latvijas republikas fizikas doktore

Darba pieredze
universitātē, zinātniskie vai 
akadēmiskie grādi, 
ieņemamie amati

- 1985.-1988.  Daugavpils  Pedagoģiskā  institūta  zinātniski- 
pētnieciskā darba vadītāja

- 1988.-1994.  Daugavpils  Pedagoģiskā  institūta  Informātikas 
katedras pasniedzēja

- No 1994. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Informātikas 
katedras lektore

- No 1995.  Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Informātikas 
katedras docente

Pētniecības virzieni (tai 
skaitā aizstāvētās 
dirsertācijas, aizst. datums, 
vieta disertācijas nosauk.)

Objektorientētā programēšana, informācijas sistēmu projektēšana

Publikācijas 
( monogrāfijas, daiļdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi)

- Kondensēto  vielu  sabrukšana  ārkārtīgi  īslaicīgas  iedarbības 
rezultātā. DPU gada atskaite N93.226. Daugavpils, 1995.

- Pielikuma  programmsistēmu  projektēšanas  OOP  tehnoloģijas. 
DPU  6.Ikgadējās  zinātniskās  konferences  rakstu  krājums. 
Daugavpils, 1998. 

- Mūsdienu programmēšanas  teorija  un prakse.  DPU 7.Ikgadējās 
zinātniskās konferences rakstu krājums. Daugavpils, 1999.

- Ignatjeva S., Bogdanova N Problems of programming interfaces. 
2.starptautiskās  zinātniskās  konferences  tēzes.DPU,  Saule,2000 
g.18.-20. maijā - p.61.

- Ignatjeva  S.,  Bogdanova  N  Programmējamo  interfeisu 
problēmas.  2.starptautiskās  zinātniskās  konferences  zinātnisko 
rakstu krājums. Daugavpils, 2000-278.-283.lpp.

- Ignatjeva S., Bogdanova N Dat bāze JET drošības  organizācijas 
principi.  Daugavpils  Pedagoģiskās  universitātes  8.ikgadējās 
zinātniskās  konferences  rakstu  krājums.  DPU,  Saule,  2000.g. 
130.-131.lpp. 

- Ignatjeva  S.,  Bogdanova  N  ADO  tehnoloģija.  Izmantošana 
programmās Visual Basic un Delphi.  Daugavpils  Pedagoģiskās 
universitātes 9.ikgadējās zinātniskās konferences rakstu krājums. 
DPU, Saule, 2001.g. 163.-164.lpp.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds Vladimirs Isajevs

Dzimšanas gads, datums, 
vieta

21.03.1959.,Krāslava

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

1980-1989- LU Juridiskā fakultāte 
2001-2004- LPA maģistrantūra

Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieņemamie amati

-1988.- 1990. Dzelzceļa Daugavpils nodaļa, juristkonsults
-1991.- 1993 Daugavpils SIA ANK, juristkonsults
-1993.- 1995 Latvijas Republikas valsts kontrole, revidents
-Kopš 1995. Daugavpils tiesa, tiesnesis
-Kopš 2004. Daugavpils Universitāte, vieslektors

Pētniecības virzieni (tai 
skaitā aizstāvētās 
dirsertācijas, aizst. datums, 
vieta disertācijas nosauk.)

-  1989.g.  Diploma  darbs  “Tiesai  nodošanas  stadija  padomju 
kriminālprocesā”
- Civilprocesa tiesības un saistību tiesības
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds Aleksandrs Ivanovs

Dzimšanas gads,  vieta 13.01.1964., Daugavpils

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

- 1993. g. Dr. Hist. Disertācija (promocijas darbs) 
“Padomju nacionālā politika un starpnacionālās attiecības Baltijā 
40.- 80.gadu ārzemju historiogrāfijā angļu valodā”
- 1987-1991  aspirantūra  Latvijas  Valsts  universitāte,  Vēstures 

un filozofijas fakultāte
- 1981-1986 Vēstures arhīvu fakultāte, vēsturnieks - arhivārs

Darba pieredze
universitātē, zinātniskie vai 
akadēmiskie grādi, 
ieņemamie amati

- Kopš 2003.g.  asoc.prof Daugavpils Universitāte,  Humanitārā 
fakultāte, Vēstures katedra. 

- 1996  –  2003  docents  Daugavpils  Pedagoģiskā  universitāte, 
Humanitārā fakultāte, Vēstures katedra.

- 1996.  lektors  Daugavpils  Pedagoģiskā  universitāte, 
Humanitārā fakultāte, Vēstures katedra

- 1987–1991.  vecākais  laborants  Daugavpils  Pedagoģiskais 
institūts, Politiskās teorijas un vēstures katedra

- 1986–1987. arhivārs Daugavpils Valsts zonālais arhīvs

Pētniecības virzieni (tai 
skaitā aizstāvētās 
dirsertācijas, aizst. datums, 
vieta disertācijas nosauk.)

Vēstures metodoloģijas. Arhīvistikas pamati. Reģionālisma 
problēma vēstures izpētē. Ievads specialitāte. Zinātniskā darba 
pamati. Avotu mācība. XIX - XX gs. historiogrāfija. Senā un jaunā 
Krievija: Pētera Lielā reformas Krievijas vēsturē. Sabiedriski 
politiskā doma Krievijā XIX gs. Politoloģija. Politikas socioloģija. 
Ievads politikas zinātnē.

Publikācijas 
( monogrāfijas, daiļdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi)

3  monogrāfijas;  27  raksti  zinātniskajos  žurnālos  un  rakstu 
krājumos;  9  konferenču tēzes;  3 mācību līdzekļi;  1  metodiskais 
raksts. Nozīmīgākie raksti:

1. Latgales  vēstures  historiogrāfija  (1946  -  1999).- 
Rēzekne: LKC izdevniecība, 1999.- 46.-179.lpp.

2. Dinaburga  Krievijas  Valsts  seno  aktu  arhīva 
dokumentos  (1656  –  1666).  –  Daugavpils:Saule, 
2002.- 1. un 2. daļa.

3. Ivanovs  A.,  Kivrāns  P.,  Poča  I.,  Počs  K. 
Apcerējumi  par  Latgales  vēstures  historiogrāfiju 
līdz 1945. gadam. – Rēzekne, 2003.

4. Ivanovs A. Latvijas PSR historiogrāfija (konceptuāls pārskats) // 
Latvijas Vēsture. – 2003. – Nr.2. – 75.-83.lpp.; Nr.3. – 69.-77.lpp.

Darbība ar zinātni saistītās 
sabiedriskās organizācijās

DU “Humanitāro Zinātņu Vēstneša” redkolēģija; DU Humanitārās 
Fakultātes  Vēstures  Sekcijas  Zinātnisko  Lasījumu  materiālu 
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(kur, kad, kāds pienākums 
tika veikts) 

redkolēģija;  starptautiskās  asociācijas  “History  and  Computing” 
biedrs.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds Aivars Kehris

Dzimšanas gads, datums, 
vieta

30.10.1949., Alūksne 

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

- 1995.-2000.g.- Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, pedagoģijas 
un  psiholoģijas  katedras  doktorantūra,  pabeigts  doktorantūras 
kurss pedagoģijā (metodikas apakšnozarē)
-  1993.g.-  Daugavpils  Pedagoģiskā  universitāte,  pedagoģijas  un 
psiholoģijas  katedra,  iegūts  maģistra  grāds  pedagoģijā, 
pedagoģijas teorijas un vēstures apakšnozarē
-  1968.-1973.g.-  Daugavpils  Pedagoģiskais  institūts,  Fizikas  un 
matemātikas fakultāte, iegūta vidusskolas fizikas un matemātikas 
skolotāja kvalifikācija

Darba pieredze
universitātē, zinātniskie vai 
akadēmiskie grādi, 
ieņemamie amati

-  Kopš  1993.gada  DPU  (DU)   Izpilddirektors  un  Pedagoģijas 
katedras lektors
- 1973.-1993.g. Fizikas katedras, Pedagoģijas katedras lektors 
- 1973. Daugavpils pedagoģiskais institūts,  Pedagoģijas katedras 
vecākais laborants

Pētniecības virzieni (tai 
skaitā aizstāvētās 
dirsertācijas, aizst. datums, 
vieta disertācijas nosauk.)

- Eksakto priekšmetu skolotāja darba sistēmas izpēte un analīze
-  Skolotāja  darba  novērošana,  izpēte  un  analīze,  skolvadības 
tiesiskie jautājumi, skolu vadītāju vadības darba pilnveidošana

Publikācijas 
( monogrāfijas, daiļdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi)

-  A.Kehris.Zur  Umgestaltung  des  lettischen  Hochschulsystems 
//Humboldt  adieu?:  Hochschule  zwischen  Autonomie  und 
Fremdbestimmung/  Wilfried  Kurschner,  Hermann  von  Laer, 
Volker Schulz (Hrsg.).- Mūnster : LIT VERLAG, 2000. – S.159-
178

- A.Kehris.Eksakto priekšmetu skolotāja darba izvērtēšanas 
kritēriji//Starptautiskās zinātniskās konferences “Dabaszinātnes un 
skolotāju izglītība” 2000.gada 27.-28.aprīlī rakstu krājums 2.daļa 
38.-44. lpp.

-  I.Kokina,A.Kehris.Kreativitāte  izglītībā//Mākslas 
pedagogu  apvienības  un  Daugavpils  Pedagoģiskās  universitātes 
Pirmsskolas  un  pamatskolas  pedagoģijas  fakultātes  starptautiskā 
konference “Cilvēks.Krāsa.Mūzika” 2000. 13.-19.lpp.
-  A.Kehris.”Par  dažām  Latvijas  izglītības  un  dabaszinātņu 
skolotāju  sagatavošanas  problēmām”//Rīgas  Pedagoģijas  un 
izglītības  vadības  augstskolas  konferences  “Skolotājs  Latvijas 
skolā” rakstu krājums.- Rīga, Vārti.1998. 11.-12.lpp.
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-  A.Kehris.   Zur  Analyse  des  Lehrerverhaltens  im 
naturwissentschaftlichen Unterricht //Europas kleine Hochschulen: 
Struktur,  Funktion  und  Chancen  kleiner  Hochschulen  im 
europaischen Vergleich / Helmut Gross, Joachim Kuropka (Hrsg.). 
- Munster: LIT VERLAG, 1997. – S.89-104
- V.Dombrovskis,S.Guseva,A.Kehris,I.Kokina-  Psihodiagnostikas 
attīstības  perspektīvas  Latvijā.Kultūra.Ekoloģija.Pedagoģiskais 
process//Konference  Daugavpils  Pedagoģiskajā  universitātē.  4.-
6.oktobris,  1995.  TEMPUS  Programme.Updating  of  techer 
Training  and  Educational  Debate  in  Latvia.JEP-4854-95,DPU, 
44.-45.lpp.

-  2001.gada  16.-17.oktobris-  referāts  “Die  Rolle  und 
Stellung  des  Volkslieds  und  Volkstanzes  im  Leben  der 
Gesellschaft  Lettlands  in  der  Vergangenheit,  Gegenwart  und 
Zukunft” zinātniskajā  konferencē Fehtas universitātē  “Regionale 
und lokale Geschichtskultur im internationalen Vergleich”
- 2000.gada 18.-20.maijs- referāts “Kreativitāte izglītībā” Mākslas 
pedagogu  un  DPU  starptautiskajā  zinātniskajā  konferencē 
“Cilvēks.Krāsa.Mūzika.” 
-  1999.gada  3.-4.  novembris-  referāts  “Par  dažiem  skolotāju 
sagatavošanas  jautājumiem”  starptautiskajā  zinātniskajā 
konferencē  “Izglītība  Latvijā  gadsimtu  mijā:  problēmas  un 
risinājumi” (Liepāja)
-  1998.gada  8.jūlijs-  referāts  Fehtas  universitātē  “Der  Umbruch 
des Hochschulsystems in der ehmaligen Sowjetunion am Beispiel 
Lettlands”
- 1998.gada februāris- referāts “Par dažām Latvijas izglītības un 
dabaszinātņu skolotāju sagatavošanas problēmām” starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē “Skolotājs Latvijas skolā” (Rīga)
-  1997.gada  marts-  referāts  “Par  dažiem  eksakto  priekšmetu 
skolotāju  darba  sistēmas  izpētes  jautājumiem”  starptautiskajā 
zinātniskajā  konferencē  “Zināšanu  kvalitātes  problēmas” 
(Daugavpils)
- recenzents maģistrantes I.Ļihačovas grāmatai “Kvalitatīva skolas 
attīstība“ – izdevniecība RaKa, 2003.gads
-  zinātniskais  konsultants  maģistrantes  M.Kručiņinas  grāmatai 
“Mūsdienu skolas vadība” - izdevniecība RaKa, 2001.gads

Stažēšanās ārvalstīs, 
starptautiskā sadarbība ar 
zinātni saistītos jautājumus

-  1999.gada  maijs-  pieredzes  apmaiņas  brauciens  uz  Vāciju 
(Fehtas universitāte)
- 1998.gada jūlijs-  Fehtas universitātē 
-  2003.gada  9.-13.aprīlis-  starptautiska  zinātniski-  praktiska 
konference “Shaping the European Area for Higher Education and 
Research” (Berlīne)
- 2001.gada 16.-17.oktobris- piedalīšanās zinātniskajā konferencē 
Fehtas  universitātē  “Regionale  und  lokale  Geschichtskultur  im 
internationalen Vergleich”
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds  Anatolijs Kuzņecovs

Dzimšanas gads, datums, 
vieta

01.04.1951., Krievija

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

- 2003. Daugavpils Universitāte, asociētais profesors
- 1992. Dr.filol., nostrificēts DPU Promocijas padomē
- 1984.  M.Lomonosova  Maskavas  Valsts  universitāte, 

filol.zin.kandidāts
- 1977.-1980.  M.Lomonosova  Maskavas  Valsts  universitātes 

Filoloģijas fakultāte, aspirantūra
- 1968.-1973.  M.Lomonosova  Maskavas  Valsts  universitātes 

Filoloģijas  fakultāte,  filologs,  krievu  valodas  un  literatūras 
skolotājs.

Darba pieredze
universitātē, zinātniskie vai 
akadēmiskie grādi, 
ieņemamie amati

- 1996.  Daugavpils  Universitāte,  Humanitārā  fakultāte, 
Vispārīgās un krievu valodniecības katedra, docents

- 1991.-1996.  Daugavpils  pedagoģiskais  institūts,  Filoloģijas 
fakultāte Vispārīgās un krievu valodniecības katedra, katedras 
vadītājs

- 1984.-1991.  Daugavpils  pedagoģiskais  institūts,  Filoloģijas 
fakultāte, krievu valodas katedra, vecākais pasniedzējs

- 1980.-1984.  Daugavpils  pedagoģiskais  institūts,  Filoloģijas 
fakultāte, krievu valodas katedra, pasniedzējs

- 1973.-1977.  Andžānas  Valsts  pedagogiskā  institūta  Krievu 
valodniecības katedra, pasniedzējs

Pētniecības virzieni (tai 
skaitā aizstāvētās 
dirsertācijas, aizst. datums, 
vieta disertācijas nosauk.)

- 1984.g.disertācija  „Краткие  и  полные  формы 
прилагательных  в  деловой  и  бытовой  письменности 
Северо-  Западной  Руси  ХI-  XIV  вв.  в  сопоставлении  с 
оригинальными текстами Успенского сборника  XII-  XIII 
вв.”

- Senslāvu valoda, krievu valodas vēsturiskā gramatika, krievu 
literārās  valodas  vēsture,  krievu  valodas  funkcionālā 
gramatika, retorika, latīņu valoda.

Publikācijas 
( monogrāfijas, daiļdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi)

Raksti zinatniskajos žurnālos un rakstu krājumos-22
Konferenču tēzes- 13
Mācību līdzekļi- 5
Metodiskie raksti- 2
Citas publikācijas- 5
Nozīmīgākās publikācijas:
- Кузнецов А.М. Краткие и полные формы прилагательных 

в XI-XIV вв. Материалы к спецкурсу по истории русского 
языка.- Даугавпилс: ДПИ, 1983.
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- Кузнецов А.М. Прилагательное и пропозиция. Tartu: Tartu 
Кузнецов  А.М К истории форм сам и  самый в  русском 
языке//  Вестник  Московского  университета.  Серия  9. 
Филология.- 1997.-№4

Darbība ar zinātni saistītās 
sabiedriskās organizācijās

(kur, kad, kāds pienākums 
tika veikts)

- DU Humanitārās fakultātes Promocijas padomes loceklis (no 
1998)

- Starptautiskā  seminara  „Valoda  un  cilvēks  (pragmatika)” 
loceklis (Tartu-Tallina-Sankt-Pēterburga)

236



 DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds Valērijs Makarevičs

Dzimšanas gads, datums, 
vieta

25.05. 1951., Daugavpils raj.

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

-1992.g. nostrificējies Dr.psiholoģijā
-1992.g. Psiholoģijas zinātņu kandidāts
-1986.-1989.g. Latvijas universitātes aspirants
-1968.-1974.g.  Fizikas  un  matemātikas  skolotāja  diploms 
Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā

Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieņemamie amati

-kopš  1993.g.  DPU  Pedagoģijas  un  psiholoģijas  katedras 
docents
-1989  -1993.g.  Daugavpils  Pedagoģiskās  universitātes 
psiholoģijas katedras vec. pasniedzējs
-1980  -1986.g.  DPI  Pedagoģijas  un  psiholoģijas  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

Pētniecības virzieni (tai 
skaitā aizstāvētās 
dirsertācijas, aizst. datums, 
vieta disertācijas nosauk.)

- Tikumiskās uzvedības motīvu interpretācija kā vecāko klašu 
skolnieka  sociālās  aktivitātes  personības  psiholoģiskais 
raksturojums
- Personības aktivitāte un attīstība

Publikācijas 
( monogrāfijas, daiļdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi)

1. Makarevich  V.  Tolerance  as  a  Psychological 
Phenomenon: Raising the Problem  // In coll. Scientifical 
articles  of  the second international  conference  “Person. 
Color.  Nature.  Music”,  May  18-20,  2000,  Daugavpils 
Pedagogical University, 2000. pp. 33-40.

2. Макаревич В. Исторический обзор основных теорий 
психического  и  личностного  развития  человека. 
Даугавпилс, 1996.- 34 с.

3. Макаревич  В.  Методология  исследовательской  и 
диагностической  работы  в  психологии.  Даугавпилс, 
1996.- 25 с.

4. Макаревич  В.  Приоткрытая  дверь  в  глубины 
бессознательного. Даугавпилс, 1997.- 45 с.

5. Макаревич  В.  Психология  развития:  предмет  и 
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задачи. Даугавпилс, 1996.- 19 с.
6. Кокина  И.,  Макаревич  В.  Психология  развития 

человека. Даугавпилс, 1997.- 104 с.
7. Макаревич  В.  Краткое  введение  в  психоанализ. 

Даугавпилс, 1999.- 180 с.
8. V.Dombrovskis,  V.Makarevičs,  M.Maslova.  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, 2000. p.p. 70-75.

9. V.Makarevičs.  Psiholoģija  skolā:  no  priekšmeta  ar 
problēmām  līdz  problēmām  bagātam  priekšmetam  // 
Skolotājs, Nr. 6? 2000, 33.-34.lpp.

10. V.  Makarevičs  Tolerance  as  a  Psychological 
Phenomenou:  Raising  ihe  Problem//  In  call  Scientifical 
articles  of  the second international  conference  “Person. 
Color.  Nature.  Music”,  May  18-20,  2000,  Daugavpils 
Pedagogical University, 2000. pp. 33-40

11. V. Makarevičs.  Tolerance as  a  psychological  Problem// 
In:  Tolerance  u  citas  psiholoģiskās  un  pedagoģiskās 
problēmas. Daugavpils, 2001. lpp. 29-38

12. V.  Makarevičs  Modern  psychology,  it’s  problems  and 
prospects.//  In:  Tolerance  un  citas  psiholoģiskās  un 
pedagoģiskās problēmas, Daugavpils, 2001. lpp. 94-96

13. V. Makarevičs, I. Stičinskis. The Method for Research of 
Tolerant Statements. //In call. Scientifical articles aof the 
3-rd  international  conference  “Person.  Color.  Nature. 
Music” may 15-18, 2002, Daugavpils University, 2002, 
pp.12-20

14. V.  Makarevich,  M.  Maslova.  Personality  Corelates  of 
Tolerance.  //  In:  psychology  in  the  Baltics:  At  the 
Crossroads.  Abstracts  from the 5-th International  Baltic 
Psychology  Conferece.August  22-25,  2002  in  Tartu, 
Estonia. Tartu 2002, pp. 38

15. V. Makarevičs. Tolerance un demokrātiskā izglītība. // In: 
Pedagoģija:  teorija  un  prakse.  Rakstu  krājums,  1  daļa, 
Liepāja, 2003, lpp. 166-175

Stažēšanās ārvalstīs, 
starptautiskā sadarbība ar 
zinātni saistītos jautājumus

-  1993.g.  Stažēšanās  Alborsas  pilsētas  Izglītības  un  Kultūras 
departamentā Dānijā
- Piedalīšanās Starptautiskajā konferencē “Personības attīstība 
un garīgā veselība”. Viļņa, 2002. g. 6. decembrī
- Piedalīšanās 5 Starptautiskajā Baltijas psihologu konferencē, 
Tartu, 2003. g. 22 – 25. augustā
- Piedalīšanās Starptautiskajā konferencē, Viļņa, 2002. g., 29 – 
30. oktobrī
- Piedalīšanās starptautiskajā konferencē “Disabled Children in 
the  Context  of  Changes  in  the  Educational  System”.  Šauļi, 
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2000.gada 30.novembris – 1.decembris.
- V.Dombrovskis, V.Makarevičs, M.Maslova. 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 tomorrows school's, Klaipeda (Lithuania), 4th-7th 

May, 2000, Klaipedos Universitetas, 2000. p.p. 70-75.
-  1997.g.  novembris.  Piedalīšanās  starptautiskajā  konferencē 
“Пути развития общеобразовательной школы” Minskā
-  1992.g.  Piedalīšanās  starptautiskā  konferencē  Viņņicā 
(Ukraina)
- 1990.g. Piedalīšanās starptautiskā konferencē Viļņā (Lietuva)

Darbība ar zinātni saistītās 
sabiedriskās organizācijās
(kur, kad, kāds pienākums 

tika veikts)

•Rakstu  krājuma  “Tolerance  un  citas  psiholoģiskās  un 
pedagoģiskās problēmas” redakcijas kolēģijas vadītājs
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds Jurijs Mašošins

Dzimšanas gads, datums, 
vieta

1955.,Krievija, Ļeņingrada

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

Augstākā
- 1977.g. beidzis Orlas augstāko sakaru kara skolu
- 1980.-1985. PSRS IeM Kijevas augstskolas adjunktūra 
(neklātiene)
1992.-1993.

Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieņemamie amati

- 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 
- 2003.g. Daugavpils Universitātes Tiesību katedras vadītājs
Docējamie  studiju  kursi:  Kriminālistika  (kriminālistiskā  tehnika, 
izmeklēšanas taktika)

Pētniecības virzieni (tai 
skaitā aizstāvētās 
dirsertācijas, aizst. datums, 
vieta disertācijas nosauk.)

Tiesību  zinātnes  kriminālistikas  un  operatīvās  darbības  teorijas 
apakšnozare.
- 1998.g.  Pasūtītājs-  Valsts  policijas  Galvenā  kriminālpolicijas 

pārvalde  un  SNAKP  (pavēle  Nr.235-15.03.99).-  Programmas 
“Perspektīvo pasākumu plāns autotransporta zādzību apkarošanā 
1999.-2000.gadam” izstrādāšana.

- 1999.g.   Pasūtītājs-  Valsts  policijas  Galvenā  kriminālpolicijas 
pārvalde  un  SNAKP  “instrukcijas  par  kārtību,  kādā  Latvijas 
Republikā  izņemami,  glabājami  un  atdodami  likumīgiem 
īpašniekiem pretttiesiski iegūtie transportlīdzekļi” izstrādāšana.

- 2001.g.  Pasūtītājs-  Valsts  policija,  finansējums- IZM. Projekta 
“Uzlaušanas rīku, slēdzeņu, plombu un zobu pēdu trasoloģisko 
ekspertīžu metodikas” vadība.

- No  2002.g.  Pasūtītājs-  Valsts  policija,  finansējums- 
IZM.Projekta “Daktiloskopisko ekspertīžu metodika” vadība.

Publikācijas 
( monogrāfijas, daiļdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiaskie darbi)

- 1997.-Криминалистические аспекты охранной деятельности, 
сб.Кр-ка и суд.эксп. Вып. 48.,Мин.юст. Киев

- 1999.-  Cilvēka  funkcionālais  portrets  kā  kriminālistiska 
kategorija, LPA Raksti VI
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- 1999.-  Automašīnu  zādzību  un  nolaupīšanu  izmeklēšana. 
Metodiska rokasgrāmata. (Autoru grupa) LPA

- 1999.- Drošības sistēmas ārstniecības iestādēs, LPA
- 2001.- Noziedzīgās darbības principi (ar līdzautoru), LPA Raksti 

VIII
- 1/2001.-  Dezinformācija,  piemānīšana  un  provokācija 

noziegumu  atklāšanas  un  izmeklēšanas  līdzekļu  un  metožu 
sistēmā  (ar  līdzautoru).,LPA  Administratīvā  un  kriminālā 
justīcija

- 1/2002.-  Metodoloģiskais  pamatojums  uzlauzšanas  rīku  pēdu, 
slēdzeņu, plombu (aizsargierīču) un zobu pēdu trasoloģiskajām 
ekspertīzēm, LPA Administratīvā un kriminālā justīcija

- 2003.-  Самостоятельная  работа  слушателей  в  системе 
активизирующих  методов  обучения.  Starptautiskā  zinātņu 
konference  “Izglītība  21.gadsimtā:  teorija  un  prakse.”  Rakstu 
krājums. Rīga Informācijas sistēmu augstskola

- 2003.- Juridiskās augstskolas students studiju procesa subjekts. 
LPA Raksti X

- 1998-  Kriminālistika.  2.daļa  Kriminālistiskā  taktika.  Mācību 
grāmata.(Autoru grupa),LPA

- 1999.-  Kriminālistika.  2.daļa  Kriminālistiskā  taktika.  Mācību 
grāmata.Papildināts  un  paplašināts  otrais  izdevums  (Autoru 
grupa),LPA
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds Jānis Radionovs 

Dzimšanas gads, datums, 
vieta

28.02.65., Daugavpils

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

1987. – 1993.g. – LU Juridiskā fakultāte
1998. -  2000.g. – DPU, EN maģistrantūra 
kopš 2000.g. – Maģ. ekon.

Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieņemamie amati

1997.- 2001.g. –DPU Ekonomikas nodaļas lektors
kopš 2001.g. –SZF Ekonomikas katedras 
                        lektors

Pētniecības virzieni (tai 
skaitā aizstāvētās 
dirsertācijas, aizst. datums, 
vieta disertācijas nosauk.)

Virz.: - Saistību tiesības;
          - Starptautiskās privāttiesības;
          - Tiesību pamati 
Maģistra darba tēma “Nekustāmā īpašuma tirgus: analīze un 
novērtējums”- aizstāvēts 2000.g. DPU EN

Publikācijas 
( monogrāfijas, daiļdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi)

- Pirmpirkuma tiesības. (brošūra) – Daugavpils, Saule, 1999.
- Nekustāmā īpašuma tirgus: analīze un novērtējums//DPU 8. 
Ikgadējā  konferences  rakstu  krājums.  –  Daugavpils,  Saule, 
2000.
-  Datorizācijas  problēmas  Latvijas  Zemesgrāmatas  nodaļās 
(brošūra). – Daugavpils, Saule, 2001.

Stažēšanās ārvalstīs, 
starptautiskā sadarbība ar 
zinātni saistītos jautājumus

 1996.g. – Latvijas tiesnešu apmācības centrā apmācības kurss 
                 tiesību zinātnēs

Apbalvojumi, prēmijas, 
goda nosaukumi u.c.

1996.g.un 1999.g.  – piešķirta piektā kvalifikācijas klase tiesību 
                zinātnēs
1998.g.  –  piešķirts  Latvijas  Juridiskā  centra  sertifikāts  par 
juristu profesionālā līmeņa celšanu un advokātu sagatavošanas 
kursu beigšanu
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

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  maģistrantūra, 
krimināltiesību nozare
-  2004.  -   Studijas  Latvijas  Policijas  akadēmijas  doktorantūra, 
krimināltiesību nozare.

Darba pieredze, zinātniskie 
vai akadēmiskie grādi, 
ieņemamie amati

- 1992. – 1993.  Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes 
iecirkņa inspektors;

- 1993. – 1994.  Daugavpils  pilsētas  policijas  pārvaldes izziņas 
inspektors;

- 1994. – 1995.  Daugavpils  pilsētas  policijas  pārvaldes izziņas 
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  –  Daugavpils  Universitātes  Sociālo  zinātņu  fakultātes 

prodekāns

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 pārmaiņu apstākļos”
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Pētniecības virzieni (tai 
skaitā aizstāvētās 
dirsertācijas, aizst. datums, 
vieta disertācijas nosauk.)

- Krimināltiesības
- Kriminālsodu izpildes tiesības

Publikācijas 
( monogrāfijas, daiļdarbi, 
zinātniskieun zinātniski-
metodiaskie darbi)

- J.Teivāns-  Treinovskis.  Narkomānijas  problēmas 
krimināltiesiskie  risinājumi. Starptautiskās  zinātniskās 
konferences  „Drošība  un  tautas  attīstība”  rakstu  krājumā,  DU 
Saule, 2004

- J.Teivāns-  Treinovskis.  „Kriminālsodu  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  pārmaiņu  apstākļos”  rakstu 
krājumā, 2007.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds Boriss Volkovičs

Dzimšanas gads, datums, 
vieta

16.11.1936. , Daugavpilī

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi)) Augstākā

DPI, Vēstures un filoloģijas fakultāte  1960.g. 
Kopš 1993.  – Maģ. vēst. 

Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieņemamie amati

1959.g. – Krievu un aizrobežu literatūras katedras
                laborants
1962.g. – Marksisma Ļeninisma katedras vecākais 
                laborants
1967.g. -  DPI Filozofijas un politekonomijas 
                katedras pasniedzējs
1971.-1991.g. -  DPI Filozofijas un    
                           politekonomijas katedras vecākais
                           pasniedzējs;
1991.-1998.g. - DPU Socioloģijas, filozofijas un 
                             ekonomikas katedras lektors;                       
1998.-2001.g. - DPU EN Ekonomikas un sociālo 
                                zinātņu katedras lektors 
kopš 2001.g. - DU SZF Socioloģijas katedras lektors

Pētniecības virzieni (tai 
skaitā aizstāvētās 
dirsertācijas, aizst. datums, 
vieta disertācijas nosauk.)

-   Reliģijas vēsture,   - Ebreju vēsture,   -Ebreju kultūra;
- Kultūra  Latvijā,     -  Sporta  vēsture  Latvijā;   -  Olimpiskā 

kustība;    - Reliģijas psiholoģija;   - Loģika

Publikācijas 
( monogrāfijas, daiļdarbi, 
zinātniskieun zinātniski-
metodiaskie darbi)

1.  Еврейские  организации  в  Даугавпилсе  (1920  –  1940.)// 
Вторые Добычинскиe чтения. - Ч. II  Даугавпилс, 1994. с. 55 - 
67.
2. Иудаизм в Даугавпилсе//  Latgale un Daugavpils: Vēsture un 
kultūra, 1996. 93 - 120.lpp.
3. Раввины  в Даугавпилсе.// Kultūra un Vārds, 4/96
4. Страницы истории еврейского народа. - Даугавпилс, 1995. 

(в соавторстве с И. Штейманом) с. 148 - 167.
5. Иудаизм в Латвии (1920 - 1940) Reliģija. Vēsture. Dzīve.  185 

- 210lpp.
6. Сионизм и сионисты в Даугавпилсе (1900 - 1940) // Евреи в 

Даугавпилсе. - Даугавпилс, 1993. с.91 - 229.
7. Еврейская община  Даугавпилса (1920 - 1940) // Kultūra un 

Vārds. - Multinacionālās kultūras centra izdevums: Daugavpils, 
1/94.   

8. ОЗЕ  -  общество  здравоохранения  евреев  в  Даугавпилсе 
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(1920 - 1940) // Kultūra un Vārds. 10/94.
9. Общество  распространения  ремесленного  труда  среди 

евреев  (ОРТ)  в  Динабурге  -  Двинске  -  Даугавпилсе  // 
Kultūra un Vārds. 10/94.

10. Еврейские спортивные организации Маккаби и  ДИСК.  - 
Latgales sports, 6/95.

11. Иудаизм  в  Даугавпилсе.  -  Гешарим,  бюллетень  Рижской 
еврейской  религиозной  общины  совместно  с  фондом 
"Шамир" им. М.Дубина. – 1995. № 9-11 

12. Еврейская община Даугавпилса: исторические традиции и 
современность //  Евреи в меняющемся мире:  Материалы 1-й 
международной конференции. - 1 - Рига, 1996. с. 284 - 288.
13. The Jewish Community of Daugavpils: Historical tradition and 
Our  Time:  Materials  of  the  First  International  Conference.  -  R., 
1997. p. 258 - 263.
14. О курсе истории религии в школе. - Rakstu krājums A 6 II 
daļa. DPU Saule, Daugavpils, 1998.161 - 168.lpp.
15. Макс Шац - Анин: Жизнь. Наследие. Судьба. - Zinātniskās 
konferences materiāli, Rīga,  1998.  61 - 65.lpp. 
16. Даугавпилс и белорусы: История и современность (1920 - 
1997)//  Приграничное и региональное сотрудничество:  новые 
задачи и пути их решения. Витебск, с. 56 - 59.
17.  Даугавпилсское  отделение  Бунда  (1920  –  940).Агуддат 
Исраэль –еврейская религиозная партия в Латвии (1920 –1934). 
Еврейские  учительские,  родительские  и  студенческие 
организации в Даугавпилсе// Евреи в Даугавпилсе (книга 2). – 
Даугавпилс, 1999. – стр.34 –114
18. Евреи Даугавпилса на фронтах Второй мировой войны. – 
Даугавпилс, 2000 (līdzautors)
19. Раввины в Даугавпилсе (1920 – 1940)//Евреи в меняющемся 
мире  (  материалы  3-ей  международной  конференции).  –  Р., 
2000., стр. 124 – 134.
20.  Еврейские  учительские  организации  в  Латвии  (1920  – 
1940.)//DPU  EN  pasniedzēju  un  studentu  zinātniski  metodiskās 
konferences  1996.gada  rakstu  krājums (“Akadēmiskās izglītības 
problēmas universitātē”). – Daugavpils, Saule, 2001., 18. – 21.lpp.
21. Евреи в Латгале// Latgale. – 2001. Nr. 1(marts/aprīlis. –26 lpp.
22.  Евреи и изобразительное искусство  и кино в Латвии//  9. 
Ikg. zinātniskās konferences rakstu krājums. – Daugavpils,  DPU, 
saule, 2001. – 117. – 121. lpp.
23. Именной указатель к книге И. Штеймана «Время и люди». 
– Резекне, 2001.- стр. 195. – 202
24. Руководство редколлегией книги « Евреи в Даугавпилсе: 
книга третья. – Даугавпилс, 2001.
25. Канторское пение в Латвии (20 – 30.г. XX века)//  HF XI 
zinātniskie lasījumi. – Daugavpils, DPU HF, Saule, 2001., lpp. 186 
– 191
26. Из истории еврейской культуры в Латвии и в Даугавпилсе 
(20 –30.г.)// Евреи в Даугавпилсе: исторические очерки. Книга 
третья: часть 1. – Даугавпилс, 2001. – стр. 33 – 142

246



Monogrāfijas – 3
Raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos  - 17
Konferenču tēzes – 10
Citas zin. publikācijas -  18
Metodiskie raksti -  9

Stažēšanās ārvalstīs, 
starptautiskā sadarbība ar 
zinātni saistītos jautājumus

Sadarbība ar Baltkrievijas kolēģiem ( konferences, pieredzes 
apmaiņa, semināri, vizitācijas) 

Darbība ar zinātni saistītās 
sabiedriskās organizācijās

(kur, kad, kāds pienākums 
tika veikts) 

- Ebreju kopienas priekšsēdētāja vietnieks;
-  Multinacionālā Centra starptautiskās padomes 
     biedrs
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds Vladislavs Volkovs

Dzimšanas gads, datums, 
vieta

14.10.1963., Jelgavā

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

Augstākā
1981-1986.g. – Sverdlovskas Universitates Filosofijas
                         fakultāte, specialitāte – filosofijas
                         pasniedzējs
1989.g. – Filosofijas zinātņu kandidāts
kopš 1998.g. – Dr. soc. 

Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieņemamie amati

1989-1992.g. – RAU asistents
1995-1998.g. – RAU lektors
1999.g.  –  RAU  Informācijas  sistēmu  menedžmenta  augstskolas 
Ekonomikas  un  tiesību  katedras  Asoc.prof.  (RAU  paplašināta 
habilitācijas  padome  „  Gaisa  transformācijas 
ekspluatācija”10.03.98.), katedras vadītājs
Kopš 2000.g. – ISMA Ekonomikas un tiesību katedras
                          vadītājs
Kopš 2003.g. – DU SZF Socioloģijas katedras docents
                          (blakusdarba apvienošanas kārtībā)

Pētniecības virzieni (tai 
skaitā aizstāvētās 
dirsertācijas, aizst. datums, 
vieta disertācijas nosauk.)

Virz.: Krievu nacionālās minoritātes klātbūtne Latvijā
Doktora disertācijas tēma: „Krievu nacionālās minoritātes 
 pašapziņa Latvijā 19. un 20.gs.”
(LU LZA – dipl.: E-D Nr.000390)

Publikācijas 
( monogrāfijas, daiļdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi)

Kopā: 2 monogrāfijas un 30 publikācijas:
1.  Volkovs  V.,  Apine  J.  Slāvi  Latvijā.  –  R.,  LZA Filosofijas  un 
socioloģijas institūts, 1998.
2.  Volkovs  V.  Krievvalodīgās  jaunatnes  vēstures  apguve  un 
politiskās nācijas veidošanās problēma Latvijā. Pilsoniskā apziņa. – 
R., LU, Filosofijas un socioloģijas institūts, 1998.
3. Volkovs V. Austrumeiropas vasltu nacionālā politika 90.gados// 
LZA Vēstis. – R., 1998., Nr.2
4.  Volkovs  V.  Krievi.  Mazākumtautību  vēsture  Latvijā.  –  R., 
Zvaigzne ABC, 1998.
5. Волков В. Латвия смена этнокультурной доминанты русской 
молодежи// Социологические исследования. – М., 1998.- № 4
6. Волков В. Место родного языка русскоязычной молодежи в 
интеграционых  процессах  Латвии//  Этнографическое 
oбозрение, 1998., № 6
7.  Volkovs  V.  Krievvalodīgās  jaunatnes  vēstures  apguve  un 
politiskās  nācijas  veidošanās  problēma  Latvijā//  Integrācija  un 
etnopolitika. – R., Jumava, 1999.
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8. Этнополитика Латвии в 2000 году в зеркале русскоязычной 
прессы// Computer modelling and new technologies. – Vol.4, Nr.1, 
2000.
9.  Волков  В.  Лингвистический  принцип  самоорганизации 
национальной  идентичности  русскоговорящей  молодежи 
Латвии//  Первый  Всероссийский  Социологический  конгресс. 
Тезисы докладов. – Санкт-Петербург, 2000. 
10.  Volkovs  V.  Sabiedrības  informācijas  līdzekļi.  Eiropolitika 
Latvijā. – R., Elpa, 2001.
11.Volkovs  V.  Latvijas  krievvalodīgās  jaunatnes  nacionālās 
identitātes  pašorganizācijas  lingvistiskais  princips//II  Pasaules 
Latviešu zinātnieku kongresa tēžu krājums. – R., LZA, 2001.
12.  Volkovs  V.,  Apinis  P.  Krievi  Latvijā.  Latvija.  Zeme. 
Tauta.Valsts. – R., Nacionālās medicīnas apgāds, 2000.
13.  Volkovs  V.,  Apinis  P.  Slāvi  Latvijā.  Latvija.  Zeme. 
Tauta.Valsts. – R., Nacionālās medicīnas apgāds, 2000.
14.  Volkovs  V.,  Apinis  P.  Lietuvieši  Latvijā.  Latvija.  Zeme. 
Tauta.Valsts. – R., Nacionālās medicīnas apgāds, 2000.
15.  Volkovs  V.,  Apinis  P.  Ebreji  Latvijā.  Latvija.  Zeme. 
Tauta.Valsts. – R., Nacionālās medicīnas apgāds, 2000.
16. Volkovs V., Apinis P. Tūrisms. Latvija.Zeme.Tauta.Valsts. - R., 
Nacionālās medicīnas apgāds, 2000.
17. Volkovs V., Apinis P. Zinātne. Latvija.Zeme.Tauta.Valsts. - R., 
Nacionālās medicīnas apgāds, 2000.
18. Волков В. Что такое сознание? //Природа и компьютерный 
мир. – 2001., №1
19. Volkovs V. Krievu un krievvalodīgo sabiedriskās organizācijas 
un Latvijas sabiedrības inetgrācijas jautājumi 2001. gadā (analīzes 
skatījums).  –  Publicēts  portālā:  www.politika.lv –integrācija, 
09.07.02
20. Волков.В. Что значит мыслить? // Природа и компьютерный 
мир. – 2002., № 1
21. Волков.В. Что такое истина? // Природа и компьютерный 
мир. – 2002., № 2
22.  Volkovs  V.  Krievu  un  krievvalodīgo  nacionālās  minoritātes 
politiskā apziņa sabiedrības integrācijas procesā Latvijā.– Publicēts 
portālā: www.politika.lv –integrācija, 2002.
23.Волков В.  Русские  в постсоветской Латвии сквозь призму 
лингвистической идентичности//Диаспоры. – 2002., № 2
24.  Psychical  image as  the Highest  Type  of  information  and the 
artificial  intellect//  Information  Technologies  Mangement  and 
society. – R., 2003.

Darbība ar zinātni saistītās 
sabiedriskās organizācijās

(kur, kad, kāds pienākums 
tika veikts) 

Kopš 1992.g. – LU Filosofijas un sociologijas instituta
                         Etnisko pētījuma centra darbinieks

Apbalvojumi, prēmijas. 1999.g. – Fonda „Soross Latvija” prēmijas laureāts
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds Viktors Voronovs

Dzimšanas gads, datums, 
vieta

26.08.51., Krievija

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

Augstākā
1975 -1980.g. – Rostovas Universitāte, specialitāte-
                          filosofijas pasniedzējs
1983-1986.g. – Ļeņingradas Universitātes aspirantūra
2000.-2003.g. – St-Pēterburgas Universitātes
                         doktorants (socioloģijas nozarē)
1986.g. - Filosofijas zinātņu kandidāts
kopš 1987.g. – Dr. phil. (dipl.: C-D N-001218)

Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieņemamie amati

1980.-1983.g. – Ivanovas Tekstilinstitūta pasniedzējs
1986.-1999.g. – DPU Ekonomikas nodaļas docents

kopš 1999.g. – Baltijas Krievu institūta docents
kopš 2003.g. – DU SZF Socioloģijas katedras docents

                         (blakusdarba apvienošanas kārtībā)

Pētniecības virzieni (tai 
skaitā aizstāvētās 
dirsertācijas, aizst. datums, 
vieta disertācijas nosauk.), 

Virz.: -     Filosofija;
          -     Tiesibu filosofija

- Mārketings;
- Menedžments
- Loģistika;
- Ekonomikas mācību vēsture

Doktora disertācijas tēma „Ikdienišķās, teorētiskās un ekonomiskās 
apziņas līmeņu savstarpējās attiecības” 
( dipl.: C-D 001218)
Socioloģijas  disertācijas  darba  tēma  „  Ekomomiskās  apziņas  un 
ekonomiskās prakses transformācija”(sagatavošanā)
Socioloģijas  doktora  disertācija  „  Ekonomiskās  apziņas  un 
ekonomiskās prakses  transformācija” (dipl.:                  )
2001-2004.g.  – pētījuma projekta „Patērētāja pārliecība: 
                          analīze un izmērīšana ekonomikā” 
                          Nr.010045, (kopš 2002g. projekta Nr. 02.0876)
                          vadītājs (LZP)

Publikācijas 
( monogrāfijas, daiļdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi)

Kopā: 55 publikācijas
1. Воронов  В.  Краско.В.  Настроение  потрибителей  – 

важный  индекатор  здоровья  экономики//Капитал 
Латгалии. – Даугавпилс, 1999., № 1(14)

2. Воронов  В.  Краско.В.  Настроение  и  ожидания 
потрибителей  как  важный  индекатор  изменений 
экономической ситуации в Латгалии//Капитал Латгалии. 
– Даугавпилс, 1999., № 1(17)
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3. Воронов  В.  Измерение  индекса  потребительских 
настроений  городского  населения  Латгалии//gr.: 
Sabiedrības pašorganizācijas un kultūras mantojuma Latgales 
loma  modernizācijā.  –  Daugavpils,  DPU  Ekonomikas 
nodaļas Sociologisko pētījumu laboratorija, 1999.

4. Воронов  В.  Уверенность  потребителей:  анализ  и 
измерение в экономике. (сборник научных трудов).– Р., 
БРИ, т.5, 2000.

5. Воронов В. Поведение потребителей: анализ и измерение 
в экономике. Научные труды, выпуск 4, Р., 2000.

6. Воронов В.  Инвестиции – мотор экономики (заметки с 
выставки  Baltic  Invest  -2000)  //Капитал  Латгалии.  – 
Даугавпилс, 2000., № 5(28)

7. Sociālā  atmiņa  kā  sociālā  izplatījuma  paraugizveidošanas 
indikators//starpt.  zin.  konf..  Atmiņa  kultūrvēsturiskā 
kontekstā materiāli.1.,2.daļa. – Daugavpils, DU, Saule, 2001.

8. Voronovs  V.  Patērētāju  pārliecība:  analīze  un  mērījumi 
ekonomikā (monogrāfija). – R., BKI, 2001.

9. Воронов  В.  Финансовая  экспансия  и  ее  роль  в 
трансформации  рыночной  экономики.-  gr.:  Finansu 
sociologija:  problēmas  un  to  risinājumi.(zinātnisko  rakstu 
krajums). – Daugavpils, DU SZF, Saule, 2002.

10. Voronovs  V.  Patērētāju  noskaņojums  ekonomikā.  Mācību 
līdzeklis. – Daugavpils, DU, BKI, Saule, 2002.

11. Воронов  В.  Процесс  реализации  экономического 
сознания и его роль в изменении конкурентспособности 
региона.:gr.:  Reģiona  kunkurētspēja 
(starpt.zin.prakt.konf.rakstu  krājums).  –  Daugavpils,  DU, 
SZF, Saule, 2002.

12. Воронов  В.  Пределы  трансформации  финансового 
капитала в свете глобализации.- в кн.: Проблемы и пути 
развития предпринимателства и права в XX веке (тезисы 
докладов межд.науч.-практ.конф.). – Р., БРИ, 2002.

13. Воронов В. Особенности преоброзования экономической 
практики  и  экономического  сознания  в  России  (опыт 
критического  анализа)  //  Проблемы  современной 
экономики.Евразийский  межд.  Научно-аналитический 
журнал. – 2003. № 2

14.  Воронов В.  Экономическое сознание и экономическое 
практика  на  рубеже  XXI  веке.(монография).  –  изд. 
СпбГУ, 2003.

15. Voronovs  V.,  Krasko  V.  Patērētāju  noskaņojuma  faktoru 
analīze  ekonomiskajā  socioloģijā.  Mācību  līdzeklis.  – 
Daugavpils, DU SZF, Saule, 2004. 

Stažēšanās ārvalstīs, 
starptautiskā sadarbība ar 
zinātni saistītos jautājumus

1995- 1999.g. – Maskavas Valsts industrijas universitāte 
                          (tiesību bakalaurs)
1988 -1989.g. – Maskavas Valsts Universitāte (Ekonomikas
                          fakultāte- kvalifikācijas paaugstināšanas 
                          institūts, kvalifikācija ekonomikā

251



2000-2003.g. – St-Pēterburgas Valsts universitāte (Socioloģijas
                         fakultāte, doktorantūra)

Darbība ar zinātni saistītās 
sabiedriskās organizācijās

(kur, kad, kāds pienākums 
tika veikts) 

1993 -1999.g. – Vadītājs Mārketinga pētījumu centrā
kopš 1994.g. – Latgales Petniecības institūta loceklis
2002.g. – Latgales reģionālā iniciatīvu fonda loceklis
 kopš 2001.g. - M. Kovaļevska socioloģiskās kopienas 
                         loceklis
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds Ziedonis Rags

Dzimšanas gads, datums, 
vieta

1944.gada 18.jūnijā, Cēsu rajona Taurenē

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

Augstākā
1968.-1973.g. Vissavienības juridiskā institūta Maskavas fakultāte, 
                          tiesību zinātņu specialitātē  (jurists), saņemts 
diploms.
 1977.g.PSRS Prokuratūras Ļeņingradas Starptautiskā 
izmeklēšanas darbinieku kvalifikācijas celšanas 
institūta pilnais kurss 670 stundu apjomā, klausītājs; saņemta 
apliecība.
1992.–1994.g.Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 
maģistrants; saņemts tiesību maģistra diploms,
1995.–1998.g.Latvijas  Policijas  akadēmija  (LPA),  doktorants; 
aizstāvēta disertācija un saņemts tiesību zinātņu doktora diploms,
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
        1994.g. Tiesību maģistrs;
        1998.g. Juridisko zinātņu doktors;
        1999.g. LPA docents;
        2000.g.Ekonomikas  un  kultūras  augstskolas  asociētais 
profesors;  
        2001.g. Asociētais profesors. 
        2005.g. Profesors

Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieņemamie amati

1991.  –  2000.g.  Latvijas  Policijas  akadēmijas  docētājs  (asistents, 
lektors, docents). 
No 2000.g.  13.septembra  līdz  2001.g.  1.  oktobrim LPA Zinātnes 
nodaļas vadītājs. 
2001.- 2005.g. LPA Valsts tiesību zinātņu katedras asoc. profesors,
Kopš  2005.gada  1.jūlija  LPA  Valsts  tiesību  zinātņu  katedras 
profesors,
Kopš 2005.gada 1.aprīļa LPA Valsts tiesību katedras vadītājs,
Kopš 2006.gada 1.februāra Daugavpils Universitātes profesors.

Pētniecības virzieni (tai 
skaitā aizstāvētās 
dirsertācijas, aizst. datums, 
vieta disertācijas nosauk.)

valsts tiesību apakšnozare

Publikācijas 
(monogrāfijas,  daiļdarbi, 
zinātniskie  un  zinātniski-
metodiskie darbi)

Zinātniskās publikācijas pēdējo 6 gadu laikā: 
-   pavisam – 22 darbi  ( 60 autorloksnes),    t. sk. 4 monogrāfijas – 
(44 a/l),
-   mācību  līdzekļi  un  metodiskie  materiāli  konstitucionālo 
tiesību, policijas
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      tiesību un pašvaldību tiesību jomā – 8;
- ar zinātniskiem referātiem piedalījies vairākos starptautiskos 
zinātniskos
      pasākumos (kongresos, konferencēs, semināros) – 7;

Publicētā mācību literatūra:  -  kopējais  publikāciju skaits  10,  10,2 
autorloksnes
Pedagoģiskais darbs, akadēmisko studiju kursi:
Kopš   1991.gada    Latvijas politiskā sistēma;
                                Valsts un tiesību teorijas pamati;
                                Policijas administratīvi jurisdikcionālā darbība,  
bet
kopš  1994.gada      Konstitucionālās tiesības;
                                Pašvaldību tiesības;
                                Vispārējā valsts zinātne.
Sabiedriskās aktivitātes:
           Kopš 2002.g. Latvijas Zinātnieku savienības loceklis.
           Kopš  2002.g.novembra  AIKNC Augstākās  izglītības 
kvalitātes 
            novērtēšanas komisijas eksperts.    
           Kopš 2001.g. Latvijas Juristu  biedrības prezidija loceklis,
           LPA Senators,
           Žurnāla „Administratīvā un kriminālā justīcija” redkolēģijas 
loceklis, 
           Žurnāla „Studējošo zinātniskie Raksti” galvenais redaktors.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds  Ērika Krutova
Dzimšanas gads, datums, 
vieta

07.03.1976., Rīga

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

-  2000-2002.  Latvijas  Policijas  akadēmija  tiesību  zinātnes 
maģistrantūra
- 1995-2000.  Latvijas Policijas akadēmija,  augstākā juridiskā

Darba pieredze
universitātē, zinātniskie vai 
akadēmiskie grādi, 
ieņemamie amati

- Latvijas Policijas akadēmija, lektore
- 2002. Daugavpils Universitāte, vieslektore
- Valsts  policijas  Galvenā  Kriminālpolicijas   pārvalde 

Pirmstiesas izmeklēšanas pārvaldes inspektore 

Pētniecības virzieni (tai 
skaitā aizstāvētās 
dirsertācijas, aizst. datums, 
vieta disertācijas nosauk.)

Profesionālā ētika; Eiropas kopienu tiesības; Ģimenes tiesības

Publikācijas 
( monogrāfijas, daiļdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi)

Starptautiskā konference „Drošība un tautas attīstība” publikācija 
„Ģimenes drošība globalizācijas procesā”, Daugavpils, 2004

Stažēšanās ārvalstīs, 
starptautiskā sadarbība ar 
zinātni saistītos jautājumus

- 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”
-18.05.-20.05.2003. Latvijā, Rīgā 
Starptautiskās policijas priekšnieku konferences organizēšana   
- 24.05.-28.05.2003. Dānija, Kopenhāgena  
Ziemeļu  Baltijas  valstu  sieviešu  policistu  tīkla 
darba grupas sanāksmē
- 17.03.-20.03.2002. Polija, starptautiskā konferencē
 “Kravas automobiļu zādzības” publiska uzstāšanās
- 12.10.-13.10.2001. Tallina, 
Ziemeļ-  Baltijas  valstu  policijas  darbinieču  darba  pieredzes 
apmaiņa
- 27.09.-02.10.2001. Norvēģija, pieredzes apmaiņas vizīte
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Apbalvojumi, nopelni Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas Valsts Policijas pateicība 
par  sekmīgi  veikto  Eiropas  Padomes  un  Valsts  policijas 
konferences  “Policija  un  cilvēktiesības  organizāciju  un  Dānijas 
policijas studiju vizītes sagatavošanu Rīgā.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds Vitolds Zahars

Dzimšanas gads, datums,
 vieta

27.06.1942., Krāslava

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

Augstākā
- 1974.g. IeM Augstākā skola Sankt – Pēterburgā
- 1980.g. IeM Akadēmija Maskavā

Darba pieredze, zinātniskie 
vai akadēmiskie grādi, 
ieņemamie amati

1969. - 2002.28.12 dienests iekšlietu un tieslietu iestādēs;
1997. - 2002.28.12. ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks;
No  2003.g.  janvāra  LPA  Krimināltiesību  katedras  asociētais 
profesors;
Kopš  2003.g.  DU  Tiesību  katedras  asociētais 
profesors(blakusdarba kārtībā) 

Pētniecības virzieni (tai 
skaitā aizstāvētās 
dirsertācijas, aizst. datums, 
vieta disertācijas nosauk.)

1997.g. 27.jūnijā doktora grāds Tiesību zinātnēs, promocijas darbs 
“Ar  brīvības  atņemšanu  notiesāto  personu  klasifikācija  Latvijas 
cietumu reformas kontekstā.”

Publikācijas 
( monogrāfijas, daiļdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi)

- 1999. Kriminālsodu izpildes tiesības.Vispārīgā daļa. LPA
- 14.10.1999.  Brīvības  atņemšana:  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,  ideoloģija,  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 biļetens
- 2003.  Реформирование  тюремной  системы  Латвии. 

Бюлетень “Аспект”, Донецк, Украина
- 2003.  Par  kriminālpolitikas  liberalizāciju.  Grāmata  “Dienas 

kārtība Latvijai 2004”, izd. Baltijas forums

Stažēšanās ārvalstīs, 1995.-  1996. Dānijā  The Danish Helsinki  Committee;  1997.The 
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starptautiskā sadarbība ar 
zinātni saistītos jautājumus

European  Uninon  Institute;  1994.-2002.  Studiju  vizītes  Dānijā, 
Zviedrijā,  Norvēģijā,  Somijā,  Vācijā,  Šveicē,  Nīderlandē;  1998. 
Kanādā un ASV; 1999. ASV

Darbība ar zinātni saistītās 
sabiedriskās organizācijās

(kur, kad, kāds pienākums 
tika veikts) 

- 1997.-2002.  Eiropas  Padomes  vadītā  Nord-Balt  Cietumu 
projekta darba grupas biedrs;

- Starptautisko  organizāciju  “The  Prison  Fellowship 
International”  un  “International  Corrections  and  Prisons 
Association” biedrs;

- No  2003.g.  maija  ievēlēts  “The  Prison  Fellowship 
International” Eiropas biroja sastāvā;

- 2001.g.  decembrī  EDSO  darba  grupas  sastāvā  piedalījos 
Kirgiztānas Republikas brīvības atņemšanas iestāžu ekspertīzē 
un rekomendāciju izstrādāšanā sakarā ar to nodošanu Tieslietu 
ministrijas  pārraudzībā.2002.g.  oktobrī  līdzīgā  misijā 
piedalījos Tadžikistānā un Kirgiztānā.

- 2003.g.  jūlijā  EDSO  misijas  sastāvā  veicu  Tadžikistānas 
brīvības  atņemšanas  iestāžu  reformēšanas  programmas 
ekspertīzi.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds Elita Jermolajeva

Dzimšanas gads, datums, 
vieta

1961.g. 17.janvāris, Rīga

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

 1993. – Doktora grāds ekonomikā - Dr.oec. 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (LLU) 
Ekonomikas fakultātē (EF)
1985. – 1992. Maģistra grāds ekonomikā - Mag.oec. LLU EF
1979. – 1984. Lauksaimniecības ekonomikas un organizācijas 
specialitāte LLU EF
1971. – 1979. Rīgas 64. vidusskola

Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieņemamie amati

No 12/2005. Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes
docente, Ekonomikas katedras vadītāja
No 2004.      Valsts eksāmenu komisijas priekšsēdētāja 

Ekonomikas fakultātē  specialitātē Reģionālā attīstība un 
plānošana, Latvijas Lauksaimniecības universitāte
No 2001.      Docente Pedagoģijas fakultātes maģistrantūrā, 
Rēzeknes Augstskola
1995. -2004. Vidējās izglītības skolotāja (komerczinības), Preiļu 
Valsts ģimnāzija

Pētniecības virzieni Virzieni: 
•        reģionālā ekonomika; 
• Eiropas Savienības līdzfinansējuma izmantošana;  
• izglītības ekonomika

Disertācija  :   

Ekonomikas doktora grādam (1993. g. LLU EF Jelgavā) 
„Linkopības attīstības problēmas Latvijā” 

Izstrādātie studiju kursi:

Projektu izstrāde un vadība;
Ekonomika (sociologiem, juristiem);
Ievads ekonomikā (ekonomistiem);
Reģionālā ekonomika;
Izglītības ekonomika;
Menedžments. 

Pētnieciskie projekti:

2006. - IZM grants „Eiropas valstu pieredze teritoriālajā 
mārketingā un tās pielietojums Latvijā” pētniece;
2006.- DU granta „Zinātniskās grāmatas „Eiropas valstu 
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pieredze teritoriālajā mārketingā un tās pielietojums Latvijā” 
sagatavošana un izdošana” vadītāja un pētniece;
2005.- ES EQUAL programmas projekts „Apmācību 
nodrošināšana interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” 
Latgales reģiona koordinatore.
Kursi un semināri
2006. septembris - “European Project Planning and 
Management” course (50 hours) Florence, Italy (Attendance 
Certificate);
2006. febr. – apr. - Augstskolu izglītības pakāpē strādājošo 
pedagogu tālākizglītības programma „Inovācijas augstākās 
izglītības sistēmā” (40 kontaktstundas), Daugavpils 
Universitātes Izglītības un Vadības fakultāte (Sertifikāts Nr. 
192);
2005., 1. – 4.sept. - Seminārs SOCRATES GRUNTVIG 
programmā “The Ways of Decreasing the Differences of Adult 
Education between City and Countryside” (Atšķirību 
samazināšana pieaugušo izglītībā starp pilsētām un laukiem) 
(Sertifikāts);
2005., 6.,7.jūnijs - Seminar - Regional Training Programme 
(RTP) workshop of the European Comission DG Enlargement – 
TAIEX “Public Private Partnership” (Certificate);
2004., 11. nov., 21.dec. - Seminārs „Līdzsvarota ekonomiskā 
attīstība” Līvānu novada dome, Interreg III B projekts 
(Apliecība);
2004., 30.sept. – 16. okt.- Courses „Entrepreneurial Project 
Leadership” Stokholmas Ekonomikas Augstskola, Connect 
Latvija (Certificate Nr.04);
2004., 28.jūnijs – 9.jūlijs - Angļu valodas kursi „Intensive 
Intermediate General English” Jūrmalas Valodu centrs 
(Certificate of Completion);
2003. 11., 24.novembrī - „Projekta cikla vadība”
Latgales reģiona attīstības aģentūra (Apliecība);
2003. 27.jūnijs - „Informatīvais seminārs pašvaldību 
darbiniekiem”
SIA „Pašvaldību konsultāciju centrs” (Apliecība Nr. 03 – 
25/30);
2003. 15.febr. – 26.aprīlis - „Angļu valodas kurss” 
Resursu centrs sievietēm MARTA, EC Access 2000 (Sertifikāts 
Nr. B 333);
2002. 17.oktobris - „Aktualitātes teritorijas plānotājiem” 
Latvijas pašvaldību mācību centrs (Apliecība nr. 1590);
2002. 10.oktobrī - „Projektu konkursi: tēmas, nosacījumi, 
iespējas”
Sabiedrības integrācijas fonds;
2002., 2. – 4.maijs - „Women Together – Partnership for 
Democrasy”
European Women’s Foundation;
2002.,15.februāris - Lietišķā etiķete”,KOMIN SIA (Sertifikāts 
Nr.56);
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2000., 18.sept. – 18. okt. - „Datorzinību kursi pēc 72 stundu 
programmas”, 
2000.,27.marts- 26.apr. - LR Izglītības un zinātnes ministrija, 
Pedagogu izglītības atbalsta centrs (Apliecība Nr.D-3701);
2000., 19. – 27.jūlijs - „Menedžments”, Latvijas pašvaldību 
mācību centrs, Phare (Sertifikāts Nr.6533);
1999. - Sertifikāts: „Ekonomikas skolotājs – eksperts”, 
Latvijas Ekonomikas skolotāju asociācija.

Publikācijas 
(monogrāfijas, daiļdarbi, 
zinātniskieun zinātniski-
metodiaskie darbi)

Zinātniski atzītos izdevumos:
• Reduction of Regional Diversities still on the Agenda in 

Latvia. – Proceedings of the International Scientific 
conference „Economic Science for Rural Development” 
Nr.10, Jelgava, 2006., 176. – 182.lpp. (Zinātniski 
pētniecisko rakstu krājums, līdzautore)

• Vispārējās  izglītības finansējums Latvijā – problēmas un 
perspektīvas. (līdzautore, nodots publicēšanai LR Valsts 
prezidentes SAK zinātniski pētniecisko rakstu krājumam, 
2006., 24 lpp.)

• Social Partnership and the Quality of Education in 
Latvia. (līdzautore, nodots publicēšanai Latvijas 
Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta 
zinātniski pētniecisko rakstu krājumam, 2006., 10 lpp.)

Citos izdevumos:
• Eiropas Savienības līdzfinansējums Latvijas reģionu 

ilgtspējīgas attīstības nodrosināšanai (nodots 
publicēšanai DU SZF SPI žurnālam 2006., 32 lpp.)

• Izglītības loma Latvijas reģionu ekonomiskās attīstības 
veicināšanā (nodots publicēšanai starptautiskās 
konferences rakstu krajumam, 2006. 14 lpp.)

• Latvijas līdzsvarota attīstība un Eiropas Savienības 
līdzfinansējums (4 turpinājumos). Komersanta Vēstnesis 
2006/ Nr.38, 16.- 17. lpp., Nr. 39, 16. – 17.lpp., Nr. 40, 
16. – 17.lpp., Nr. 41, 14. – 15., 20.lpp. 

• Mācīties nekad nav par vēlu. Komersanta Vēstnesis 
Nr.21, 2006., 14. – 15. lpp.

• Mikrokredīts – uzņēmējdarbību stimulējošs faktors 
Latgales reģionā. DU SZF SPI Reģionālais ziņojums. 
Nr.2 – Daugavpils, 2006., 188. - 197.lpp.

• Mikrokredīts – pirmais solis ceļā uz patstāvību. 
Komersanta Vētnesis Nr. 12, 2006., 8.- 9.lpp. 
(līdzautore)

• Mikrokredīts – iespēja kļūt patstāvīgai. Starptautiskās 
pieredzes ienākšana Latvijas laukos. – Jelgava, 2005., 39. 
– 59. lpp.

• Льноводство в Латвии. – В кн.: Экономические 
проблемы крестянских хозяйств. Ч.2, Труды ЛСХА, 
Елгава, 1993, вып. 275, с. 199. – 207.

• Опыт эталонных хозяйсв в льноводстве.– 

261



Технические культуры, М.ВО “Агропромиздат”, 
1991., № 3. с. 47. – 49.

• Использование коллективного трудового потенциала 
в процессе интеграции производства и переработки 
льна. – В кн.: Социальные факторы повышение 
еффективности сельскохозяйственного производства: 
Труды ЛСХА, Елгава, 1990, вып. 265, с. 89. – 92.

• Интенсификация работы кадров в условиях 
агрофирмы. – В кн.: Пути повышения роли 
специалистов в условиях интенсификации сельскохо-
зяйсвенного производства: Труды ЛСХА, Елгава, 
1988, вып.249, с.77.- 81.

Mācību grāmatas:
1999. - recenzija vidusskolas mācību grāmatai “Ekonomika”
1997. - mācību grāmata “Grāmatvedība” (autoru kolektīva 
sastāvā)

Stažēšanās ārvalstīs, 
starptautiskā sadarbība ar 
zinātni saistītos jautājumus

Ārvalstu pieredze 
- Eiropas Savienības pamatnostādnes un attīstības perspektīvas. 
Brisele, Beļģija (06/2006);
- Project FEM: Female Entrepreneurship Development in the 
Baltic Sea Region – seminārs Oslo, Norvēģijā (03/2006);
- NVO pārstāvju mācību brauciens uz Briseli (03/2005);
- Project FEM: Female Entrepreneurship Development in the 
Baltic Sea Region – seminārs Zviedrijā (02/2005);
- Investing in the future of rural areas in Europe – Investīcijas 
lauku attīstībā Eiropā – Latgales reģiona pārstāve ES konferencē 
Lielbritānijā (02/2004);
- PREPARE programme gathering about development of rural 
areas in Europe – „Lauku attīstības iespējas Eiropā” - PREPARE 
programmas mācību brauciens uz Poliju un Slovākiju (10/2003);
- Pieaugušo izglītības un sociālā darba pieredze Nīderlandē (09 – 
10/2000) un (06/1999)

Darbība ar zinātni saistītās 
sabiedriskās organizācijās
(kur, kad, kāds pienākums 
tika veikts)

No 1997. – Biedrības “Preiļu Sieviešu klubs” valdes 
priekšsēdētāja
2003. – 2005. Biedrības “Preiļu NVO” valdes priekšsēdētāja
2001. – 2002. Preiļu NVO atbalsta centra direktore
1998. – 2004. Latvijas Ekonomikas skolotāju asociācijas biedre
No 2004. - L atvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas 
biedre.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds Jānis Načisčionis

Dzimšanas gads, datums, 
vieta

1948.14.jūlijs, Rīga

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

                     Augstākā juridiskā 
1977.g. Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāti,
1989.g. Latvijas Universitātes neklātienes aspirantūra 

Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieņemamie amati

1989 Juridisko zinātņu kandidāts
1992 Tiesību doktors
1993 LU docents
1995 LPA docents
1998 LPA asociētais profesors
2002 LPA profesors
 2005 SIA BAT profesors, Juridiskās fakultātes dekāns

Pētniecības virzieni (tai 
skaitā aizstāvētās 
dirsertācijas, aizst. datums, 
vieta disertācijas nosauk.)

Zinātniskie pētījumi saistīti ar administratīvo tiesību un 
administratīvi procesuālo tiesību pilnveidi publiskā pārvaldē.
1989.g. 29.septembrī M.Lomonosova v.n. Maskavas Valsts 
universitātē  aizstāvēta disertācija „Veselības aizsardzības 
sistēmas pārvaldes organizācija Latvijas PSR (administratīvi 
tiesiskais aspekts)” – iegūts juridisko zinātņu kandidāta grāds
1992.g. 17.novembrī ar Latvijas Universitātes habilitācijas un 
promocijas Padomes lēmumu Nr.13 iegūts tiesību doktora 
zinātniskais grāds (Dr.iur.).  

Publikācijas 
(monogrāfijas, daiļdarbi, 
zinātniskie un zinātniski 
-metodiskie darbi)

Monogrāfija  J.Načisčionis „Administratīvās tiesības” P&K 
2002.
Monogrāfija  J.Načisčionis „Administratīvās tiesības” 
Papildinātais izdevums. Latvijas Vēstnesis.2003. 2006.10.-
11.11. Viļņā (Lietuva) piedalīšanās Mykolas Romieris 
Universitātes Starptautiskā zinātniskā konferencē, nolasot 
referātu “Konkurences Padomes kompetence” 
2006.02.06. Rīgā.,Biznesa augstskolā Turība 7.Starptautiskās 
zinātniskās conferences Publisko tiesību sekcijas vadīšana un 
referāta “Administratīvo tiesību avoti nolasīšana”.
2004. 01.11. – 04.11. Rīgā, Latvijas Policijas akadēmijā 
CEPOL kursu “Līderis un vadīšana mainīgā pasaulē” 
vadīšana.
2003.g.27.-28.11. piedalīšanās Starptautiskā zinātniski 
praktiskā konferencē, vadot tās plenārsēdi un nolasot referātu 
“Speciālie termini, to piemērošana administratīvās tiesībās” 
Latvijas Policijas akadēmijā.      
2003.g.31.10-01.11. semināram “Konstitucionālā un 
administratīvā tiesvedība: kompetences robežas un savstarpējā 
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mijiedarbība” sagatavots referāts “Par  konstitucionālās un 
administratīvās tiesvedības robežām” Kāds ir vērtējums no 
tiesiskuma viedokļa. 
2003.g. 23.08. piedalīšanās Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konferencē, vadot to un nolasot referātu “Publiskās pārvaldes 
pilnveide” Latvijas Policijas akadēmijā.  
      2003.g. 27.02. -28.02. piedalīšanās Starptautiskā zinātniskā 
konferencē, nolasot referātu “Publisko tiesību līgums” 
Rēzeknes augstskolā.
      2002.g.12.04. piedalīšanās Starptautiskā zinātniskā 
konferencē, nolasot referātu “Uzņēmuma reģistra 
kompetences tiesiskā regulējuma pilnveide”   biznesa 
augstskolā  “Turība”.
     2002.g.28.02.-02.03. piedalīšanās Starptautiskā zinātniskā 
konferencē Rēzeknes augstskolā, nolasot referātu 
”Administratīvās iestādes kompetences tiesiskā regulējuma 
pilnveide”.                                        
       1998.g. 13.-16.05. piedalīšanās Starptautiskā zinātniskā 
konferencē Lietuvas Tiesību akadēmijā, nolasot referātu 
“Creation of the National  Administrative and Administrative 
procedure law system and compliance with the European law”. 
Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs:
      2003.g. 20.03. piedalīšanās Latvijas Policijas akadēmijas 
konferencē, nolasot referātu “Kāpēc Administratīvo sodu 
procesa likumprojekts”? 
2002.g. 28.01. piedalīšanās Īpašo uzdevumu ministra valsts 
reformu lietās sekretariāta, Saeimas Valsts pārvaldes un 
pašvaldības komisijas seminārā “Valsts pārvaldes iekārtas 
likumprojekts”. 
       2001.g. 09. 11.  piedalīšanās Latvijas Republikas 
Satversmes tiesas un Vācijas Fonda internacionālajai sadarbībai 
rīkotajā starptautiskajā seminārā “Pamattiesību aizsardzība 
Konstitucionālā tiesā”. 
      2001.g.06.10. piedalīšanās Roberta Šūmaņa institūta Latvijā 
konferencē “Informētas sabiedrības nepieciešamība 
integrējoties Eiropas Savienībā”, uzstājoties debatēs par 
administratīvo tiesību principu nozīmi publiskā pārvaldē.       
       2001.g. 06.03. piedalīšanās Latvijas Republikas Ārlietu 
ministrijas un Eiropas Padomes Cilvēktiesību 
ģenerāldirektorāta seminārā “Eiropas Cilvēktiesību konvencija 
un tās tiesu prakse: piemērošana nacionālajās tiesu instancēs un 
valsts pārvaldē”.
      1999.g.23.04. piedalīšanās konferencē “Ombudsmens 
Latvijā –demokrātijas papildinājums”.

Stažēšanās ārvalstīs, 
starptautiskā sadarbība ar 
zinātni saistītos jautājumos

            2005. 2. decembrī piedalīšanās starptautiskā seminārā 
par Satversmes tiesas spriedumu interpretācijas problēmām, 
kuru rīkoja Latvijas Republikas Satversmes tiesa kopā ar 
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Vācijas Fondu internacionālajai juridiskajai sadarbībai 
(Deutsche Stiftung für internationale rechtliche  
Zusammenarbeit). 
           2005.03.10. – 09.10. atbilstoši  SOCRATES 
programmas ERASMUS darbība 2.2. Mykolas Romieris 
Universitātē Viļņā nolasītas lekcijas 8 stundu apjomā. Lekcijas 
bija noorganizētas bakalaura studiju programmā studējošiem. 
Lekcijas noklausījās arī Administratīvo tiesību un 
administratīvā procesa katedras docētāji, doktoranti un 
maģistranti. 

            2004.08.08. –14.08. dalība divpusējās sadarbības 
projektā “Policijas apmācības sistēmas uzlabošana un policijas 
apmācības sistēmas sniegumu vadīšanas sistēmas 
pilnveidošana”. Pieredzes apmaiņa studējošo izglītošanā 
Ziemeļīrijas un Skotijas Policijas koledžās – sertifikāts.

            2004. gadā no 18.04. līdz 24.04. saskaņā ar LPA 2004. 
gada 10.marta rīkojumu Nr.49 biju stažēties ārvalsts augstskolā 
- Ukrainas Nacionālā iekšlietu akadēmijā. Radoša, 
priekšmetiska domu un pieredzes apmaiņa par studiju procesa 
organizāciju, kā arī par Administratīvo tiesību aktu un, jo īpaši 
par administratīvās atbildības, pilnveides aspektiem Ukrainā un 
Latvijā. Ukrainas Nacionālās iekšlietu akadēmijas docētājiem, 
doktorantiem, maģistrantiem, adjunktiem nolasīts lekciju cikls 
Реформы государственного управления Латвии (Закон об 
устройстве государственного упраления. Закон об 
административном процессе Правовое регулирование и 
практика).  

           1999.g. 17.05. - 21.05. Polijā (Legionovā) mācības 
EPKA kursos - modulis “Vadība” - iegūts sertifikāts. 

  1997.g. 13.-15.04. Universitāšu un koledžu 
personālsastāva attīstības aģentūras (UCoSDA) studiju 
kvalitātes novērtēšanas
seminārs (SSA Training seminar)

          1995. gadā no 16. janvāra līdz 3. februārim Dānijā 
(Ronnē) mācījos “Publiskās administrācijas reforma” kursos un 
ieguvu sertifikātus topikos:  Centrālās un vietējās valdības 
“loma”, “Valdība demokrātiskā sabiedrībā” un “Valdības 
informācija”.
          1994. - 1996. gados Eiropas Padomes Administratīvo 
tiesību darba grupā pārstāvēju LR Tieslietu ministrijas Publisko 
tiesību departamentu. Līdzdalība darba grupas sagatavotajā 
Rokasgrāmatā “Administration and You”.
       1991.g. 29. 01. - 02. 02. piedalījos Polijas Veselības 
aizsardzības ministrijas Nacionālā centra rīkotajā starptautiskā 
seminārā par apdrošināšanas medicīnas aktuāliem jautājumiem.
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Darbība ar zinātni saistītās 
sabiedriskās organizācijās
(kur, kad, kāds pienākums 
tika veikts)

Piedalīšanās starptautiskajos un valsts pasūtitajos 
projektos:
       2004.06.08. – 14.08. Ziemeļīrijas un Skotijas Policijas 
koledžās līdzdalība projektā 2003/004-979-07-02 “Policijas 
apmācība ” Twinning līgumā Nr.LV/2003IB/JH-03A              
        2002.g.27.08. – līdzdalība valsts pasūtītā pētījumu projektā 
“Radikālisma un ekstrēmisma izpausmju juridiskais definējums 
un šādu darbību tiesiskā regulēšana”. 
       2000.g. 11.12. - projekta Tempus Phare S JEP - 12396 - 97 
mobilā granta ietvaros sadarbības ar Somijas augstskolām 
zinātnisko pētījumu veikšanai (ierēdņu, komandējošā sastāva 
personāla atlases un komplektēšanas kritēriji)  pirmās 
apakšgrupas vadītājs.
     1999.g.04.-17.10. Somijā, Helsinku universitātē līdzdalība 
mobilā granta projektā TEMPUS – PHARE S-JEP 12396-97. 
Projekta  ietvaros - mācības un pieredzes apguve par studiju 
kursu saturu, studiju programmu sagatavošanu un studiju 
procesa organizāciju.

       1998.g. 12.-15. 11. līdzdalība projektā TEMPUS – PHARE 
S-JEP 12396-97 Somijas Helsinku universitātē veikts pētījums 
un pieredzes apgūšana par studiju procesa organizāciju un 
studējošo, docētāju darbu bibliotekās,izmantojot datu bāzi 
“HELKA”. Mācības un pieredzes apgūšana par studiju procesa 
organizēšanu Helsinku Universitātes Tālākizglītības centrā.
     1996.g. vadīts Valdības pasūtīts Pašvaldību lietu pārvaldes 
organizētais pētniecislais projekts “Vēsturiski salīdzinošā 
pašvaldību reformu procesu izpēte un praktisku rekomendāciju 
sagatavošana pašvaldību demokratizācijas attīstībai” .
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds Aleksejs Vorobjovs

Dzimšanas gads, datums, vieta 15.08.48. Grīva, Ilūkstes apriņķis, Latvija

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

1968. – 1972.g. – DPI Fizikas un matemātikas fakultāte   

1979. – 1980.g. – PSRS Zinātņu akadēmijas Universitāšu 
un pedagoģisko augstskolu pasniedzēju kvalifikācijas 
celšanas un pārkvalifikācijas institūts – psiholoģijas 
pasniedzējs (diploms Nr. 005059)

1985.g. – PSRS Pedagoģijas Zinātņu akadēmijas Vispārīgās un 
pedagoģiskās psiholoģijas zinātniski pētnieciskais institūts, 
aspirantūra 

1987.g. – Psiholoģijas zinātņu kandidāts (diploms Nr. 001746)

kopš 1992.g. – nostrificēts Dr. psych. (diploms C-D Nr. 
000658)

kopš 1993.g. – Dr.hab.paed. (diploms C-Dh Nr. 000102)

kopš 1998.g. – Dr.hab.psych. (diploms C-Dh Nr. 000188)

Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieņemamie amati

• 1979.- 1985.g. – Daugavpils Pedagoģiskā institūta 
Pedagoģijas un psiholoģijas katedras pasniedzējs 

• 1985. – 1987.g. – Daugavpils Pedagoģiskā institūta 
Pedagoģijas un psiholoģijas katedras vecākais 
pasniedzējs

• 1987. – 1991.g. – Daugavpils Pedagoģiskā institūta 
Pedagoģijas un psiholoģijas katedras docents

• 1991.g – 1994.g. – Daugavpils Pedagoģiskās 
universitātes Pedagoģijas un 
psiholoģijas                                katedras vadītājs

• 1994.g.- 2001.g.  – Daugavpils Pedagoģiskās 
universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas katedras 
profesors

• kopš 1997.g. – Latvijas Universitātes Pedagoģijas un 
psiholoģijas institūta Latgales nodaļas vadītājs 

• 2001g. –2003.g. – Daugavpils Universitātes Pedagoģijas 
un psiholoģijas fakultātes Psiholoģijas katedras 
profesors

• kopš 2003.g. – Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu 
fakultātes Sociālās psiholoģijas katedras profesors

• 1999.-2003.g. – Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 
licencētās doktora studiju programmas pedagoģiskās 
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psiholoģijas apakšnozarē direktors
• 2004.-2006.g. Daugavpils Universitātes akreditētās 

doktora studiju programmas sociālās psiholoģijas 
apakšnozarē direktors

• 2004.-2006.g. Daugavpils Universitātes akreditētās 
maģistra studiju programmas “psiholoģija” (sociālā 
psiholoģija) direktors 

Pētniecības virzieni • psiholoģijas vēsture;
• vispārīgā psiholoģija;
• attīstības psiholoģija, pedagoģiskā psiholoģija;
• sociāli pedagoģiskā psiholoģija

Studiju kursu programmu izstrāde augstāk minētajos priekšmetos.
Doktora disertācijas tema psiholoģijā “Skolotāja personība 
  klases kolektīva starppersonālo attieksmju sistēmā” 
  (dipl. C-D Nr. 000658)
Psiholoģijas habilitētā darba tēma “Personības satura un aktivitātes 
sistēmprocesuālais modelis” (dipl. C-Dh Nr. 000188)
Pedagoģijas habilitētā darba tēma   „Skolotāju personības audzinošais 
potenciāls” (dipl. C-Dh Nr. 000102)               

LZP pētījumu projekti

1998.-2000.g. Personības socializācijas ekoloģiskās virzības 
koncepcija. Projekta vadītājs.

2001.-2003.g. Personības selektīvās aktivitātes īpatnības 
multikulturālā un multinacionālā vidē. Projekta vadītājs.

2004.-2006.g. Latgales iedzīvotāju Latvijas un Eiropas 
psiholoģiskās kartes (Psychological concepts of Latvia and 
Europa of  Latgalian inhabitants). Projekta vadītājs.

2006.g – Mūsdienu Latvijas iedzīvotāju sociālās selektivitātes 
un sensitivitātes saturs un īpatnības. 

Publikācijas 
(monogrāfijas, daiļdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi)

• Vorobjovs A., Ruža A., Raščevskis V., Murašovs V. Social 
representations of safety and living of EU states among 
Latvian inhabitants \\ Sociālo zinātņu vēstnesis 133 – 154.

• Vorobjovs A., Ruža A., Raščevskis V., Murašovs V. (2006) 
Social representations of EU states among Latvian 
inhabitants \\ Reģionālais ziņojums,  Nr. 2., Daugavpils, 
Saule, 112 - 187.

• Vorobjovs A. The principle of dialectical conglomeration in 
the peredization of the personality development. Law 
University of Lithuania. Socialinis darbas Nr. 3 (1) 2004. 
100.-105.lpp.

• Vorobjovs A., Ruža A. Latgales jauniešu Eiropas 
psiholoģiskās kartes īpatnības. Starptautiskā zinātniskā 
konference “Drošība un tautas attīstība”. Daugavpils, 2004, 8 
lpp.
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• Vorobjovs A., Ruža A. Personības aktivitātes adaptīvi-
neadaptīvais modelis: pētījuma teorētiskās un 
eksperimentālās pieejas. ATEE Spring University, Rīga, 
2003.

• Vorobjovs A. The content of the time perception of the youth 
and adults// Proceedings from the 3rd Internacional 
conference “Person. Color. Nature. Music.”, Daugavpils, 
2003. 58 – 63. lpp.

• Vorobjovs A. Selective Aktivity of Personality: Systemic-
Processual Approach Principles and Contents. // Decade of 
Reform: Achievements. Challenges Problems, P.IV. ATEE 
Spring University, Rīga, 2002, 4-15 lpp.

• Vorobjovs A. Educational Potential of the Teacher’s 
Personality.// Nove mopnosti a pedagogisky vyzkum. 
Ostrava University, 2001, 165-169 lpp.

• Vorobjovs A. Activity of Personality: Systemic-Processual 
Approach Principles and Contents. // Rakstu krājums. 
Sabiedrība un kultūra, Liepāja, 2002, 301-321 lpp.

• Vorobjovs A. Personības socializācija un audzināšana: 
“konflikts” vai “vienprātība”. Rakstu krājums “Konflikta 
teorija un prakse multikulturālā sabiedrībā”, Rīga, 2001, 82-
89 lpp.

• Educational Potential of the Teacher’s Personality: 
determinants and contents.// Realising Educational Problems. 
ATEE Spring University. Klaipeda, 2001, 365-373 lpp.

• Vorobjovs A. Systemic – Processual Approach to Modeling 
the Content of  Personality. ATEE Spring University Today’s 
reforms for tomorrows school’s. Klaipēda, 2000, 248-256 
lpp.

• Vorobjovs A. Methodological Problems in the Systemic-
Processual Paradigm of Personality. II International 
Conference “Person. Color. Nature. Music.” Daugavpils, 
2000, 54-58 lpp.

• Vorobjovs A. Educational Potential of the Teacher’s 
personality. Šiauliai University, Lithuania, 2002, 263-266 
lpp.

• Воробьёв А.В. Воспитательный потенциал личности 
учителя (системно-процессуальный подход) // 
Теоретические и прикладные проблемы психологии 
педагогического межличностного взаимодействия. 
БГПУ. Минск, 2002, стр. 78-80.

• Vorobjovs A. Principle of Dialectic conglomeration in the 
Problem of Measurements of Child’s Content of 
Personality//The International conference “Primary School 
Entered 2000”. – Klaipēda, 2000, 203-211 lpp.

Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana vai izdotie 
darbi 

o Vorobjovs. Skolotāja personības audzinošais 
potenciāls. Daugavpils, 1993., 200 lpp.

o Vorobjovs. Personoloģija: personības aktivitātes un 
satura problēmas. Daugavpils, 1997., 206 lpp.

o Vorobjovs. Psiholoģijas pamati. R., Mācību apgāds, 
1996., 323 lpp.

o Vorobjovs. psiholoģijas vēsture. Daugavpils, DPU, 
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1995., 152 lpp.
o Vorobjovs. Psiholoģija (palīgmateriāli skolotājam 

sešās burtnīcās). R., LR Izglītības ministrija, 1993.-
1994.

o Vorobjovs. Gatavojamies skolai. R., Zvaigzne ABC, 
1994., 124 lpp. (krievu val.).

o Vorobjovs. Psiholoģija. R., Zvaigzne ABC, 1994., 
246 lpp. (krievu val.).

o Vorobjovs. Psiholoģijas vēsture. Daugavpils, DPU, 
1994., 175 lpp.

o Vorobjovs. Psiholoģija iesācējiem. R., Mācību 
apgāds, 1999., 502 lpp. 

o Vorobjovs. Vispārīgā psiholoģija. R., Mācību 
apgāds, 2000.

o Vorobjovs. Sociālās psiholoģijas teorētiskie pamati. 
R., Izglītības soļi, 2002.

o Vorobjovs A. Sociālā psiholoģija. Rīga, Izglītības 
soļi, 2002. 340 lpp.

o Vorobjovs A. Psiholoģijas vēsture. Rīga, Izglītības 
soļi, 2004. 270 lpp.

o Vorobjovs A., Kudiņš A. No domas līdz zinātnei. 
Psiholoģijas vēsture. R., Izglītības soļi, 2005.

Stažēšanās ārvalstīs, 
starptautiskā sadarbība ar 
zinātni saistītos jautājumus

Lekciju lasīšana ārvalstu augstskolās
Lekcija (6 st.) “Personības satura sistēmprocesuālā modelēšana” 
Baltkrievijas Valsts Pedagoģiskajā universitātē 3.kursa studentiem 
2002.gada 21.-22.aprīlī. 
Starptautisko konferenču organizācijas komisijas vadība vai 
līdzdalība to darbībā
3.starptautiskā konference “Person. Color. Nature.Music”. DU 2003 
– organizācijas komisijas loceklis
4.starptautiskā konference “Person. Color. Nature.Music”. DU 2004 
– organizācijas komisijas loceklis
starptautiskā konference “Drošība un tautas attīstība”. DU 2004 – 
organizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks
 Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai līdzdalība 
to darbībā
Klaipēdas Universitātes zinātnisko rakstu krājuma “Pradinē Mokukla: 
kaita ir problemos” redakcijas kolēģijas loceklis

Darbība ar zinātni saistītās 
sabiedriskās organizācijās
(kur, kad, kāds pienākums 
tika veikts)

Eksperta darbība Latvijas Zinātnes Padomes starptautiskajos 
projektos un programmās
Latvijas Zinātņu Akadēmijas psiholoģijas nozares eksperts (pirmā 
ievēlēšana 1999-2001, otrā ievēlēšana 2002-2005).
Latvijas Universitātes promocijas padomes psiholoģijas eksperts.
Daugavpils Universitātes promocijas padomes pedagoģijā vadītājs.
Daugavpils Universitātes promocijas padomes psiholoģijā vadītājs.
Latvijas Universitātes profesoru padomes psiholoģijas eksperts.
Daugavpils Universitātes profesoru padomes pedagoģijas eksperts.
Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju 
vadība vai līdzdalība to darbībā.
Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācijas loceklis.

Apbalvojumi, prēmijas, goda 2006.g. – DPU Atzinības Raksts.
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nosaukumi u.c.
DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds Jānis Eglītis

Dzimšanas gads, datums, vieta 23.01.1961., Preiļu rajons

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

1979.g. – 1984.g. Latvijas Valsts universitāte(fizika), 
fiziķis pasniedzējs;
1994.g. Latvijas Valsts universitāte (fizika), M.sc.;
1999. – 2003. g. Latvijas Lauksaimniecības universitāte (ekonomika), 
doktorantūra.

Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieņemamie amati

1986 – 1996 Preiļu 1. vidusskolas direktors
1996 – 2005 Preiļu Valsts ģimnāzijas direktors
2000 – 2003 Latvijas izglītības vadītāju asociācijas prezidents
1998 – šobrīd Augstākās izglītības padomes loceklis
2003 – 2006 Preiļu novada domes priekšsēdētājs
2005 – šobrīd Daugavpils Universitāte, asociētais profesors, pētnieks
2006 – šobrīd LR Saeimas deputāts 
Kopš 1994.g. -  M.sc.     000206
Kopš 2003.g. - Dr.oec.

Pētniecības virzieni Reģionālā ekonomika, izglītības vadība un ekonomika

Publikācijas 
(monogrāfijas, daiļdarbi, 
zinātniskieun zinātniski-
metodiskie darbi)

Publiācijas:
• Measurement and improvement of the quality of secondary 

education in Latvia. Paris: UNESCO, 1994. p. – 50.
• Vispārējā vidējā izglītība Latvijā – perspektīvas reģionu 

modelis. Humanities and Social Sciences latvia. University 
of Latvia. 1 (30)/ 2001.p. 120 – 130

• Vidējās izglītības kvalitāte un augstakās izglītības piejamībā 
Latvijā reģionālā aspektā. Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Vēstis. 2002.gads, Nr.1, 56. sēj. 19 – 23. lpp.

• Administratīvi teritoriālā reforma un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu tīkls. Starptautiskās zinātniskās konferences 
“Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā 
attīstībā. Konkurētspējas problēmas ilgtspējīgā ekonomikas 
attīstībā.” materiāli. 2002. gada 28. februāris – 2. marts. 
Rēzeknes augstskola. 92. – 97. lpp.

• Cilvēkresursi reģionos. Starptautiskās zinātniskās 
konferences “Latvijas lauku attīstības iespējas un risinājumi 
XXI gs. sākumā“ materiāli. Jelgavā 18. –19.04.2002. 411. – 
418. lpp.

• J. Eglītis, B. Rivža, P. Rivža. Latvijas vidusskolu attīstības 
modeļi. International Scientific Conference “Economical 
Science for Rural Development”. Reports. Jelgava 2003, 43. 
– 50. lpp.

• Vispārējā vidējā izglītība cilvēkkapitāla un tā kvalitātes 
attīstībā. LU raksti, 2004.

• J. Eglitis, B. Rivza, P. Rivza "Knowledge – based 
management and the Analytic Hierarchy Process in Latvia”. 
Proceedings of International Conference "Modelling and 
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Simulation of Business Systems", May 13 – 14, 2003, 
Vilnius, Lithuania, p. 123 – 127.

• Izglītības kvalitātes mērīšana. Pārmaiņas Latvijas izglītībā: 
izaicinājumi sistēmas vadībai. Pārskats par izglītību Latvijā 
2001. / 2002., Sorosa Fonds – Latvija, Sabiedriskās politikas 
centrs PROVIDUS, Rīga, 2003, 10. – 23. lpp.

• Vienotā eksaminācija – realitāte un perspektīvas. Augstākā 
izglītība 21.gs. sākumā. Rakstu krājums, Daugavpils: Saule, 
2006., 46. – 61. lpp.

• Eglītis J., Eglītis U. Linu klastera izveide Latgalē (iesniegts 
publicēšanai Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu 
fakultātes Reģionālajā ziņojumā Nr. 3) 15 lpp.

• Eglītis J., Jermolajeva E. Vispārējās izglītības finansējums 
Latvijā - problēmas un perspektīvas (iesniegts publicēšanai 
Latvijas Valsts prezidentes Stratēģiskās analīzes komisijas 
zinātniski pētniecisko rakstu krājumā) 24 lpp.

• Izglītība zināšanu ekonomikai (iesniegts publicēšanai 
Latvijas Valsts prezidentes Stratēģiskās analīzes komisijas 
zinātniski pētniecisko rakstu krājumā) 12 lpp.

Stažēšanās ārvalstīs, 
starptautiskā sadarbība ar 
zinātni saistītos jautājumus

Starptautiskais izglītības plānošanas institūts, Parīze – 1993.g.
Stažēšanās Roskildes universitātē – 2002.g.

Darbība ar zinātni saistītās 
sabiedriskās organizācijās
(kur, kad, kāds pienākums 
tika veikts)

1998 – 2006 Augstākās izglītības padomes loceklis

Apbalvojumi, prēmijas, goda 
nosaukumi u.c.

Ministru kabineta atzinības raksts, 1995. gads
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds Aleksandrs Baikovs

Dzimšanas  gads,  datums, 
vieta

1951.gads 30. augusta, Krievija

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

Augstaka
Latvijas Valsts Universitāte
Maskavas Valsts Universitāte

Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieņemamie 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 Tehnoloģijas Institūta tiesības katedras 
vadītājs.
1995. – 1997. Sociālās Tehnoloģijas 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 nodaļas vadītājs.
2006. - līdz šīm brīdim. Daugavpils universitāte, docents

Pētniecības  virzieni  (tai 
skaitā  aizstāvētās 
dirsertācijas,  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,  daiļdarbi, 
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 

273



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 
daļa - 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.)
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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.)
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds Santa Vorone

Dzimšanas gads, datums, 
vieta

1973. gada 20. decembrī, Daugavpilī

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

- Kopš 2005.09. Latvijas Universitāte, Latvija
Psiholoģijas doktorantūra. Klīniskās psiholoģijas apakšnozare
- 2002.06 – 04.2004 Daugavpils Universitāte, Latvija
Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā
-  09.1997-06.2001  Daugavpils  Pedagoģiskā  Universitāte, 
Latvija. Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā
Izglītības psihologa praktiķa kvalifikācija

Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieņemamie amati

-     06.2001Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā
Izglītības psihologa praktiķa kvalifikācija
- 04.2004Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (sociālā 

psiholoģija) 
-     09.2001.g. – 09.2006.g. – Pedagoģiskās psiholoģijas un 
Sociālās psiholoģijas katedras asistente
-    no 09.2006.g –Sociālās psiholoģijas katedras lektore 

Pētniecības virzieni (tai 
skaitā aizstāvētās 
dirsertācijas, aizst. datums, 
vieta disertācijas nosauk.)

- Klīniskā psiholoģija,
- Psihiatrijas pamati,
- Tiesu psihiatrija.

Publikācijas 
( monogrāfijas, daiļdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi)

2004.g. 1 – 2. jūnijs “Mazvērtības  komplekss  kā  personības 
psiholoģiskās aizsardzības mehānisms”.
Starptautiskās  zinātniskās  konferences  “Drošība  un  tautas 
attīstība” materiāli. Daugavpils, Latvija
2004.g. 29. janvāris “Mazvērtības  kompleksa  izpausmes 
līmeņi”.  Latvijas  Universitātes  62.  zinātniskās  konferences 
materiāli. Rīga, Latvija
2003.g.  25.  aprīlis  “Mazvērtības  kompleksa  izpausmju 
struktūra  un  dinamika  sākumskolas  un  agrīnajā  pusaudžu 
vecumā”, 279 – 293 lpp. 2.  starptautiskās  konferences 
materiāli “Pedagoģija: teorija un prakse”, Liepāja , Latvija

Stažēšanās ārvalstīs, 
starptautiskā sadarbība ar 
zinātni saistītos jautājumus

2007. g. 3. – 06. jūlijam Piedalīšanās Eiropas psiholoģijas 
kongresā.  Prāga,  Čehoslovākijas 
republika 

2005.g. 23 – 28.oktobris Piedalīšanās  Starptautiskajā 
doktorantūras  studiju  apmaiņas 
programmā Vrije Universitātē un 
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Leidanas  Universitātē, 
Nīderlande

Darbība ar zinātni saistītās 
sabiedriskās organizācijās
(kur, kad, kāds pienākums 

tika veikts)
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 DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds Renāte Fila

Dzimšanas gads, datums, 
vieta

18. novembrī, 1971, Rīga, Latvija

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

- No 2006.g. Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas 
St.Pēterburgas universitātes doktorantūra, 

- 2002.-2004LPA Maģistrantūra, Mag.jur.,.

- 1997.-2001.BKI. Juridiskā fakultāte. Augstākā profesionālā, 

Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieņemamie amati

-     2001Tiesību zinātņu bakalaura grāds 
- 2004Tiesību zinātņu maģistra grāds 
- Lektore,  Daugavpils  universitāte,  kurss  Starptautiskās 

tiesības, 16.04.2007. –
- Juriste,  Izglītības  valsts  inspekcija,  Kvalitātes  vadības  un 

kontroles daļa, 03.04.2006. – 14.06.2007
- Lektore,  RSEBAA,  kurss  Eiropas  Savienības  tiesības, 

01.12.2005. –
- Lektore,  B/A  Turība,  kursi  Eiropas  Savienības  tiesības; 

Starptautiskās  tiesības;  Starptautiskā  tiesiskā  sadarbība, 
09.09.2005. –

- Stažiere  rajona  (pilsētas)  tiesneša  amatam,  Tiesu 
administrācija, 24.10.2005. – 15.03.2006.

- Galvenā inspektore, Valsts robežsardzes galvenā pārvalde, 
Šengenas  prasību  ieviešanas  un  novērtēšanas  dienests, 
23.08.2005. – 13.03.2006.

- Lektore, Latvijas Policijas akadēmija, maģistrantūras kurss 
Latvijas  un  Eiropas  Savienības  tiesību  pilnveides  
problēmas, 01.03.2005. – 30.06.2005.

 

Pētniecības virzieni (tai 
skaitā aizstāvētās 
dirsertācijas, aizst. datums, 
vieta disertācijas nosauk.)

Eiropas  Savienības  tiesības;  Starptautiskās  tiesības; 
Starptautiskā tiesiskā sadarbība

Publikācijas 
( monogrāfijas, daiļdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi)

-Politkorektums. Līdzeklis vai šķērslis dažādībai” (2007)
-„Dabisko tiesību interpretācija” (2007)
-Iespējamie izglītības kvalitātes vērtēšanas kritēriji” TSI (2007)
-“Praktiskais  Latvietis”  par  datorprogrammu lietošanu  (1997-
1998)

Stažēšanās ārvalstīs, 
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starptautiskā sadarbība ar 
zinātni saistītos jautājumus

Darbība ar zinātni saistītās 
sabiedriskās organizācijās
(kur, kad, kāds pienākums 

tika veikts)
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds Nataļja Verina

Dzimšanas  gads,  datums, 
vieta

1976. gada 14.augustā, Krievija, Sverdlovskas apgabals.

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

1993. Daugavpils eksperimentālā skola
2000. Latvijas Policijas akadēmija. Diplomēts jurists. Bakalaura 
grāds.
2002. Latvijas Policijas akadēmija. Maģistra grāds.
2004. Rīgas Tehniskā universitāte. Uzņēmējdarbības vadīšana. 
Bakalaura grāds. 

Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieņemamie amati

Kopš 2005. gada – Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu 
fakultātes Tiesību zinātnes katedras lektore 

Pētniecības  virzieni  (tai 
skaitā  aizstāvētās 
dirsertācijas,  aizst.  datums, 
vieta disertācijas nosauk.)

2002. gada oktobrī, Rīgā, maģistra darbs „Nozieguma upuris”
Nodokļu un finanšu tiesības

Publikācijas 
(monogrāfijas,  daiļdarbi, 
zinātniskie  un  zinātniski 
-metodiskie darbi)

2005. – 2007. gadā publicēti raksti žurnālos „Detki.lv”, „Skola+”

Stažēšanās  ārvalstīs, 
starptautiskā  sadarbība  ar 
zinātni saistītos jautājumos

-

Darbība ar zinātni saistītās 
sabiedriskās organizācijās
(kur,  kad,  kāds  pienākums 
tika veikts)

-
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds Artūrs Škute

Dzimšanas  gads,  datums, 
vieta

21.09.1959., Daugavpils

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

1977.-1982. Daugavpils Pedagoģiskais Institūts
1982.-1987. Maskavas Valsts Universitāte

Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieņemamie amati

1994. Bioloģijas zinātņu doktors
1994. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes docents
2000. Daugavpils Universitātes asoc.profesors
2003. Daugavpils Universitātes profesors

Pētniecības  virzieni  (tai 
skaitā  aizstāvētās 
dirsertācijas,  aizst.  datums, 
vieta disertācijas nosauk.)

Pētnieciskais un organizatoriskais darbs hidrobioloģijā, vides 
zinātnē:

• Valsts pētījumu programmas „Klimata maiņas ietekme 
uz Latvijas ūdeņu vidi” DP 9 „Klimata mainības 
izraisīto noteces ekstrēmu ietekme uz plūdu riskam 
pakļautām teritorijām” vadītājs (2007.)

• LIFE Nature projekts ”Sugu un biotopu aizsardzības 
Rāznas dabas parkā” LIFE04NAT/LV/000199 
Commsion decision of 30/7/2004

• Nacionālās programmas “Atbalsts zinātniskās 
infrastruktūras modernizēšanai valsts zinātniskās 
institūcijās” projekts “Daugavpils Universitātes 
Bioloģisko resursu izpētes centrs” Nr.22, ERAF, 2004

• Pētījumi zinātniski - tehniskā pamatojuma izstrāde 
aizaugušo ezeru attīrīšanai un ekosistēmas 
atveseļošanai. 2003.-2004. IZM  tirgus orientētie 
pētījumi. Līgums Nr.03-48

• Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorija 
(Natura 2000) “Dvietes paliene” apsaimniekošanas 
plāna projekts– Dabas aizsardzības pārvaldes 
pasūtījums Līgums Nr. 20/2003 2003.gada 3.jūnijā

• Dabas lieguma “Zebrus un Svētes ezers” dabas 
aizsardzības plāna izstrāde” – VAS “Latvijas meži” 
pasūtījums Līgums Nr. 06/03-2003-29/u 2003.gada 
21.martā

• Virszemes ūdeņu kvalitātes monitoringa novērojuma 
programma, Rāznas ezers, direktors- Latvijas Vides 
aģentūras pasūtījums, Līgums Nr. 20/2003

• Latvijas – Zviedrijas Daugavas projekta daļas “Ūdens 
kvalitātes analīzes Rāznas ezera monitoringa 
efektivitātes novērtēšanai” vadītājs - Vattenresurs – 
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Sverige HB (Zviedrija) pasūtījums, Līgums No. 
012305/2002

• Latvijas ezeru sinoptiskā monitoringa projekta 
koordinators Austrumlatvijā - Latvijas Vides aģentūras 
pasūtījums, Līgums Nr. 11/2002

Publikācijas 
(monogrāfijas,  daiļdarbi, 
zinātniskie  un  zinātniski 
-metodiskie darbi)

1. Gruberts D., Druvietis I., Enģele L., Paidere J., Parele 
E., Priedītis J., Poppels A., Škute A., (2006) 
Biodiversity of the largest floodplain lake ecosystems in 
Latvia. In: Proceedings of the 11th World Lake 
Conference, Nairobi, Kenya, 31 October to 4th 
November 2005. Vol. 2, 225-229

2. Paidere J., Škute A., Gruberts D., Druvietis I., (2006) 
Seasonality of zooplankton and phytoplankton 
communities in the largest floodplain lakes Latvia. 
Global Challenges Facing Oceanography and 
Limnology. Sessions: Alternate States in Shallow 
Lakes: The Role of Climate, Water Level, Fish and 
Nitrogen. June 4-9, in Victoria, British, Columbia, 
Canada, Abstract Book 90-91

3. Paidere J., Gruberts D., Škute A., Druvietis I., (2006) 
Impact the lake spring flush floods on the largest 
floodplain lakes ecosystems in Latvia. Ecosystem 
changes and their ecological and socioeconomic 
impacts. European Large Lakes Symposium, September 
11 – 15, Tartu, Estonia, Abstract 23

4. Paidere J., Škute A., Škute R. (2006) Applicability of 
zooplankton community study for floodplain lakes 
monitoring. Bioindication in freshwater ecosystem 
monitoring, October 23 – 27, Sanktpeterburg, Russia, 
Book of Abstract 115-116

5. Gruberts D., Paidere J., Druvietis I., Škute A., (2005) 
Impact of hydrology on phyto- and zooplankton 
community composition in floodplain lakes along the 
Daugava River. Proceedings of Fourth Symposium for 
European Freshwater Sciences (SEFS4), Krakow, 
Poland, p.76

6. Oreha J., Škute N., Škute A. (2005) Morphological and 
genetical polymorphism in vendace (Coregonus albula) 
population from Nirzas Lake in Latvia. Biodiversity. 
Molecular ecology and Toxicology, Proceedings, 
Palanga, Lithuania, p.20

7. Gruberts D., Druvietis I., Enģele L., Paidere J., Parele 
E., Priedītis J., Poppels A., Škute A., (2006). 
Biodiversity of the largest floodplain lake ecosystems in 
Latvia. In: Proceedings of the 11th World Lake 
Conference, Nairobi, Kenya, 31 October to 4th 
November 2005. Vol. 2, 225-229.

8. Paidere J., Škute A., Škute R. (2005) Impact of 
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hydrology on biodiversity of Rotifera communities in 
floodplain lakes along the Daugava River. Proceedings 
of IV International conference on Rotifera, Borok, 
Russia, p.341 - 343

9. Škute A., Paidere J. (2004) Natural and cultural 
processes of eutrophication in Rāzna and Zosna lakes. 
Acta Biol. Univ. Daugavp., 4(2): 117 - 125

10. Škute A., Paidere J. (2004) Ecological water quality 
assessment of the Rāzna and Zosna lakes using plankton 
organisms as bioindicators. Acta Biol. Univ. Daugavp., 
4(2): 127 - 134

11. Škute A. (2003) Lake Rāznas monitoring effectivity 
evaluation.  Proceedings of Second International 
conference “Research and conservation of biological 
diversity in Baltic Region”, Daugavpils, p. 88-89

Stažēšanās  ārvalstīs, 
starptautiskā  sadarbība  ar 
zinātni saistītos jautājumos

-

Darbība ar zinātni saistītās 
sabiedriskās organizācijās
(kur,  kad,  kāds  pienākums 
tika veikts)

-

283



DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds Ingrīda Kupšāne

Dzimšanas gads, datums, 
vieta

20.07.1971., Daugavpils

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

Augstākā
1990. – 1995. - DPU, Humanitārā fakultāte, latviešu 
                         valodas un literatūras un LKV skolotāja
                         vidusskolā, vācu valodas skolotāja
                          pamatskolā
1996. – 1998.g. - Filoloģijas maģistra grāds latviešu
                            literatūras apakšnozarē
1999. – 2001.g. - DPU doktorantūras teorētiskais kurss,
                             literatūrzinātnes nozare, salīdzināmās
                             literatūrzinātnes apakšnozare                           
kopš 1998.g. – Mag. filol.

Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieņemamie amati

1995. – 1998.g. - DPU Humanitārā fakultātes Vēstures
        katedras vecākā Laborante

1997. – 1998.g. - DPU, Pirmskolas un pamatskolas
        pedagoģijas fakultātes Pedagoģijas
        katedras asistente

1998. – 2000.g. - DPU Humanitārā fakultātes Latviešu 
        literatūras un kultūras katedras 

                             asistente
kopš 2000.g. – DU Humanitārā fakultātes Latviešu
                         literatūras un kultūras katedras lektore

Pētniecības virzieni (tai 
skaitā aizstāvētās 
dirsertācijas, aizst. datums, 
vieta,disertācijas nosauk.)

Izstrādāti studiju kursu apraksti: 
            Latvijas kultūras vēsture

Latviešu teātra vēsture
Latvijas kino vēsture
Latvijas izglītības un zinātnes vēsture
Latviešu sadzīves vēsture
Igauņu literatūra
Mākslinieciskā pasaule latviešu trimdas prozā
Latviešu literatūras klasika kinomākslā
Aktierkino attīstības tendences 20. – 21. gs. mijā
Cilvēks un laiks latviešu dokumentālajā kino
Teātra izrādes analīze
Drāmas teorija

2002. gads - Emigrācija un kultūra (starptautiskas zinātniskās 
konferences organizēšana ar KKF atbalstu) 

2004. – 2006. gads - Baltu un slāvu literārā antropoloģija  
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                                (Projekts ar jauno zinātnieku piedalīšanos)

                                                                               Publikācijas
Publikācijas 
( monogrāfijas, daiļdarbi, 
zinātniskieun zinātniski-
metodiaskie darbi)

Monogrāfijas -
Konferenču tēzes 2
Raksti zin. žurn. 9
un rakstu kr.
Citas zin. publ. 2
Akadēmisko kursu programmas   3
1. Skolas un vecāku sadarbība: iespējas un realitāte. // Latvijas 
      sākumskolas skolotāju  asociācijas rīkotā Baltijas valstu
      konference “Sākam mācīties: pieredze, problēmas risinājumi”. 
      Daugavpils: Saule, 1998.
2.   Mākslinieciskā telpa un laiks G.Janovska romānā “Uz
      neatgriešanos”// Maģistra   darbu anotācijas , I daļa.-
      Daugavpils, 2000.
3.   Mākslinieciskā telpa un laiks G.Janovska romānā “Uz
      neatgriešanos”// Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība,
      problēmas.- Daugavpils, 2001.
4.  Ceļa hronotops G.Janovska romānā “Pēc pastardienas”//
     Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas.-
     Daugavpils, 2001.
5. Dzimtenes toposs G.Janovska romānā “Uz neatgriešanos”// 
    Valoda un literatūra kultūras apritē.- Rīga, 2001.
6. Māja G.Janovska romānā “Uz neatgriešanos”// Пространство и 
    время в литературе и икусстве. Дом в европейской картине 
    мира.- Даугавпилс.,2000.
7. Эмигрант в романе Г.Яновского “Над Трентой поднимается 
    туман” и в рассказе Г.Газданова “Черные лебеди”// 
    Komparatyvistika šiandien: teorija ir praktika. Tarptautine 
    moksline konferencija-diskusija Scientific Conference-
    Discusion Vilniaus pedagoginis universitetas Vilnius 2000.- 
    186.lpp.(tēzes)
8. Mežs G. Janovska romānā “Dziesma mežam”// Literatūra un 
     kultūra: process, mijiedarbība, problēmas.- Daugavpils, 2002.
9. Mākslinieciskā telpa un laiks G. Janovska romānā “Pēc 
    pastardienas”// Aktuālas problēmas literatūras zinātnē.- Liepāja,
    2002.
10. Emigrants G. Janovska romānā “Pār Trentu kāpj migla”// 
      Valoda un literatūra kultūras apritē.- Rīga, 2002.
11. Эмигрант в прозе Г. Яновского// Единство и национальное
      своеобразие в мировом литературном процессе.- Вып. 6.- 
     Санкт-Петербург, 2002.- С. 63. – 65.
9.  Telpa G. Janovska romānā “Novakare”// Aktuālas problēmas
     literatūras zinātnē.- Liepāja, 2004.- 237. – 245. lpp.
12. Parīzes toposs G. Gazdanova romānā “Nakts ceļi”// Literatūra
      un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas.- Daugavpils,
      2004.- 186. – 192. lpp.
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13. Opozīcija “dzīvība – nāve” G. Gazdanova romānā “Aleksandra
      Volfa rēgs”// Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība,
      problēmas.- Daugavpils, 2004.- 193. – 198. lpp.

Stažēšanās ārvalstīs, 
starptautiskā sadarbība ar 
zinātni saistītos jautājumos

-

Darbība ar zinātni saistītās 
sabiedriskās organizācijās

(kur, kad, kāds pienākums 
tika veikts) 

Redaktore A.Ivanova un A.Kuzņecova grāmatai “Dinaburga 
Krievijas Valsts seno aktu arhīva dokumentos (1656 – 1666)” 
(DU: Saule, 2002.)

Redaktore J. Šteimana grāmatai “Pasaules ebreju vēstures 
pētnieki” (Rēzekne: Latgales kultūras centra izdevniecība, 
2004.)

Apbalvojumi, prēmijas, 
goda nosaukumi u.c.

1998.g. piešķirta Zviedrijas akadēmiskās organizācijas rīkotā 
konkursa V. Strēlertes stipendija
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds Dmitrijs Oļehnovičs

Dzimšanas gads, datums, 
vieta

03.04.1977., Daugavpils

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

Augstākā:
Kopš 2002.    - Latvijas Universitātes Vēstures un Filozofijas
                        fakultātē, doktorantūrā;
2000. - 2002. - Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte:
                         vēstures maģistrs;        
1995. - 2000. - Daugavpils Pedagoģiskās universitātes
                        Humanitārā fakultāte: vēstures bakalaurs, vēstures
                        un sociālo zinību skolotājs
vidējā:
1984.-1995. - Daugavpils rajona Špoģu vidusskola

Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieņemamie amati

Kopš 2004. -  prodekāns – Daugavpils Universitātes, Sociālo
                       zinātņu fakultātē; 
Kopš 2002.-  lektors – Daugavpils Universitātes, Sociālo zinātņu
                      fakultātē, Socioloģijas katedrā; 
2001. – 2003.- asistents – Daugavpils Universitātes, Humanitārās
                        fakultātes Vēstures katedrā
 1999. – 2003. vecākais laborants – Daugavpils Pedagoģiskas
                       Universitātes, Humanitāras fakultātes Vēstures
                       Katedrā.

Publikācijas 
( monogrāfijas, daiļdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi)

Zinātniskās publikācijas:
1. Олехнович  Д.  Антисемитская  пропаганда  на  страницах 

газеты  “Daugavpils  Latviešu  avīze”//  Материалы  VIII 
Международной  конференции  по  иудаике  и 
библиистике.- Москва, 2001.;

2. Олехнович Д. Одна из сторон подпольного движения в 
Даугавпилсе во время немецкой оккупации: подпольная 
комсомольско-молодежная  организация  имени 
Н.Островского  //  Daugavpils  Pedagoģiskās  universitātes 
zinātnisko  darbu  konkursa  materiāli.-  Daugavpils,  2001.- 
122.-123.lpp.;

3. Oļehnovičs  D.  Preses  izdevumu  izmantošanas  iespējas 
vidusskolā  //  DPU  Vēstures  katedras  II  –  IV  metodiskās 
konferences  “Vēstures  mācību  aktualitātes  skolā”  rakstu 
krājums.- Daugavpils, 2001.- I.krājums.- 90.-92.lpp.;

4. Олехнович Д. Русификация: лингво-историографическая 
постановка  проблемы  //  Балтийские  исследования.- 
Вып.1.- Калининград: Из-во КГУ, 2002.- С.41 – 46.;

5. Олехнович  Д.  "Сталин  –  еврей":  антисемитские 
карикатуры  в  газете  "Двинский  Вестник"  //  Евреи  в 
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меняющемся  мире.  Материалы  4-ой  международной 
конференции / Под.ред. Г.Брановера и Р.Фербера.- Рига, 
2002.- С.212 – 217 [ISSN 1407-785X];

6. Олехнович Д. Частная жизнь Даугавпилса в 1941 году: 
частные  рекламные  объявления  в  газете  “Daugavpils 
Latviešu  Avīze”  //Daugavpils  Universitātes  Humanitāras 
Fakultātes  XII  zinātniskie  lasījumi:  Vēsture  /  History  = 
Proceedings of the XIIth Scientific Readings of the Faculty 
of Humanities: Vēsture / History.- VI (II).- Daugavpils: DU 
izdevniecība  “Saule”,  2003.-  C.20.-23.  ISBN 9984-14-190-
X;

7. Олехнович  Д.  Периодическая  печать  –  один  из 
инструментов пропаганды: “Daugavpils Latviešu avīze” в 
1941  году  //  Вестник  Гуманитарного  факультета 
Даугавписского  университета.-  Резекне:  Из-во  Центра 
латгальской культуры,  2003 [ISBN 9984-29-032-8;  ISSN 
1407-9607];

8. Oļehnovičs  D.  Padomju  karavīru  ienākšana  Latgalē 
1940.gada:  preses  un  mutvārdu  vēstures  avotu  liecības  // 
Starptautiskās  konferences  „Dzīvesstāsti  –  vēsturē,  kultūrā, 
sabiedrībā” materiāli.- Rīga, 2003 [ISBN 9984-9599-3-7];

9. Олехнович  Д.  Антисемитская  пропаганда  в 
оккупационной  прессе  на  территории  Латгалии  // 
Холокост  в  Латгалии  /  Отв.ред.  Д.Олехнович.- 
Даугавпилс, 2003 [ISBN – 9984-9400-3-7];

10. Олехнович Д.А. Возможности использования Интернет в 
преподавании  истории  в  школе  процессе  //  "Ценности 
гражданского  общества  и  проблемы  преподавания 
истории и обществознания": материалы международной 
научно-практической  конференции  "Образование  для 
гражданского  общества:  качество  и  эффективность".- 
Калининград:  Из-во  КГУ,  2003.-  C.29  –  33  [ISBN  5-
88874484-0];

11. Олехнович  Д.  Некоторые  аспекты  антисемитской 
пропаганды:  частные  рекламные  объявления  // 
Материалы  Десятой  Международной 
Междисциплинарной  конференции  по  иудаике.  Ч.1  = 
Proceedings  of  the  Tenth  Annual  International 
Interdisciplinary  Conference  on  Jewish  Studies  P.1.- 
Москва: Сэфер, 2003.- C.283 – 291. [ISBN 5-901683-85-4; 
ISBN 5-901683-86-2];

12. Oļehnovičs  D.  Padomju  propagandists  nacistiskās 
propagandas spogulī //Daugavpils Universitātes Humanitāras 
Fakultātes  XIII  zinātniskie  lasījumi:  Vēsture:  Avoti  un 
Cilvēki  = Proceedings of the XIIIth Scientific Readings of 
the Faculty of Humanities: Vēsture: Avoti un cilvēki.- VII.- 
Daugavpils:  DU  izdevniecība  “Saule”,  2004.-  C.139.-146. 
[ISBN 9984-14-221-3];

13. Олехнович  Д.  Особенности  изучения  периодической 
печати и устных сведений как исторического источника 
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//  Материалы  международной  научной  конференции 
посвященной  70-летию  исторического  факультета  БГУ 
"XXI  век:  актуальные  проблемы исторической науки".- 
Минск: БГУ, 2004.- С. 98 – 100. [ISBN 985-485-169-9];

14. Олехнович  Д.  Обзор  фонда  963  Даугавпилсского 
государственного  зонального  архива  //  45.Daugavpils 
Universitātes  Jauno  zinātnieku  konferences  materiāli  = 
Proceedings  of  the  45th  Daugavpils  University  Young 
Researcher's Conference.- Daugavpils: DUJZA, 2004. [ISBN 
9984-9765-0-5];

15. Olekhnovich D. Anti-Semitism in the Republic of Latvia // 
The Basic  Tendencies  if  the  Anti-Semitism in  the  Eurasia 
States and Australia / ed.Likhachev Viacheslav.- Kiev: Euro-
Asian Jewish Congress Programm Board, 2004.- P.27 – 32; 

16. Олехнович Д. Периодическая печать Восточной Латвиив 
период  немецкой  оккупации  на  примере 
"Даугавпилсской  Латышской  газеты"  //  Материалы 
международной  научной  конференции  Балтийский 
регион  в  международных  отношениях  в  Новое  и 
Новейшее  время  /  Ред.  Ю.Костяшов,  В.Сергеев.- 
Калининград:  Из-во КГУ, 2004.-  С.168 – 176.  [ISBN 5-
88874-483-2];

17. Олехнович  Д.  Антисемитизм  на  постсоветском 
пространстве:  Латвия  //  Евроазиатский  еврейский 
ежегодник  –  2003  /  Ред.  –  сост.  В.Лихачев,  М.Членов, 
И.Зиселис.- Кiiв: Дух I Лiтера, 2004.- С.230 – 232. 

18. Oļehnovičs D. "Karikatūra kā kara ierocis": dažas tendences 
nacionālsociālistiskajā  propagandā.  // Starptautiskās 
konferences  "Latvija  nacistiskās  Vācijas  okupācijas  varā 
1941 – 1945" materiāli.- Rīga: LVI, 2004.- 30.-40.lpp.;

19. Oļehnovičs D. Daugavpils izglītotas jaunatnes problēmas un 
perspektīvas  darba  tirgū  //  Reģionālais  ziņojums.  Pētījumu 
materiāli  /  Atb.par.izd.  V.Boroņenko.-  Daugavpils:  Saule, 
2004.- Nr.1.- 31.- 53.lpp. [ISBN – 9984-14-255-8];

20. Oļehnovičs  D.  1941.-1945.g.  Latvijas  prese  –  nacistiskās 
propagandas  izpētes  avots  //Daugavpils  Universitātes 
Humanitāras  Fakultātes  XIV  zinātniskie  lasījumi:  Vēsture: 
Avoti  un  Cilvēki  =  Proceedings  of  the  XIVth  Scientific 
Readings of  the  Faculty  of  Humanities:  Vēsture:  Avoti  un 
cilvēki  /  Atb.red.  Vitālijs  Šalda.-  VIII.-  Daugavpils:  DU 
izdevniecība  “Saule”,  2004.-  C.123.-130.  [ISBN  9984-14-
256-6];

21. Олехнович  Д.  „Антисемитизм  есть  порождение 
буржуазии…”  –  антисемитизм  глазами  советских 
идеологов  по  материалам  периодической  печати 
Латгалии  (1940  –  1941)  //  Материалы  Одиннадцатой 
Ежегодной  Международной  Междисциплинарной 
конференции  по  иудаике  /  Ред.Р.М.Капланов, 
В.В.Мочалова.-  Часть  1.-  Москва:  Пробел-2000,  2004.- 
С.361 – 370. [ISBN 9-8604-020-1; ISSN 9-8604-021-X]
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22. Oļehnovičs D. „Latgales latvietis” vai „latgalietis” Latgales 
presē nacistu okupācijas laikā: „Daugavpils Latviešu avīze” 
un  „Latgolas  Bolss”  (1941  –  1944)  //  Acta  Latgalica  13: 
Zinōtniski  roksti.  Dokumenti.  Apceris  /  Atb.red.H.Soms.- 
Daugavpils  –  Rēzekne:  Latgolas  Pētnīceibas  institūta 
izdevnīceiba;  Latgolas  kulturas  centra  izdevnīceiba,  2004.- 
227.- 234.lpp. [ISBN 9984-29-044-1; ISSN 1407-1568]

23. Oļehnovičs  D.  [līdzautors  –  Zellis  K.]  Karikatūru 
izmantošana  vēstures  pretrunīgo  jautājumu  mācīšanā  // 
Vēstures mācību aktualitātes skolā. Metodiskās konferences 
materiāli  /  Atb.red.  I.Saleniece.-  Daugavpils:  Saule,  2005.- 
59.- 66.lpp. [ISBN – 9984-14-265-5];

24. Oļehnovičs  D.  [līdzautors  –  Zellis  K.]  Laikraksta  „Tēvija” 
karikatūras  kā  nacistiskās  okupācijas  režīma  propagandas 
līdzeklis  (1941  –  1945)  //  Latvijas  Vēsture.  Jaunie  un 
Jaunākie laiki / Red.vad. Ļ.Zīle.- 2005.- 1 (57).- 47. – 66.lpp. 
[ISSN 1407-0022]

25. Олехнович Д. [соавтор – К.Зеллис] Карикатура в газете 
„Tēvija”  1941  –  1945  гг.:  некоторые  вопросы 
источниковедческой критики //  Вестник Гуманитарного 
факультета  Даугавписского  университета  /  Отв.ред. 
Ф.Федоров.-  2005.-  7.-  С.78  -  95  [ISBN  9984-29-010-7; 
ISSN 1407-9607];

Metodiskie līdzekļi:
1. Oļehnovičs  D.  [līdzautori  –  A.Ivanovs,  H.Soms] 

Ieteikumi kursadarba, bakalaura darba un maģistra darba 
izstrādei.- Daugavpils: Saule, 2004. [ISBN-9984-14-230-
2];

Citas publikācijas:
1. Oļehnovičs  D.  X  Zinātniskā  konference  “Latgales 

pagātne,  tagadne,  nākotne”  //  Latvijas  Arhīvi.-  2001.- 
Nr.4.;

2. Oļehnovičs D. XII Daugavpils Universitātes Humanitārās 
fakultātes  XII  zinātniskie  lasījumi  //  Latvijas  Arhīvi.- 
2002.- Nr.1.;

3. Oļehnovičs  D.  Daugavpils  Universitātes  46.Jauno 
zinātnieku konference // Lai Top.- 2004.- jūnijs.

4. Олехнович Д. Антисемитиз в Латвии // Евреи 
Евразии. Информационно-аналитическое издание 
Евроазиатского еврейского конгресса.- N 2 (6).- 5764 
[2004].- Нисан-Сиван [апрель – июнь].- С. 33 – 36. = 
http://www.eajc.org/program_art_r.php?id=49

5. Аляхновiч Д. Беларусы Латгалii ў перыядычным 
друку Латвii ў 1941 – 1945 гадах // Прамень.- 2004.- 
№ 10 – 11 (0116).

6. Oļehnovičs D. Die  Altgläubingen und ihr Verhältnis zu 
Russland während der deutschen Okkupation im Zweiten 
Weltkrieg. Die Russen des östlichen Lettland während 
der Nazi-Okkupation // Unterweg im Land blauen Seen... 
/ Hers. D.Krāstiņa, T.Lewandowski, J.Michael, D.Sittler.- 
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Göttinhen, 2005.- S.54-56.

LĪDZDALĪBA KONFERENCĒS
2000.-2004.gadā
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1. V  Starptautiskā  starpdisciplinārā  jūdaikas  un  biblistikas  zinātniskā 
konference.- Sankt-Pēterburga, 2000.gada 5.-7.jūlijā ar referātu Образ еврея 
в газете “Daugavpils Latviešu avīze”; 

2. IX  Zinātniskā  konference  Latgales  pagātne,  tagadne,  nākotne.-  Krāslava, 
2000.gada 27.-29.oktobrī ar referātu  Latgalieši “Daugavpils Latviešu avīzē” 
(1941.g.) [iesniegts publikācijai];

3. IV Metodiskā  konference  Vēstures  mācību  aktualitātes  skolā.-  Daugavpils, 
2000.gadā 7.decembrī ar referātu Preses izmantošanas iespējas vidusskolā;

4. VIII  Starptautiskā  jūdaikas  un  biblistikas  konference.-  Koroļova-Maskava, 
2001.gada  3.-6.februārī  ar  referātu  Антисемитская  пропаганда  в  прессе 
восточной Латвии в период нацистской оккупации;

5. Studentu un maģistrantu zinātnisko darbu konkurss.- Daugavpils, 2001.gada 
26.aprīlī ar referātu Одна из сторон подпольного движения в Даугавпилсе  
во  время  немецкой  оккупации:  подпольная  комсомольско-молодежная 
организация имени Н.Островского;

6. X Zinātniskā konference  Latgales  pagātne,  tagadne,  nākotne.-  Daugavpils, 
2001.gada 28.-29.septembrī ar referātu  Latgales latvieši un latgalieši avīzes  
“Latgolas Bolss” skatījumā (1943-1944) [iesniegts publikācijai];

7. IV Starptautiskā konference Ebreji mainīgajā pasaulē.- Rīga, 2001.gada 20.-
22.novembrī ar referātu “Сталин-еврей”: карикатуры в газете “Двинский 
Вестник” (1942-1944) [iesniegts publikācijai];

8. Daugavpils  Universitātes  Humanitārās  fakultātes  XII  Zinātniskie  lasījumi.- 
Daugavpils, 2002.gada 24.-25.janvārī ar referātu Ikdienas dzīve “Daugavpils  
Latviešu avīze” slejās (1941.g.) [iesniegts publikācijai];

9. IX Starptautiskā jūdaikas un biblistikas konference.- Koroļova, 2002.gada 4.-
6.februārī  ar  referātu “Сталин  еврей”:  антисемитские  карикатуры  в  
прессе восточной Латвии (1941-1944);

10. Zinātniskā konference  XX gs. kultūras paradigmas.-  Daugavpils,  2002.gada 
15.-16.maijā  ar  referātu  Антисемитская  пропаганда  как  феномен 
культуры ХХ века: “Daugavpils Latviešu avīze” (1941.g.);

11. British  Association  for  Slavonic  and  East  European  Studies  Annual 
Conference.-  Kembridža,  2002.gada  6.-8.aprīlī  ar  referātu  The  Daugavpils  
Press under the German Occupation;

12. Studentu un maģistrantu zinātnisko darbu konkurss.- Daugavpils, 2002.gada 
9.maijā ar referātu Образ латгальца в газете “Двинский Вестник”;

13. V  Starptautiskā  starpdisciplinārā  jūdaikas  un  biblistikas  zinātniskā 
konference.-  Maskava,  2002.gada 15.-17.jūlijā  ar  referātu  Антисемитская 
карикатура в прессе Латвии во время немецкой оккупации.

14. X  Starptautiskā  starpdisciplinārā  jūdaikas  un  biblistikas  konference.- 
Maskava,  2003.gada  28.-30.janvāri  ar  referātu  Некоторые  аспекты 
антисемитской пропаганды: частные рекламные объявления;

15. Daugavpils  Universitātes  Humanitārās  fakultātes  XIII  Zinātniskie  lasījumi.- 
Daugavpils,  2003.gada  30.-31.janvārī  ar  referātu  Padomju  propagandists  
nacistiskās propagandas spogulī [iesniegts publikācijai];

16. V  Международная  научная  конференция.-  Таллинн,  2003.gada  21.-
23.februārī  ar  referātu  Литературный  текст  в  системе  национал-
социалистической пропаганды на территории Латвии (1941 – 1944 гг.)

17. Zinātniskā  konference  XX  gs.  kultūras  paradigmas.-  Daugavpils,  2003.gada 
14.martā  ar  referātu  Советский  антиалкагольный  плакат  –  отражение 
идеального советского человека;
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37.  Starptautiskais  zinātniskais  seminārs  Krievu  minoritāte  Latvijā  un  Igaunijā  
mutvārdu vēstures spogulī.- Daugavpils, 2004.gada 13. – 16.augustā ar referātu 
Mutvārdu vēstures avotu veidošanas teorētiskie aspekti.

38.  Daugavpils  Universitātes  Vēstures  katedras  zinātniski  praktiskā  konferencē 
Reģionālā vēsture: pētīšana un apguves perspektīvas.-  Daugavpils,  2004.gada 
30.septembrī  –  01.oktobrī  ar  referātu  Karikatūru  izmantošana  vēstures  
pretrunīgo jautājumu apguvē.

39.  XII  Zinātniskā  konference  Latgales  pagātne,  tagadne,  nākotne.-  Dagda, 
2004.gada 8.-9.oktorbī ar referātu  Daugavpils Universitātes Mutvārdu vēstures  
centra ekspedīcijas dienvidaustrumu Latvijā 2003.-2004.gadā;

40.  Daugavpils  Universitātes  Humanitārās  fakultātes  Komparatīvistikas  Institūta 
zinātniskajā  semināra  "Pasaule,  kas  mana  sirdī..."  2004.gada  14.oktobrī  ar 
referātu Pogroms kā "zemes tīrišana"; 

43. Zinātniski praktiskā konferencē  Latvija – Baltkrievija: Divu kultūru dialogs.- 
Rīga, 2004.gada 4.decembrī ar referātu.- Latgales baltkrievi Latvijas periodiskā  
presē 1941.- 1945.gados.

42. Starptautiskā zinātniskā konference  Piektie Bērnu lasījumi: Arkadija Gaidara  
100-gadei  veltīta  zinātniskā  konference.-  Sanktpēterburga,  2004.gada  17.-
19.decembrī ar referātu.- Гайдар и его команда, или Кого должны слушать  
дети: некоторые аспекты антисемитский пропаганды в периодической  
печати. 

43. Starptautiskā konference Daugavpils Universitātes Humanitāras fakultātes  XV 
Zinātniskie  lasījumi.-  Daugavpils,  2005.gada  27  –  28.janvārī  ar  referātu 
Antisemītiskās karikatūras nacistu kontrolētajā Latvijas presē (1941. – 1945.); 

44.Līdzdalība starptautiskā zinātniekā konferencē  Central and Eastern European 
Media under Dictatorial Rule in the 1940s and 1950s.- Tartu, 2005.gada 22.-
25.aprīlī (piedalīšanos diskusijā).

45. Zinātniekā konference  Latgola: saabīdreiba i kultūra.- Daugavpils, 2005.gada 
20.maijā ar referātu Latgalieši nacistu rasu hierarhijā (pēc preses avotiem).

46.  Starptautiskā  ikgadējā  jauno  zinātnieku  Daugavpils  Universitātes  un 
Sanktpēterburgas  Valsts  kultūras  un  mākslas  universitātes  kolokvijā.- 
Sanktpēterburga, 2005.gada 3.-5.jūnijā.

47. 10 Starptautiskā starpdisciplinārā jūdaikas un biblistikas zinātniskā konference.- 
Maskava, 2005.gada 11.-13.jūlijā ar referātu Сравнительный количественный 
анализ антисемитских карикатур в периодической печати на русском и  
латышском языках в периодической печати оккупированной Латвии (1941  
– 1945).

48. Starptautiskā zinātniskā konference „Fieldwork in a Russian Cultural Setting”.- 
Pernava, 2005.gada 29.-30.septembrī ar referātu Russians, Latvians, Germans -  
Another View

49.  Starptautiskā zinātniskās  konference „Latgale  kā  robežsituācijas  fenomens.  I 
Letonikas  kongress”.-  Daugavpils,  2005.gada  21.oktobrī  ar  referātu  Latvieši,  
krievi, ebreji, poļi, baltkrievi...: Daugavpils prese vācu okupācijas laikā.

50.  Starptautiskā  zinātniskā  konference  „Polijas  un  Baltijas  kultūras  sakari”.- 
Daugavpils, 2005.gada 26.oktorbī ar referātu Poļi Latgalē vācu okupācijas laikā 
(preses avotos).

51. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Odessa and Jewish Civilization”.- Odessa, 
2005.gada  31.oktobrī  –  3.novembrī  ar  referātu  Холокост  в  Украине  в 
периодической печати оккупированной нацистами Латвиию 1941 - 1945
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52.  Starptautiskā  zinātniskā  konference  „Ebreju  teksts”  Eiropas  kultūrā  =  The 
„Jewish text” in European Culture”.- Daugavpils, 2005.gada 15.-16.novembrī ar 
referātu Евреи и русские: периодическая печать Латвии 1941-1944 годы

AKTIVITĀTES
Piedalīšanos zinātniski pētnieciskajos projektos 
1999.gada novembris – 
2001.gada maijs

Līdzdalība  projekta  Kolaboracionisma  un  pretošanās 
dilemmas. Daugavpils 1940 - 46 īstenošanā, finansē “The 
Leverhulme  Trust”  (Lielbritānija).  Vadītājs  – 
prof.G.Swain (UWE, Bristol, UK);

2003.gada  janvāris  – 
jūnijs

Līdzdalība  projekta  Upuri,  Glābēji,  Liecinieki,  
Kolaboracionisti  un  Vainīgie  =  Victims,  Rescuers,  
Witness,  Collaborators  and  Perpetrators  īstenošanā, 
finansē  "United  States  Holocaust  Memorial  Museum". 
Koordinators: Nathan Beyrak (USAHM European Project 
Director); 

2003.gada augustā Līdzdalība  projekta  Novada  vēstures  mācīšana  skolā  
īstenošanā,  finansē  European  Standing  Conference  of  
History  Teachesr's  Associations [izsniegta  apliecība 
Nr.962, 07.08.2003.];

Kopš 2005.gada janvāra Līdzdalība  projekta  Dviete  2005  īstenošana.  Finansē 
Daugavpils Universitātes Zinātņu daļa. Īsteno: Daugavpils 
Universitātes  Humanitāras  fakultātes  Vēstures  katedras 
Mutvārdu  vēstures  Centrs.  Vadītāja  – 
asoc.prof.I.Saleniece. Finansē – Daugavpils Universitātes 
Zinātņu daļa (reģ.nr. – 05.28.)

2004.gada  aprīlis  – 
2005.gada janvāris

Līdzdalība  projekta  Saliena  2004 īstenošana.  Finansē 
Daugavpils Universitātes Zinātņu daļa. Īsteno: Daugavpils 
Universitātes  Humanitāras  fakultātes  Vēstures  katedras 
Mutvārdu vēstures Centrs.

2003.gada  30.jūnijs  – 
04.jūlija

Piedalīšanos  Daugavpils  Universitātes  Humanitārās 
Fakultātes Vēstures katedras un Vaboles pagasta rīkotājā 
mutvārdu vēstures ekspedīcijā  Vabole 2003 [ekspedīcijas 
vadītājas vietnieks]. 

2004.gada  28.junijs  – 
02.jūlijs

Piedalīšanos  Daugavpils  Universitātes  Humanitārās 
Fakultātes Vēstures katedras un Salienas pagasta rīkotājā 
mutvārdu vēstures ekspedīcijā Saliena 2004 [ekspedīcijas 
vadītājas vietnieks]

2005.gada 27.jūnijs – 
01.jūlijs

Piedalīšanos  Daugavpils  Universitātes  Humanitārās 
Fakultātes Vēstures katedras un Dvietes pagasta rīkotājā 
mutvārdu vēstures ekspedīcijā  Dviete 2005 [ekspedīcijas 
vadītājas vietnieks]

2004.gada marta - maijā Līdzdalība  projekta  "Izglītota  jaunatne  darba  tirgu" 
īstenošana, finansē Daugavpils Pilsētas Dome. Vadītājs - 
prof.V.Meņšikovs (DU); 

2004.gada  2.  – 
4.decembris

Līdzdalība projektā The Integration of Society in Latvia =  
Sabiedrības  integrācija  Latvijā īstenošanā.  Finansē  – 
EUROCLIO / MATRA European Standing Conference of  
History  Teachesr's  Associations [izsniegta  apliecība 
04.12.2004.];
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Kopš  2004.gada 
decembra

Līdzdalība  projekta  Latgale  kā  robežsituāciju  fenomens 
īstenošanā,  (LR  IZM  projekta  Letonika  apakšprijekts 
Latgales  multikultūralās  situācijas  izpēte  (Reģ.  nr.  01-
46/2004  -  186.  Vadītāja  –  prof.Z.Ikere).  Finansē  – 
Latvijas Zinātņu akadēmija.

Kopš 2005.gada jūnija Līdzdalība  apakšprojekta  Ebreju  teksts  baltu  un  slāvu  
kultūras  telpā īstenošanā,  (LZA,  Reģ.  nr.  05-21/4). 
Vadītāja  –  prof.Z.Ikere,  doc.E.Vasiļjeva).  Finansē  – 
Latvijas Zinātņu akadēmija.

26.11.– 18.12.2001. Stažējos Jūdaikas un biblistikas centrā “Sefer” Maskavā, 
programmā  “Holokausts  Latvijā”.  Apmeklēto  lekciju 
skaits – 42 ak.st.

19.08. – 28.08.2003. Stažējos  Starptautiskā  Zalmana  Universitāte  Kijevā  – 
Vorzeļā,  programmā  "Daži  propagandas  aspekti". 
Apmeklēto lekciju skaits – 22 ak.st.

Redkolēģijas loceklis - Daugavpils  Universitātes  konferences  Vēstures 
mācību  aktualitātes  skolā rakstu  krājumā.- 
Daugavpils: Saule, 2001.

- Daugavpils  Universitātes  Humanitārās  fakultātes 
Vēstures  katedras  krājums  Vēsture  =  History.- 
Daugavpils: Saule, 2002.- VI krājums;

- Daugavpils  Universitātes  Humanitārās  fakultātes 
Vēstures  katedras  krājums  Vēsture  =  History.-  VII 
krājums.- Daugavpils: Saule, 2004;

- Холокост  в  Латгалии.-  Даугавпилс,  2003 
[atbildīgais redaktors];

- 45.Daugavpils  Universitātes  Jauno  zinātnieku 
konferences  materiāli  =  Proceedings  of  the  45th 
Daugavpils  University  Young  Researcher's 
Conference.-  Daugavpils:  DUJZA, 2004. [atbildīgais 
redaktors]

- Daugavpils  Universitātes  Humanitārās  fakultātes 
Vēstures  katedras  krājums  Vēsture  =  History.-  VII 
krājums.- Daugavpils: Saule, 2004;

- Reģionālais  ziņojums.  Pētījumu  materiāli.- 
Daugavpils: Saule, 2004.- Nr.1.

- Daugavpils  Universitātes  46.Jauno  zinātnieku 
konferences  materiāli  =  Proceedings  of  the  46th 
Daugavpils  University  Young  Researcher's 
Conference.- Daugavpils: DUJZA, 2005

- Vēstures  mācību  aktualitātes  skolā.  Metodiskās 
conferences materiāli.- Daugavpils: Saule, 2005.
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Tehniskais redaktors - Daugavpils  Universitātes  Humanitārās  fakultātes 
Vēstures  katedras  krājumos:  VI  krājums.- 
Daugavpils:  Saule,  2002  [plānots];  V  krājums.- 
Daugavpils:  Saule,  2001;  IV krājums.-  Daugavpils: 
Saule, 2000; III krājums.- Daugavpils: Saule, 2001; 

- Bartele T., Šalda V. Latvieši Maskavā. 1915-1922.- 
Daugavpils: Saule, 2001; 

- Saleniece I. Latvijas Republikas skolu politika (1918-
1934).- Daugavpils: Saule, 2002.

- Кузнецова Т. Латышский крестьянский союз 1917 
– 1934: Знакомый незнакомец;

- 45.Daugavpils  Universitātes  Jauno  zinātnieku 
konferences  materiāli  =  Proceedings  of  the  45th 
Daugavpils  University  Young  Researcher's 
Conference.- Daugavpils: DUJZA, 2004

- Daugavpils  Universitātes  46.Jauno  zinātnieku 
konferences  materiāli  =  Proceedings  of  the  46th 
Daugavpils  University  Young  Researcher's 
Conference.- Daugavpils: DUJZA, 2005

- Vēstures  mācību  aktualitātes  skolā.  Metodiskās 
konferences materiāli.- Daugavpils: Saule, 2005.

CITA NOZĪMĪGA PIEREDZE
Līdzdalība zinātnisko konferenču Programmas un Rīcības komitejas

- Daugavpils  Universitātes  Humanitārās  fakultātes  XII 
Zinātnisko lasījumu rīcības komitejas loceklis;

- Daugavpils  Universitātes  47.Jauno  zinātnieku 
konferences  Programmas  komitejas  loceklis 
[priekšsēdētāja vietnieks];

- Daugavpils  Universitātes  47.Jauno  zinātnieku 
konferences  rīcības  komitejas  loceklis  [priekšsēdētāja 
vietnieks].

- Daugavpils  Universitātes  46.Jauno  zinātnieku 
konferences  Programmas  komitejas  loceklis 
[priekšsēdētāja vietnieks];

- Daugavpils  Universitātes  46.Jauno  zinātnieku 
konferences  rīcības  komitejas  loceklis  [priekšsēdētāja 
vietnieks].

- Daugavpils  Universitātes  Humanitārās  fakultātes 
Vēstures  katedras  Mutvārdu  vēstures  centra 
Starptautiskā  zinātniskā  semināra  Krievu  minoritāte 
Latvijā  un  Igaunijā  mutvārdu  vēstures  spogulī 
[priekšsēdētājas vietnieks].

- Starptautiskās  zinātniskās  konferences  Consequences 
of  Rights  Infringements  in  Public  and  Private  Law 
[rīcības komitejas loceklis]
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- Starptautiskā  zinātniskās  konferences Latgale  kā 
robežsituācijas fenomens. I Letonikas kongress [rīcības 
komitejas loceklis]

- Starptautiskā  zinātniskā  konference  „Ebreju  teksts” 
Eiropas  kultūrā  =  The  „Jewish  text”  in  European 
Culture [rīcības komitejas loceklis]

Publisko lekciju lasīšana
kopš 2003.gada - Daugavpils  Ebreju  kopienā,  lekciju  kursi 

"Antisemītisma  propaganda  Latvijā",  "Ebreji  un 
Krievijas revolūcija";

kopš 2004.gada - Latvijas  Okupācijas  muzejā  (Rīgā),  skolotāju 
tālākizglītības  programmas  ietvaros  lekciju  kurss 
"Pamattendencēs  komunistiskajā  un  nacistiskajā 
propagandā";

Līdzdalība sabiedriskajos organizācijās
Kopš 2004.gada - Priekšsēdētājs  –  Daugavpils  Universitātes  Jauno 

zinātnieku asociācijā (reģ.Nr. 50008076941). 
Kopš 2003.gada - Līdzdalība  Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku 

asociācijā (reģ.Nr. 50008076941). Līdzdibinātais.
Kopš 2003.gada - Daugavpils  Universitātes  Humanitārās  fakultātes 

Vēstures  katedras  Mutvārdu  vēstures  centra  vadītāja 
vietnieks.

APBALVOJUMI
2003.gada 27.septembrī ir piešķirta Nippona Fonda Rioči 
Sasakavas Jauno līderu programmas stipendija.
2005.gada 19.maijā ir piešķirta Geberta Rufa fonda (Swiss 
Baltic Net) jauno zinātnieku balva
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds Artūrs Garonskis

Dzimšanas  gads,  datums, 
vieta

21.05.1957, Rīga

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

Augstākā

2000. gadā absolvēta   Latvijas Policijas akadēmijas 
maģistrantūra, tiesību maģistrs valsts tiesību apakšnozarē

1988. gadā absolvēts Rīgas politehniskais institūts, 
kvalifikācija – inženieris elektriķis

Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieņemamie amati

no 2005.gada 1.marta LPA prorektora p.i., uz 0,5 
pedagoģisko likmi;

no 2001.gada 1.jūlija Policijas tiesību un speciālās taktikas 
katedras vadītājs, docents uz 0,5 pedagoģisko likmi; 

no 2000.gada  2001.gadam LPA Policijas tiesību un 
speciālās taktikas katedras docents; 

no 1997.gada līdz 2000.gadam  LPA Policijas tiesību un 
robežsardzes katedras lektors.

no 1993.gada līdz 1997.gadam LPA Policijas tiesību 
katedras asistents.

no1993. gada līdz 1993.gadam LPA Fiziskās un  militārās 
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sagatavošanas   katedras    asistents.

no 1992.gada līdz 1993. gadam LR Policijas centrālā sporta 
kluba inspektors

no 1991.gada līdz 1992.gadam  Jūrmalas policijas sporta 
kluba  priekšsēdētājs

no 1988.gada līdz 1991.gadam inspektors - metodiķis LPSR 
“Dinamo”  RP Rezervju  sagatavošanas un plānošanas 
mācību sporta daļā

no 1986.gada līdz 1988.gadam Vecākais ceļu patruļdienesta 
inspektors Rīgas rajona  iekšlietu daļas  atsevišķajā ceļu 
patruļdienesta rotā

no 1986.gada līdz 1986.gadam Vecākais ceļu patruļdienesta 
inspektors Rīgas rajona  iekšlietu daļā

no 1982.gada līdz 1985.gadam Ceļu satiksmes uzraudzības 
inspektors LPSR IeM helikopteru patrulēšana vadā

Pētniecības  virzieni  (tai 
skaitā  aizstāvētās 
dirsertācijas,  aizst.  datums, 
vieta disertācijas nosauk.)

Policijas darbības plānošana sabiedriskās kārtības un drošības 
nodrošināšanā masu pasākumos

Publikācijas 
(monogrāfijas,  daiļdarbi, 
zinātniskie  un  zinātniski 
-metodiskie darbi)

1.  Garonskis  A.  Community  policing  filozofija  un  tās 
realizācija  Latvijā.//  QUA  VADIS  iecirkņa  inspektor? 
Zinātniski praktiskās konferences materiāli 2005. gada 3. jūnijs. 
Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2005, 42.-49. lpp.
2.  Garonskis  A.  Policijas  darbības  liela  mēroga  masu 
pasākumos  novērtēšanas  aktualitātes//  Administratīvā  un 
Kriminālā Justīcija, 3/4  2004.
3.  Garonskis  A.  Administratīvās  piespiešanas  līdzekļu 
pielietošana  policijas  darbībā  ceļu  satiksmes  drošības 
nodrošināšanā  cilvēktiesību  ievērošanas  kontekstā.  Publicēts 
starptautiskās zinātniski praktiskās konferences “Cilvēktiesības 
un sabiedrības drošība” materiālos (Rīgā, 27.08.2004.).  
4. Garonskis A. Likumdošanas pilnveide juridiskās atbildības 
piemērošanā par transportlīdzekļu vadīšanu apreibinošo  vielu 
iespaidā. // Administratīvā un Kriminālā Justīcija,  2/2004, 29.-
34. lpp.
5. Garonskis A. Kārtības policijas darbinieku sagatavošana un 
tālākizglītošana  Latvijā:  problēmas  un  perspektīvas. 
//Administratīvā un kriminālā justīcija, 1/2  2003, 43.-50.lpp.
6. Garonskis A. Administratīvās atbildības par Ceļu satiksmes 
noteikumu  pārkāpumiem  piemērošanas  problēmas. 
//Administratīvā un kriminālā justīcija, 4/2002, 47.-51. lpp.
7.  Garonskis  A.  Moduļa  “Ceļu  satiksmes  uzraudzība” 
realizācija LPA un ar to saistītās problēmas.//Administratīvā un 
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kriminālā justīcija, 2/2001.
8.  Ē.  Melnis,  A.  Garonskis,  A.  Matvejevs.  Administratīvi 
tiesiskie  režīmi  valsts  drošības  jomā  un  to  klasifikācija.// 
Latvijas  Policijas  akadēmijas  Raksti  12.  Zinātnisko  rakstu 
krājums. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2005, 111. – 129. 
lpp.
9. Гаронскис А., Матвеев А. Актуальные проблемы работы 
полиции по охране общественного порядка и обеcпечения 
общественной  безопастности  при  проведении  массовых 
мероприятий  в  контексте  соблюдения  прав  человека  (на 
базе  законодательства  Латвийской 
Республики).//Международный  научно-практический 
правовой журнал «Закон и жизнь». 8/2004, 24 – 29 c.
10. Мелнис Э.П., Матвеев А.М., Гаронскис А.Я. Некоторые 
правовые  и  организационные  аспекты    обеспечения 
охраны   общественного  порядка  и  общественной 
безопасности  при  проведении  массовых  мероприятий  в 
Латвийской  Республике.  Междисциплинарный  научно-
практичеcкий  вестник  "Человек  в  социальном  мире" 
выпуск No 2/2004 (No 13)
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.)
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds
Nataļja Jundina

Dzimšanas gads,  vieta 29.10.1954, Daugavpilī

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

Augstākā
1972-1977  Studijas Latvijas Valsts Universitātē, filoloģijas 

fakultātē 

1986-1989 Studijas Ļeņingradas Valsts Universitātē aspirantūra

Darba pieredze
universitātē, zinātniskie vai 
akadēmiskie grādi, 
ieņemamie amati

- 1983 - 1986. DPI filoloģijas fakultātes pasniedzēja
- 1989 - 1995.DPU Humanitārās fakultātes vācu valodas 

katedras asistente
- 1989 - 1995.DPU Humanitārās fakultātes vācu valodas 

katedras lektore
- 1995 - 1999.DPU Humanitārās fakultātes vācu valodas 

katedras docente
- No 2000. DPU Humanitārās fakultātes vācu valodas katedras 

vadītāja
- No 2000. DPU Humanitārās fakultātes vācu filoloģijas 

katedras vadītāja

Pētniecības virzieni (tai 
skaitā aizstāvētās 
dirsertācijas, aizst. datums, 
vieta disertācijas nosauk.)

Disertācija „Vācu valodas deverbālie lietvārdi ar subjekta telpiskās 
pārvietošanās nozīmi”

Publikācijas 
( monogrāfijas, daiļdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi)

- Vācu  valodas  deverbālie  lietvārdi  ar  subjekta  telpiskās 
pārvietošanās nozīmi:1997, Daugavpils

- Die  aktionelle  Semantikder  deverbalen  Substantive  mit  der 
bedeutung  der  raumlichen  Fortbewegung.  (2000// 
Paragimatika, sintagmatika ir kalbos funkcijos. Kaunas

- Wiederholung  als  Ausdrucksmittel  der  expressivitat  2004// 
Thema  mit  Variationen.  Finnishe  Beitrage  zur  Germanistik. 
Peter Lang Europaischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt 
am Main, Bern, Berlin, New York, Oxford, Wien

- Zum  Ausdruck  der  zeitlich-raumlichen  Relationen  im 
Deutschen  und  Russischen  (2005//   Latvijas  Universitātes 
raksti 67.3 sējums. Rīga
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Darbība ar zinātni saistītās 
sabiedriskās organizācijās

(kur, kad, kāds pienākums 
tika veikts) 
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PIELIKUMS Nr.8

PROFESIONĀLĀS BAKALAURA STUDIJU 
PROGRAMMAS „TIESĪBU ZINĀTNE” 

IZMAKSAS
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Studiju maksas aprēķins 
2007./2008.gadā

Sociālo zinātņu fakultāte
Studiju programmas nosaukums: Profesionālo studiju 

programma "Tiesību zinātne" 
Studiju veids: Pilna laika 

pamatstudijas
Studiju ilgums (gadi): 4,5
Kredītpunktu skaits KOPĀ: 185
Kontaktstundu skaits gadā: 658

Kontaktstundu skaits KOPĀ:: 2960
Minimālais studējošo skaits studiju grupā: 15
Plānojamais studējošo skaits studiju programmā: 68

Programmas realizācijas vieta: Daugavpils

Nr
.

Rinda
s Nr.

Aprēķinu 
formula:

Aprēķins

A B C D

A
1

Darba algas fonda aprēķins akadēmiskajam personālam uz 1 studējošo gadā 
1:

Amats Akadēm.personāla īpatsvars Kontaktstundu sadalījums

Profesors 15% 99 1

Asociētais profesors 15% 99 2

Docents 30% 196 3

Lektors 25% 166 4

Asistents 15% 97 5

Amats Tarifu likme par stundu Koeficients par īpašiem darba apstākļiem

Profesors 9,5 Ls 1 6 D6=B1*A6*B6 944,60

Asociētais profesors 7,6 Ls 1 7 D7=B2*A7*B7 755,68

Docents 6,1 Ls 1 8 D8=B3*A8*B8 1197,51

Lektors 4,9 Ls 1 9 D9=B7*A9*B9 812,02

Asistents 3,9 Ls 1 10 D10=B8*A10*B10 377,84

Akadēm.personas vidējā darba alga gadā 11 D11=SUM(D6:D10)
*10

4 087,66

Studiju izmaksas koeficients 2 12 X 1
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Tematiskās jomas koeficients uz visu studiju periodu 3 13 X 1,035
Akadēmiskā personāla darba alga par nostrādātajām kontāktstundām ar koeficientiem 14 D14=D11*D12*D13 4 230,72

Minimālo studējošo skaits studiju kursā 4 15 X 15
Akadēmiskās personas darba alga uz 1 studējošo gadā 16 D16=D14/D15 282,05

A
2

Darba algas fonda aprēķins programmas pārējam personālam uz 1 studējošo 
gadā:

Amats Mēneša tarifa likme par 
vienu studējošo

Plānojamais studējošo skaits studiju programma

Programmas direktors 1,03 Ls 68 18 D18=A18*B18 69,32

Programmas sekretāre 0,55 Ls 68 19 D19=A19*B19 37,33

Programmas pārvaldes personas vidējā darba alga gadā: 20 D20= 
(D18+D19)*12

1279,80

Minimālais studējošo skaits studiju programmā 5: 21 X 68
Programmas pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 22 D22=D20/D21 18,96

A
3

Darba algas fonda aprēķins fakultāšu pārējam personālam uz 1 studējošo 
gadā:

Amats Mēneša tarifa likme par 
vienu studējošo

Plānojamais  studējošo skaits fakultātē

Dekāns 0,35 Ls 680 23 D23=A23*B23 238,00

Prodekāns 0,35 Ls 680 24 D24=A24*B24 238,00

Pārvaldes lietvedis 0,25 Ls 680 25 D25=A25*B25 170,00

Pārvaldes sekretārs 0,25 Ls 680 26 D25=A25*B25 170,00

Fakultāšu pārvaldes personas vidējā darba alga gadā: 27 D27= 
sum(D23:D26)*12

9 792,00

Vidējais studējošo skaits fakultātē 6: 28 X 680
Fakultāšu pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 29 D29=D27/D28 14,40

A
4

Darba algas fonda aprēķins 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
Filiāles pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā 35 D35=D33/D34 0,00

A
5

Darba algas fonda aprēķins fakultāšu personālam, kuri iekļauti personālā reģustrā uz 1 studējošo gadā (pamatdarbā, papilddarbā, 
blakus darbā):
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Grupa Personāla darba alga 
mēnesī

Personāla īpatsvars (slodžu skaits)

Akadēmiskais personāls 6 710 Ls 10,70 36 X 6 710,00

Vispārējais personāls 3 319 Ls 11,25 37 X 3 319,00

Darba algas fonds gadā: 38 D38=(D36+D37)*1
2

120 348,00

Plānojamais studējošo skaits fakultātē: 39 X 680
Fakultāšu personāla vienas personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 40 D40=D38/D39 176,98

A
6

Darba algas fonda aprēķins universitātes vispārējam personālam uz 1 studējošo 
gadā:

Grupa Personāla darba alga 
mēnesī

Personāla īpatsvars (slodžu skaits)

Vispārējais personāls 5 611 Ls 257,3 41 X 5 611,00

Vispārēja personāla vidējā darba alga gadā: 42 D42=D41*12 67 332,00

Plānojamais  studējošo skaits Universitātē 8: 43 X 3000
Vispārējā personāla vienas personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 44 D44=D42/D43 22,44

N
1

Darba algas fonds programmas personālam uz 1 studējošo gadā: 45 D40=D17+D22+ 
D29+D35+D40+D4

4

514,84

N
2

Darba dēvēja valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumi (24.09%) 46 D46= D45*0.2409 124,02

N
3

Komandējumi un dienesta braucieni: 47 x 1,18

N
4

Sakaru un pasta pakalpojumi: 48 x 2,44

Īpašuma nodoklis 49 x 0,00
Transporta pakalpojumi 50 x 0,96
Telpu un inventāra noma 51 x 10,82
Tehniskā apkope 52 x 18,19
Remonta izmaksas: 53 x 42,81
Programmas akreditācija 54 x 18,52
Mācību prakse 55 x 0,00

Pakalpojumu apmaksa 56 D56= 
SUM(D48:D55)

93,74

N
5

Mācību līdzekļi 57 x 0,90

Kancelejas preces 58 x 3,57
Inventārs 59 x 2,27
Komunālie pakalpojumi 60 x 17,43

Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs 61 D61= 
SUM(D57:D60)

24,17
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N
6

Grāmatu iegāde un žurnāli 62 x 3,09

N
7

Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas 63 x 3,91

S
1

Studentu aktivitātes 64 x 0,00

Sports un kultūra 65 x 0,00

Studentu sociālais 
nodrošinājums

66 D66=D64+65 0,00

X
1

Neprognozējamie izdevumi 67 x 2,94

Z
1

Izdevumi zinātnes attīstībai 68 x 20,67

Studiju izmaksas vienam studējošam gadā:  69 D69=D68+D67+D6
6+D63+D62+D61+
D56+D47+D46+D4

5

788,56

Ikgadējas studiju maksas aprēķins uz visu studiju periodu vienam 
studējošam

Prognozējamā 
inflācija

Rinda
s Nr.

Aprēķina 
formula:

Aprēķins

A B C D

1. studiju gads X 70 D70=D69 789 Ls
2. studiju gads 15,0% 71 D71=D70*B71 907 Ls
3. studiju gads 15,0% 72 D72=D71*B72 1 043 Ls
4. studiju gads 15,0% 73 D73=D72*B73 1 199 Ls
5. studiju gads 12,0% 74 D74=(D73*B74)/2 671 Ls

Piezīmes:
1 - Darba algas fonda aprēķins akadēmiskajam personālam uz 1 studējošo gadā tiek veikts pamatojoties uz apstiprinātiem studiju plāniem un DU Senātā apstiprinātiem tarifu likmem par stundu apmaksu

2, 3 - Studiju izmaksas koeficients un vidējais tematiskas jomas koeficients tiek noteikti MK noteikumu pamatā                                                                                                       (2001.gada 24.jūlija MK noteikumi 
Nr.334);
4 - Minimālo studējošo skaits studiju programmā tiek noteikts pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam);

5  - Plānojamais studējošo skaits studiju programmā tiek aprēķināts reizinot minimālo studējošo skaitu studiju kursā ar studiju ilgumu;

6 - Plānojamais studējošo skaits fakultātē tiek noteikts pamatojoties uz Domes sēdes 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 Senāta sēdes lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam).

Studiju maksas aprēķins 
2006./2007.gadā
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Sociālo zinātņu fakultāte
Studiju programmas nosaukums: Profesionālo studiju 

programma "Tiesību zinātne" 
Studiju 
veids:

Nepilna laika 
pamatstudijas

Studiju ilgums (gadi): 5,5
Kredītpunktu skaits KOPĀ: 185
Kontaktstundu skaits gadā: 538

Kontaktstundu skaits KOPĀ:: 2960
Minimālais studējošo skaits studiju programmā: 15
Plānojamais studējošo skaits studiju programmā: 83
Programmas realizācijas vieta: Daugavpils

Nr
.

Rinda
s Nr.

Aprēķinu 
formula:

Aprēķins

A B C D

A
1

Darba algas fonda aprēķins akadēmiskajam personālam uz 1 studējošo gadā 
1:

Amats Akadēm.personāla 
īpatsvars (rekomendets)

Kontaktstundu sadalījums

Profesors 15% 81 1

Asociētais profesors 15% 81 2

Docents 30% 161 3

Lektors 25% 136 4

Asistents 15% 79 5

Amats Tarifu likme par stundu Koeficients par īpašiem darba apstākļiem

Profesors 9,5 Ls 1 6 D6=B1*A6*B6 772,85

Asociētais profesors 7,6 Ls 1 7 D7=B2*A7*B7 618,28

Docents 6,1 Ls 1 8 D8=B3*A8*B8 979,78

Lektors 4,9 Ls 1 9 D9=B7*A9*B9 664,38

Asistents 3,9 Ls 1 10 D10=B8*A10*B10 309,14

Akadēm.personas vidējā darba alga gadā 11 D11=SUM(D6:D10)
*10

3 344,45

Studiju izmaksas koeficients 2 12 X 1
Tematiskās jomas koeficients uz visu studiju periodu 3 13 X 1,035
Akadēmiskā personāla darba alga par nostrādātajām kontāktstundām ar koeficientiem 14 D14=D11*D12*D13 3 461,50

Minimālo studējošo skaits studiju kursā 4 15 X 15

Akadēmiskās personas darba alga uz 1 studējošo gadā 16 D16=D14/D15 230,77
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A
2

Darba algas fonda aprēķins programmas pārējam personālam uz 1 studējošo 
gadā:

Amats Mēneša tarifa likme par 
vienu studējošo

Plānojamais studējošo skaits studiju programma

Programmas direktors 1,03 Ls 83 18 D18=A18*B18 84,73

Programmas sekretāre 0,55 Ls 83 19 D19=A19*B19 45,62

Programmas pārvaldes personas vidējā darba alga gadā: 20 D20= 
(D18+D19)*12

1564,20

Minimālais studējošo skaits studiju programmā 5: 21 X 83
Programmas pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 22 D22=D20/D21 18,96

A
3

Darba algas fonda aprēķins fakultāšu pārējam personālam uz 1 studējošo 
gadā:

Amats Mēneša tarifa likme par 
vienu studējošo

Plānojamais  studējošo skaits fakultātē

Dekāns 0,35 Ls 680 23 D23=A23*B23 238,00

Prodekāns 0,35 Ls 680 24 D24=A24*B24 238,00

Pārvaldes lietvedis 0,25 Ls 680 25 D25=A25*B25 170,00

Pārvaldes sekretārs 0,25 Ls 680 26 D25=A25*B25 170,00

Fakultāšu pārvaldes personas vidējā darba alga gadā: 27 D27= 
sum(D23:D26)*12

9 792,00

Vidējais studējošo skaits fakultātē 
6:

28 X 680

Fakultāšu pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 29 D29=D27/D28 14,40

A
4

Darba algas fonda aprēķins 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

Filiāles pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo 
gadā

35 D35=D33/D34 0,00

A
5

Darba algas fonda aprēķins fakultāšu personālam, kuri iekļauti personālā reģustrā uz 1 studējošo gadā (pamatdarbā, papilddarbā, 
blakus darbā):

Grupa Personāla darba alga 
mēnesī

Personāla īpatsvars 
(cilv.skaits)

Akadēmiskais personāls 6 710 Ls 10,7 36 X 6 710,00
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Vispārējais personāls 3 319 Ls 11,25 37 X 3 319,00

Darba algas fonds gadā: 38 D38=(D36+D37)*1
2

120 348,00

Plānojamais studējošo skaits fakultātē: 39 X 680
Fakultāšu personāla vienas personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 40 D40=D38/D39 176,98

A
6

Darba algas fonda aprēķins universitātes vispārējam personālam uz 1 
studējošo gadā:

Grupa Personāla darba alga 
mēnesī

Personāla īpatsvars 
(cilv.skaits)

Vispārējais personāls 5 611 Ls 257,3 41 X 5 611,00

Vispārēja personāla vidējā darba alga gadā: 42 D42=D41*12 67 332,00

Plānojamais  studējošo skaits Universitātē 8: 43 X 3000
Vispārējā personāla vienas personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 44 D44=D42/D43 22,44

N
1

Darba algas fonds programmas personālam uz 1 
studējošo gadā:

45 D40=D17+D22+ 
D29+D35+D40+D4

4

463,56

N
2

Darba dēvēja valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumi (24.09%) 46 D46= D45*0.2409 111,67

N
3

Komandējumi un dienesta 
braucieni:

47 x 1,65

N
4

Sakaru un pasta pakalpojumi: 48 x 2,98

Īpašuma nodoklis 49 x 0,00
Transporta pakalpojumi 50 x 1,37
Telpu un inventāra noma 51 x 25,04
Tehniskā apkope 52 x 9,34
Remonta izmaksas: 53 x 19,72
Programmas akreditācija 54 x 18,52
Mācību prakse 55 x 0,00

Pakalpojumu apmaksa 56 D56= 
SUM(D48:D55)

76,97

N
5

Mācību 
līdzekļi

57 x 0,80

Kancelejas preces 58 x 3,57
Inventārs 59 x 2,27
Komunālie pakalpojumi 60 x 14,37

Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs 61 D61= 
SUM(D57:D60)

21,01

N
6

Grāmatu iegāde un žurnāli 62 x 1,32

N
7

Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas 63 x 1,68

S Studentu aktivitātes 64 x 0,00
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1
Sports un kultūra 65 x 0,00

Studentu sociālais 
nodrošinājums

66 D66=D64+65 0,00

X
1

Neprognozējamie izdevumi 67 x 2,94

Z
1

Izdevumi zinātnes attīstībai 68 x 20,67

Studiju izmaksas vienam studējošam gadā:  69 D69=D68+D67+D6
6+D63+D62+D61+
D56+D47+D46+D4

5

701,47

Ikgadējas studiju maksas aprēķins uz visu studiju periodu vienam 
studējošam

Prognozējamā 
inflācija

Rinda
s Nr.

Aprēķina 
formula:

Aprēķins

A B C D

1. studiju gads X 70 D70=D69 701 Ls
2. studiju gads 15,0% 71 D71=D70*B71 806 Ls
3. studiju gads 15,0% 72 D72=D71*B72 927 Ls
4. studiju gads 15,0% 73 D73=D72*B73 1 066 Ls
5. studiju gads 15,0% 74 D74=D73*B75 1 226 Ls
6. studiju gads 12,0% 75 D75=(D74*B75)/2 687 Ls

Piezīmes:
1 - Darba algas fonda aprēķins akadēmiskajam personālam uz 1 studējošo gadā tiek veikts pamatojoties uz apstiprinātiem studiju plāniem un DU Senātā apstiprinātiem tarifu likmem par stundu apmaksu

2, 3 - Studiju izmaksas koeficients un vidējais tematiskas jomas koeficients tiek noteikti MK noteikumu pamatā                                                                                                       (2001.gada 24.jūlija MK noteikumi 
Nr.334);
4 - Minimālo studējošo skaits studiju programmā tiek noteikts pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam);

5  - Plānojamais studējošo skaits studiju programmā tiek aprēķināts reizinot minimālo studējošo skaitu studiju kursā ar studiju 
ilgumu;
6 - Plānojamais studējošo skaits fakultātē tiek noteikts pamatojoties uz Domes sēdes 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 Senāta sēdes lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam).

Pārējo kārtējo izdevumu aprēķins 
studiju maksas noteikšanai

Fakultāte: Sociālo zinātņu 
fakultāte

Studiju programmas nosaukums: Profesionālo studiju programma "Tiesību 
zinātne" 

studiju 2007.
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gads: /2008

Kopējie izdevumi Izdevumi uz vienu studējošo Izdevumu daļa no 
fakultāšu kopējiem 

izdevumiem (pa 
studiju veidiem)

Izdevumu 
sadalījums par 

studiju 
programmām

N
r.

Programma
s izdevumi

Fakultāšu 
izdevumi

Universitāš
u kopējie 
izdevumi

Rinda
s Nr.

Aprēķinu 
formula:

Programma
s izdevumi

Fakultāšu 
izdevumi

Universitāš
u kopējie 
izdevumi

Vidējo radītāju aprēķins

A1 A2 B C A1 A2 B D=A+B Pilna 
laika 

studijas

Nepilna 
laika 

studijas

Pilna 
laika 

studijas

Nepilna 
laika 

studijas
Plānojamais studējošo skaits: 68 680 3000

N
3

Komandējumi un dienesta 
braucieni:

400 2470 33 x 0,00 0,59 0,82 1,41 0,30 0,70 1,18 1,65

N
4

Sakaru un pasta pakalpojumi: 458,7 6114 34 x 0,00 0,67 2,04 2,71 0,30 0,70 2,44 2,98

Nekustamā īpašuma nodoklis 0 0 35 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,30 0,00 0,00

Transporta pakalpojumi 350 1950 36 x 0,00 0,51 0,65 1,16 0,30 0,70 0,96 1,37

Telpu un inventāra noma 1200 0 450 37 x 17,78 0,00 0,15 17,93 0,30 0,70 10,82 25,04

Tehniskā apkope 7524 8100 38 x 0,00 11,06 2,70 13,76 0,70 0,30 18,19 9,34

Remonta izmaksas: 1700 2500 7200 39 x 25,19 3,68 2,40 31,26 0,70 0,30 42,81 19,72

Programmas akreditācija 2500 0 0 40 x 18,52 0,00 0,00 18,52 0,50 0,50 18,52 18,52

Mācību prakse 0 0 41 x 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Pakalpojumu apmaksa 5400 10832,7 23814 42 D42= 
SUM(D34:D

41)

61,48 15,93 7,94 85,35 93,74 76,97

N
5

Mācību līdzekļi 80 2200 43 x 0,00 0,12 0,73 0,85 0,70 0,30 0,90 0,80

Kancelejas preces 1520 4000 44 x 0,00 2,24 1,33 3,57 0,50 0,50 3,57 3,57

Inventārs 300 5500 45 x 0,00 0,44 1,83 2,27 0,50 0,50 2,27 2,27

Komunālie pakalpojumi 2600 36236 46 x 0,00 3,82 12,08 15,90 0,70 0,30 17,43 14,37

Materiāli, energoresursi, 
ūdens un inventārs

0 4500 47936 47 D47= 
SUM(D43:D

46)

0,00 6,62 15,98 22,60 24,17 21,01

N
6

Grāmatu iegāde un žurnāli 1500 0 48 x 0,00 2,21 0,00 2,21 0,70 0,30 3,09 1,32

N
7

Iekārtu iegādes un 
modernizēšanas izmaksas

0 1900 0 49 x 0,00 2,79 0,00 2,79 0,70 0,30 3,91 1,68

S
1

Studentu aktivitātes 0 0 50 x 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Sports un kultūra 0 0 51 x 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
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Studentu sociālais 
nodrošinājums

0 0 0 52 D52=D50+6
1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X
1

Neprognozējamie izdevumi 2000 53 x 0,00 2,94 0,00 2,94 0,50 0,50 2,94 2,94

Z
1

Izdevumi zinātnes attīstībai 0 62000 54 x 0,00 0,00 20,67 20,67 0,50 0,50 20,67 20,67

Studiju izmaksas vienam 
studējošam gadā:  

5400 19133 136220 55 D55=D54+D
53+D52+D4
9+D48+D47
+D42+D33

61,48 31,08 45,41 137,9
7

149,7
0

126,2
4
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PIELIKUMS Nr.9

STUDIJU PROGRAMMĀ
„TIESĪBU ZINĀTNE” STRĀDĀJOŠO 

NOZĪMĪGĀKĀS PUBLIKĀCIJAS
PĒDĒJO 5 GADU LAIKĀ
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Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība

Docētājs Zinātniskā darbība
Prof., dr.iur. 

Vitolds Zahars
Publikācijas par pēdējiem sešiem gadiem

- 1999. Kriminālsodu izpildes tiesības. Vispārīgā daļa. LPA
- 14.10.1999. Brīvības atņemšana: 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, ideoloģija, 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 

biļetens
- 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 atņemšanas 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 atņemšanu notiesāto nodarbinātība: tiesiskais, teorētiskais 

un praktiskais aspekts. Administratīvā un Kriminālā justīcija Nr.1.

As.prof., dr.iur. 
Jurijs Mašošins

-Методологические основы оптимизации преподавания криминалистики. 
Mašošins  J. –  Starptautiskās  zinātniskās  konferences  “Izglītība  sociālo 
pārmaiņu  apstākļos”  tēzes.  Daugavpils  9-11  oktobris  2006.,  Daugavpils, 
“Saule” 2006.
-Сокрытие преступления как метод борьбы с его криминалистическими 
последствиями.  Машошин  Ю.  –   Starptautiskā  zinātniskā  konferences 
„Tiesību pārkāpumu sekas publiskajās un privātajās tiesībās” rakstu krājums, 
Daugavpils, „Saule”, 2006, lpp. 81 – 89.
-Zinātniskais  referāts  “Kriminālistikas  docēšanas  pilnveidošanas  rezerves” 
materiālu krājums   LPA, Rīga, 2006.                                              
-Zinātniskais referāts “Ekonomiskās kārtības nodrošināšana ar kriminālistiskas 
prevencijas  līdzekļiem”   7.  starptautiskās  zinātniskas  praktiskās  konferences 
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“Jauna  ekonomika  un  sabiedrība”materiālu  krājums    Lublina  Katoliskā 
Universitāte, Lublin, Polija, 2006. 
-Zinātniskais  referāts  “Interaktivitāte  juridiskās  zinātnes  studijās” 
Starpaugstskolu  Zinātniski  praktiskās  un  mācību  metodiskās  konferences 
“Mūsdienu izglītības problēmas” Programma un tēzes TSI, Rīga, 2006.          
-Zinātniskais  referāts  “Studentu patstāvīgā darba organizācija”  Starptautiskās 
zinātniskas  konferences  “Inovācijas  robežsargu  profesionālajā  sagatavošanā” 
materiālu krājums VRK, Rēzekne, 2005.                                 
-Zinātniskais raksts “Cilvēka funkcionālo pazīmju

o kriminālistiskā  apraksta  metodika”    LPA,  Adminstratīvā   un 
kriminālā justīcija, 2005 Nr 3 

-Zinātniskais raksts “Crime prevention practice in ensuring social security” DU 
Sociālo zinātņu vēstnesis. 2005 Nr 1(2).                                    
-Zinātniskais referāts “Kriminalistiskās tehnikas līdzekļu izmantošana 
kriminālprocesuāla taisnīguma nodrošināšanā”  Starptautiskās zinātniskas 
praktiskās konferences “Kriminālprocesuālais taisnīgums”Referātu krājums 
LPA, Rīga, 2005.                                                                 
-Zinātniskais  raksts  “Studentu  patstāvīgā  darba  pilnveide”  Zinātnisko  rakstu 
krājums “Raksti”, LPA, Rīga, 2005.                                                      
-Криминалистическая  превенция  –  понятие  и  тенденции.  Starptautiskās 
zinātniskas  praktiskās  konferences  “Cilvektiesības  un  sabiedrības  drošība” 
27.08.2004.g.  LPA referātu krājums.
-Zinātniskais  referāts  “Turnover  problem  in   IT  company” The  2nd 
International Conference “Information Tehnologies and Management”. Rakstu 
krājums. Rīga. Informācijas sistemu augstskola,2004.
-Zinātniskais  referāts  “Криминалистическое  лрогнозирование  способов 
совершения  преступления”   Starptautiskā  zinātņu  konference  “Drošība  un 
tautas attīstība”. Rakstu krājums.       Daugavpils Universitāte,2004.
-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 
-Metodoloģiskais  pamatojums  uzlaušanas  rīku     pēdu,  slēdzeņu,  plombu 
(aizsargierīču)  un  zobu  pēdu      trasoloģiskajām  ekspertīzēm  LPA 
Administratīvā un  kriminālā justīcija 1/2002
-Dezinformācija,  piemānīšana  un  provokācija  noziegumu  atklāšanas  un 
izmeklēšanas līdzekļu 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  VI 
1999

Grāmatas:
-Kriminālistika 3. daļa Kriminālistika taktika. Mācību grāmata. Papildināts un 
paplašināts ceturtais izdevums (Autoru grupa) LPA 2003
-Kriminālistika.2.daļa  Kriminālistiskā  taktika.Mācību  grāmata.Papildināts  un 
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paplašināts otrais izdevums (Autoru grupa) LPA 1999
-Kriminālistika.2.daļa Kriminālistiskā taktika.Mācību grāmata. (Autoru grupa) 
LPA 1998
-Metodiskais līdzeklis “Cilvēka funkcionālās pazīmes un to apraksta metodika” 
Rīga: LPA, 2006.
-Civiltiesību vispārīgā daļa Uzdevumu krājums. DU: Saule, 2005.    
-Automašīnu zādzību un nolaupīšanu izmeklēšana.  Metodiska rokasgrāmata (6. 
nodaļa) LPA 1999

-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.  „Kriminālsodu  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 
pārmaiņu apstākļos” rakstu krājumā, 2007.

Prof., dr.iur. Jānis 
Načisčionis

-Monogrāfija  J.Načisčionis „Administratīvās tiesības” P&K 2002.
-Monogrāfija  J.Načisčionis „Administratīvās tiesības”  Papildinātais izdevums. 
Latvijas Vēstnesis.2003. 2006.10.-11.11. Viļņā (Lietuva) piedalīšanās Mykolas 
Romieris Universitātes Starptautiskā zinātniskā konferencē, nolasot referātu 
“Konkurences Padomes kompetence” 
-2006.02.06. Rīgā.,Biznesa augstskolā Turība 7.Starptautiskās zinātniskās 
conferences Publisko tiesību sekcijas vadīšana un referāta “Administratīvo 
tiesību avoti nolasīšana”.
-2004. 01.11. – 04.11. Rīgā, Latvijas Policijas akadēmijā CEPOL kursu 
“Līderis un vadīšana mainīgā pasaulē” vadīšana.
-2003.g.27.-28.11. piedalīšanās Starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē, 
vadot tās plenārsēdi un nolasot referātu “Speciālie termini, to piemērošana 
administratīvās tiesībās” Latvijas Policijas akadēmijā.      
-2003.g.31.10-01.11. semināram “Konstitucionālā un administratīvā tiesvedība: 
kompetences robežas un savstarpējā mijiedarbība” sagatavots referāts “Par 
konstitucionālās un administratīvās tiesvedības robežām” Kāds ir vērtējums no 
tiesiskuma viedokļa. 
-2003.g. 23.08. piedalīšanās Starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē, 
vadot to un nolasot referātu “Publiskās pārvaldes pilnveide” Latvijas Policijas 
akadēmijā.  
-2003.g. 27.02. -28.02. piedalīšanās Starptautiskā zinātniskā konferencē, 
nolasot referātu “Publisko tiesību līgums” Rēzeknes augstskolā.
-2002.g.12.04. piedalīšanās Starptautiskā zinātniskā konferencē, nolasot 
referātu “Uzņēmuma reģistra kompetences tiesiskā regulējuma pilnveide” 
biznesa augstskolā  “Turība”.
-2002.g.28.02.-02.03. piedalīšanās Starptautiskā zinātniskā konferencē 
Rēzeknes augstskolā, nolasot referātu ”Administratīvās iestādes kompetences 
tiesiskā regulējuma pilnveide”.                                        
-1998.g. 13.-16.05. piedalīšanās Starptautiskā zinātniskā konferencē Lietuvas 
Tiesību akadēmijā, nolasot referātu “Creation of the National  Administrative 
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and Administrative procedure law system and compliance with the European 
law”.  
Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs:
-2003.g. 20.03. piedalīšanās Latvijas Policijas akadēmijas konferencē, nolasot 
referātu “Kāpēc Administratīvo sodu procesa likumprojekts”? 
-2002.g. 28.01. piedalīšanās Īpašo uzdevumu ministra valsts reformu lietās 
sekretariāta, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas seminārā 
“Valsts pārvaldes iekārtas    likumprojekts”. 
-2001.g. 09. 11.  piedalīšanās Latvijas Republikas Satversmes tiesas un Vācijas 
Fonda internacionālajai sadarbībai rīkotajā starptautiskajā seminārā 
“Pamattiesību aizsardzība Konstitucionālā tiesā”. 
-2001.g.06.10. piedalīšanās Roberta Šūmaņa institūta Latvijā konferencē 
“Informētas sabiedrības nepieciešamība integrējoties Eiropas Savienībā”, 
uzstājoties debatēs par administratīvo tiesību principu nozīmi publiskā 
pārvaldē.       
-2001.g. 06.03. piedalīšanās Latvijas Republikas Ārlietu  ministrijas un Eiropas 
Padomes Cilvēktiesību ģenerāldirektorāta seminārā “Eiropas Cilvēktiesību 
konvencija un tās tiesu prakse: piemērošana nacionālajās tiesu instancēs un 
valsts pārvaldē”.
-1999.g.23.04. piedalīšanās konferencē “Ombudsmens Latvijā –demokrātijas 
papildinājums”.

Doc., 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 tehnoloģiju 
augstskolas,  Juridiskā  koledžas  rakstu  krājums  Tiesību  jaunrades  un 
piemērošanas problēmas. R.: 2001, 4 lpp.

- Juridiskā  doktrīna  un  tās  ietekme  uz  tiesībām.  Daugavpils  Pedagoģiskā 
universitātes: Rakstu krājums, A9. Daugavpils, 1999, 3 lpp.

- 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.
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-Байков А.М. Обязательственное право. Часть II. Отдельные виды 
обязательств (особенная часть обязательственного права). – Рига, 2005. – 
510 с. (1 un 2 daļa - 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 обучения. – Рига, 
2006. – 217 с. (А.Baikovs - 10,63 a.lpp.)
-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 
задания для заочного и дистанционного обучения. – Рига, 2006. – 146 с. 
(А.Baikovs - 11,83 a.lpp.)
-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.)
-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.)
-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.)
-Байков А. Правовое регулирование каналов товародвижения в 
маркетинге // CommunicatoR. 2005, № 2/3. – с.36 – 42 (0,91 a.lpp.)
-Байков А. Гражданско-правовой договор: понятие, значение и сущность 
// Балтийский юридический журнал. 2006, №1. – с.19 – 21 (0,2 a.lpp.)
-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.)
-Байков А. Правовые аспекты миграции рабочей силы в Латвии // 
Балтийский курс. 2006, №38. – с.15 – 16 (0,16 a.lpp.)
-Байков А. Право на территории маркетинга // CommunicatoR. 2006, № 3/4. 
– с.102 – 113 (1,47 a.lpp.)
-A.Baikov Work force migration in Latvija: legal aspects // The Baltic course. 
2006, Nr.23. – P.13 – 14 (0,16 a.lpp.)
-Байков А. Защита гражданских прав и охраняемых законом интересов // 
Балтийский юридический журнал. 2006, № 2. – с.13 – 21 (0,83 a.lpp.)
-A.Baikov Innovation performance: legal backgroud // The Baltic course. 2007, 
Nr.24. – P.18 (0,24 a.lpp.)
-Байков А. Правовые аспекты инновационной деятельности // Балтийский 
курс. 2007, №40. – с.30 – 31 (0,24 a.lpp.)
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Lekt., mag.hist. 
Dmitrijs 
Oļehnovičs

-Олехнович  Д.  Антисемитская  пропаганда  на  страницах  газеты 
“Daugavpils  Latviešu  avīze”//  Материалы  VIII  Международной 
конференции по иудаике и библиистике.- Москва, 2001.; 
-Олехнович  Д.  Русификация:  лингво-историографическая  постановка 
проблемы // Балтийские исследования.- Вып.1.- Калининград: Из-во КГУ, 
2002.- С.41 – 46.;
-Олехнович  Д.  "Сталин  –  еврей":  антисемитские  карикатуры  в  газете 
"Двинский  Вестник"  //  Евреи  в  меняющемся  мире.  Материалы  4-ой 
международной конференции / Под.ред. Г.Брановера и Р.Фербера.- Рига, 
2002.- С.212 – 217 [ISSN 1407-785X];
-Олехнович  Д.  Частная  жизнь  Даугавпилса  в  1941  году:  частные 
рекламные объявления в газете “Daugavpils  Latviešu Avīze” //Daugavpils 
Universitātes  Humanitāras  Fakultātes  XII  zinātniskie  lasījumi:  Vēsture  / 
History  =  Proceedings  of  the  XIIth  Scientific  Readings  of  the  Faculty  of 
Humanities: Vēsture / History.- VI (II).- Daugavpils: DU izdevniecība “Saule”, 
2003.- C.20.-23. ISBN 9984-14-190-X;
-Олехнович  Д.  Периодическая  печать  –  один  из  инструментов 
пропаганды:  “Daugavpils  Latviešu  avīze”  в  1941  году  //  Вестник 
Гуманитарного факультета Даугавписского университета.- Резекне: Из-во 
Центра  латгальской  культуры,  2003  [ISBN  9984-29-032-8;  ISSN  1407-
9607];
-Олехнович Д.  Некоторые аспекты антисемитской пропаганды:  частные 
рекламные  объявления  //  Материалы  Десятой  Международной 
Междисциплинарной конференции по иудаике.  Ч.1 = Proceedings of the 
Tenth  Annual  International  Interdisciplinary  Conference  on  Jewish  Studies 
P.1.-  Москва:  Сэфер,  2003.-  C.283 – 291.  [ISBN 5-901683-85-4;  ISBN 5-
901683-86-2];
-Oļehnovičs  D.  Padomju  propagandists  nacistiskās  propagandas  spogulī 
//Daugavpils  Universitātes  Humanitāras  Fakultātes  XIII  zinātniskie  lasījumi: 
Vēsture: Avoti un Cilvēki = Proceedings of the XIIIth Scientific Readings of 
the Faculty of Humanities: Vēsture: Avoti un cilvēki.- VII.- Daugavpils: DU 
izdevniecība “Saule”, 2004.- C.139.-146. [ISBN 9984-14-221-3];
-Олехнович  Д.  Особенности  изучения  периодической  печати  и  устных 
сведений  как  исторического  источника  //  Материалы  международной 
научной конференции посвященной 70-летию исторического факультета 
БГУ "XXI век: актуальные проблемы исторической науки".- Минск: БГУ, 
2004.- С. 98 – 100. [ISBN 985-485-169-9];
-Олехнович  Д.  Обзор  фонда  963  Даугавпилсского  государственного 
зонального  архива  //  45.Daugavpils  Universitātes  Jauno  zinātnieku 
konferences materiāli = Proceedings of the 45th Daugavpils University Young 
Researcher's Conference.- Daugavpils: DUJZA, 2004. [ISBN 9984-9765-0-5];
-Olekhnovich  D.  Anti-Semitism  in  the  Republic  of  Latvia  //  The  Basic 
Tendencies  if  the  Anti-Semitism  in  the  Eurasia  States  and  Australia  / 
ed.Likhachev  Viacheslav.-  Kiev:  Euro-Asian  Jewish  Congress  Programm 
Board, 2004.- P.27 – 32; 
-Олехнович  Д.  Периодическая  печать  Восточной  Латвиив  период 
немецкой оккупации на примере "Даугавпилсской Латышской газеты" // 
Материалы международной научной конференции Балтийский регион в 
международных  отношениях  в  Новое  и  Новейшее  время  /  Ред. 
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Ю.Костяшов,  В.Сергеев.-  Калининград:  Из-во КГУ, 2004.-  С.168 – 176. 
[ISBN 5-88874-483-2];
-Олехнович Д. Антисемитизм на постсоветском пространстве:  Латвия // 
Евроазиатский  еврейский  ежегодник  –  2003  /  Ред.  –  сост.  В.Лихачев, 
М.Членов, И.Зиселис.- Кiiв: Дух I Лiтера, 2004.- С.230 – 232. 
-Oļehnovičs  D.  "Karikatūra  kā  kara  ierocis":  dažas  tendences 
nacionālsociālistiskajā  propagandā.  // Starptautiskās  konferences  "Latvija 
nacistiskās Vācijas okupācijas varā 1941 – 1945" materiāli.- Rīga: LVI, 2004.- 
30.-40.lpp.;
-Oļehnovičs  D.  [līdzautors  –  Zellis  K.]  Laikraksta  „Tēvija”  karikatūras  kā 
nacistiskās okupācijas režīma propagandas līdzeklis (1941 – 1945) // Latvijas 
Vēsture.  Jaunie  un  Jaunākie  laiki  /  Red.vad.  Ļ.Zīle.-  2005.-  1  (57).-  47.  – 
66.lpp. [ISSN 1407-0022]
-Олехнович Д. [соавтор – К.Зеллис] Карикатура в газете „Tēvija” 1941 – 
1945  гг.:  некоторые  вопросы  источниковедческой  критики  //  Вестник 
Гуманитарного  факультета  Даугавписского  университета  /  Отв.ред. 
Ф.Федоров.- 2005.- 7.- С.78 - 95 [ISBN 9984-29-010-7; ISSN 1407-9607];
-Dmitrij Olechnovič [co-author - Kaspars Zellis] Karikatūra laikraštyje „Tēvija“ 
1941–1945 m.:  kai  kurie  šaltinių  mokslo  kritikos  klausimai  //  Genocidas  ir 
rezistencija.- 2005.- 2(18).- 50. – 63.lpp.
-Oļehnovičs D. „Viņi cīnījās par dzimteni...”  vai avīze „За Родину” nacistu 
okupētajā  Latvija  //  Mīti  Latvijas  vēsture  /  Red.  A.Stranga,  I.Feldmanis, 
I.Butulis /  Sast.K.Zelis.-  Rīga: Žurnāla „Latvijas Vēsture” fons, 2006.- 104.-
112.llp.
-Олехнович Д., Зеллис К. Роль антисемитской карикатуры в пропаганде в 
оккупированной  нацистами  Латвии (газета  „Tēvija”  1941  –  1945  г.г.)  // 
Проблеми iсторii Голокосту / Вiд. ред. М.Тяглii.- Вып.3.- N.3.- 2006.- C. 7 
– 25. [ISBN 966-525-719-6; ББК 63.3 (2)722; УДК 930.85]
-Олехнович Д. Одна из сторон подпольного движения в Даугавпилсе во 
время  немецкой  оккупации:  подпольная  комсомольско-молодежная 
организация имени Н.Островского // Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 
zinātnisko darbu konkursa materiāli.- Daugavpils, 2001.- 122.-123.lpp.;
-Oļehnovičs  D.  Preses  izdevumu  izmantošanas  iespējas  vidusskolā  //  DPU 
Vēstures katedras II – IV metodiskās konferences “Vēstures mācību aktualitātes 
skolā” rakstu krājums.- Daugavpils, 2001.- I.krājums.- 90.-92.lpp.;
-Oļehnovičs  D.  Padomju  karavīru  ienākšana  Latgalē  1940.gada:  preses  un 
mutvārdu vēstures avotu liecības // Starptautiskās konferences „Dzīvesstāsti – 
vēsturē, kultūrā, sabiedrībā” materiāli.- Rīga, 2003 [ISBN 9984-9599-3-7];
-Олехнович  Д.  Антисемитская  пропаганда  в  оккупационной  прессе  на 
территории  Латгалии  //  Холокост  в  Латгалии  /  Отв.ред.  Д.Олехнович.- 
Даугавпилс, 2003 [ISBN – 9984-9400-3-7];
-Олехнович Д.А. Возможности использования Интернет в преподавании 
истории  в  школе  процессе  //  "Ценности  гражданского  общества  и 
проблемы  преподавания  истории  и  обществознания":  материалы 
международной  научно-практической  конференции  "Образование  для 
гражданского общества: качество и эффективность".- Калининград: Из-во 
КГУ, 2003.- C.29 – 33 [ISBN 5-88874484-0];
-Oļehnovičs  D.  Daugavpils  izglītotas  jaunatnes  problēmas  un  perspektīvas 
darba  tirgū  //  Reģionālais  ziņojums.  Pētījumu  materiāli  /  Atb.par.izd. 
V.Boroņenko.- Daugavpils: Saule, 2004.- Nr.1.- 31.- 53.lpp. [ISBN – 9984-14-
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255-8];
-Oļehnovičs D. 1941.-1945.g. Latvijas prese – nacistiskās propagandas izpētes 
avots  //Daugavpils  Universitātes  Humanitāras  Fakultātes  XIV  zinātniskie 
lasījumi:  Vēsture:  Avoti  un  Cilvēki  =  Proceedings  of  the  XIVth  Scientific 
Readings of the Faculty of Humanities:  Vēsture:  Avoti  un cilvēki / Atb.red. 
Vitālijs Šalda.- VIII.- Daugavpils: DU izdevniecība “Saule”, 2004.- C.123.-130. 
[ISBN 9984-14-256-6];
-Олехнович  Д.  „Антисемитизм  есть  порождение  буржуазии…”  – 
антисемитизм глазами советских идеологов по материалам периодической 
печати Латгалии (1940 – 1941)  //  Материалы Одиннадцатой Ежегодной 
Международной  Междисциплинарной  конференции  по  иудаике  / 
Ред.Р.М.Капланов, В.В.Мочалова.- Часть 1.- Москва: Пробел-2000, 2004.- 
С.361 – 370. [ISBN 9-8604-020-1; ISSN 9-8604-021-X]
-Oļehnovičs  D.  „Latgales  latvietis”  vai  „latgalietis”  Latgales  presē  nacistu 
okupācijas  laikā:  „Daugavpils  Latviešu  avīze”  un  „Latgolas  Bolss”  (1941 – 
1944)  //  Acta  Latgalica  13:  Zinōtniski  roksti.  Dokumenti.  Apceris  / 
Atb.red.H.Soms.-  Daugavpils  –  Rēzekne:  Latgolas  Pētnīceibas  institūta 
izdevnīceiba;  Latgolas  kulturas  centra  izdevnīceiba,  2004.-  227.-  234.lpp. 
[ISBN 9984-29-044-1; ISSN 1407-1568]
-Oļehnovičs  D.  [līdzautors  –  Zellis  K.]  Karikatūru  izmantošana  vēstures 
pretrunīgo  jautājumu  mācīšanā  //  Vēstures  mācību  aktualitātes  skolā. 
Metodiskās  konferences  materiāli  /  Atb.red.  I.Saleniece.-  Daugavpils:  Saule, 
2005.- 59.- 66.lpp. [ISBN – 9984-14-265-5];
-Oļehnovičs  D.  Antisemītisma  propaganda  Latvijas  presē:  1940.  –  1945.  // 
Zinātniskās  konferences  „Antisemītisms  un  islamofobija  Latvijā  –  pagātne, 
aktuālā  situācija,  risinājumi”  /  Atb.red.  Valdis  Tēraudkalns.-  Rīga:  Latvijas 
Bībeles biedrība, 2006.- 67. – 78.lpp. [ISBN 9984-564-84-3]
-Oļehnovičs D. X Zinātniskā konference “Latgales pagātne, tagadne, nākotne” 
// Latvijas Arhīvi.- 2001.- Nr.4.;
-Oļehnovičs  D.  XII  Daugavpils  Universitātes  Humanitārās  fakultātes  XII 
zinātniskie lasījumi // Latvijas Arhīvi.- 2002.- Nr.1.;
-Oļehnovičs D. Daugavpils Universitātes 46.Jauno zinātnieku konference // Lai 
Top.- 2004.- jūnijs.
-Олехнович Д. Антисемитиз в Латвии // Евреи Евразии. Информационно-
аналитическое  издание  Евроазиатского  еврейского  конгресса.-  N 2  (6).- 
5764  [2004].-  Нисан-Сиван  [апрель  –  июнь].-  С.  33  –  36.  = 
http://www.eajc.org/program_art_r.php?id=49 
-Олехнович  Д.  Особенности  изучения  периодической  печати  и  устных 
сведений  как  исторического  источника.- 
http://www.hist.bsu.by/konference/olexnovich.htm
-Аляхновiч Д. Беларусы Латгалii  ў перыядычным друку Латвii ў 1941 – 
1945 гадах // Прамень.- 2004.- № 10 – 11 (0116).
-Oļehnovičs D. Die Altgläubingen und ihr Verhältnis zu Russland während der 
deutschen  Okkupation  im  Zweiten  Weltkrieg.  Die  Russen  des  östlichen 
Lettland während der Nazi-Okkupation // Unterweg im Land blauen Seen... / 
Hers.  D.Krāstiņa,  T.Lewandowski,  J.Michael,  D.Sittler.-  Göttinhen,  2005.- 
S.54-56.
-Oļehnovičs  D.  [līdzautori  –  A.Ivanovs,  H.Soms]  Ieteikumi  kursadarba, 
bakalaura darba un maģistra darba izstrādei.- Daugavpils: Saule, 2004. [ISBN-
9984-14-230-2]
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-Oļehnovičs  D.  [līdzautori  –  A.Ivanovs,  I.Ostrovska]  Ieteikumi  socioloģijas 
studiju  programmas  studiju  darbu,  bakalaura  darbu  un  maģistra  darbu 
noformēšanai.- Daugavpils: Saule, 2005. [ISBN-9984-14-283-3];

Doc., dr.ekon. 
Elita Jermolajeva

Zinātniski atzītos izdevumos:
-Reduction of Regional Diversities still on the Agenda in Latvia. – Proceedings 
of the International Scientific conference „Economic Science for Rural 
Development” Nr.10, Jelgava, 2006., 176. – 182.lpp. (Zinātniski pētniecisko 
rakstu krājums, līdzautore)
-Vispārējās  izglītības finansējums Latvijā – problēmas un perspektīvas. 
(līdzautore, nodots publicēšanai LR Valsts prezidentes SAK zinātniski 
pētniecisko rakstu krājumam, 2006., 24 lpp.)
-Social Partnership and the Quality of Education in Latvia. (līdzautore, nodots 
publicēšanai Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta 
zinātniski pētniecisko rakstu krājumam, 2006., 10 lpp.)

Citos izdevumos:
-Eiropas Savienības līdzfinansējums Latvijas reģionu ilgtspējīgas attīstības 
nodrosināšanai (nodots publicēšanai DU SZF SPI žurnālam 2006., 32 lpp.)
-Izglītības loma Latvijas reģionu ekonomiskās attīstības veicināšanā (nodots 
publicēšanai starptautiskās konferences rakstu krajumam, 2006. 14 lpp.)
-Latvijas līdzsvarota attīstība un Eiropas Savienības līdzfinansējums (4 
turpinājumos). Komersanta Vēstnesis 2006/ Nr.38, 16.- 17. lpp., Nr. 39, 16. – 
17.lpp., Nr. 40, 16. – 17.lpp., Nr. 41, 14. – 15., 20.lpp. 
-Mācīties nekad nav par vēlu. Komersanta Vēstnesis Nr.21, 2006., 14. – 15. 
lpp.
-Mikrokredīts – uzņēmējdarbību stimulējošs faktors Latgales reģionā. DU SZF 
SPI Reģionālais ziņojums. Nr.2 – Daugavpils, 2006., 188. - 197.lpp.
-Mikrokredīts – pirmais solis ceļā uz patstāvību. Komersanta Vētnesis Nr. 12, 
2006., 8.- 9.lpp. (līdzautore)
-Mikrokredīts – iespēja kļūt patstāvīgai. Starptautiskās pieredzes ienākšana 
Latvijas laukos. – Jelgava, 2005., 39. – 59. lpp.
-Льноводство в Латвии. – В кн.: Экономические проблемы крестянских 
хозяйств. Ч.2, Труды ЛСХА, Елгава, 1993, вып. 275, с. 199. – 207.
-Опыт эталонных хозяйсв в льноводстве.– Технические культуры, М.ВО 
“Агропромиздат”, 1991., № 3. с. 47. – 49.
-Использование коллективного трудового потенциала в процессе 
интеграции производства и переработки льна. – В кн.: Социальные 
факторы повышение еффективности сельскохозяйственного 
производства: Труды ЛСХА, Елгава, 1990, вып. 265, с. 89. – 92.
-Интенсификация работы кадров в условиях агрофирмы. – В кн.: Пути 
повышения роли специалистов в условиях интенсификации сельскохо-
зяйсвенного производства: Труды ЛСХА, Елгава, 1988, вып.249, с.77.- 81.

Mācību grāmatas:
-1999. - recenzija vidusskolas mācību grāmatai “Ekonomika”
-1997. - mācību grāmata “Grāmatvedība” (autoru kolektīva sastāvā)

Lekt., mag.iur. 
Ērika Krutova

- Starptautiskā konference „Drošība un tautas attīstība” publikācija „Ģimenes 
drošība globalizācijas procesā”, Daugavpils, 2004
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As.prof., dr.soc. 
Vladislavs 
Volkovs

-Volkovs V., Apine J. Slāvi Latvijā. – R., LZA Filosofijas un socioloģijas 
institūts, 1998.
-Volkovs V. Krievvalodīgās jaunatnes vēstures apguve un politiskās nācijas 
veidošanās problēma Latvijā. Pilsoniskā apziņa. – R., LU, Filosofijas un 
socioloģijas institūts, 1998.
-Volkovs V. Austrumeiropas vasltu nacionālā politika 90.gados// LZA Vēstis. – 
R., 1998., Nr.2
- Volkovs V. Krievi. Mazākumtautību vēsture Latvijā. – R., Zvaigzne ABC, 
1998.
-Волков В. Латвия смена этнокультурной доминанты русской молодежи// 
Социологические исследования. – М., 1998.- № 4
-Волков В. Место родного языка русскоязычной молодежи в 
интеграционых процессах Латвии// Этнографическое oбозрение, 1998., № 
6
-Volkovs V. Krievvalodīgās jaunatnes vēstures apguve un politiskās nācijas 
veidošanās problēma Latvijā// Integrācija un etnopolitika. – R., Jumava, 1999.
-Этнополитика Латвии в 2000 году в зеркале русскоязычной прессы// 
Computer modelling and new technologies. – Vol.4, Nr.1, 2000.
-Волков В. Лингвистический принцип самоорганизации национальной 
идентичности русскоговорящей молодежи Латвии// Первый 
Всероссийский Социологический конгресс. Тезисы докладов. – Санкт-
Петербург, 2000. 
-Volkovs V. Sabiedrības informācijas līdzekļi. Eiropolitika Latvijā. – R., Elpa, 
2001.
-Volkovs V. Latvijas krievvalodīgās jaunatnes nacionālās  identitātes 
pašorganizācijas lingvistiskais princips//II Pasaules Latviešu zinātnieku 
kongresa tēžu krājums. – R., LZA, 2001.
-Volkovs V., Apinis P. Krievi Latvijā. Latvija. Zeme. Tauta.Valsts. – R., 
Nacionālās medicīnas apgāds, 2000.
- Volkovs V., Apinis P. Slāvi Latvijā. Latvija. Zeme. Tauta.Valsts. – R., 
Nacionālās medicīnas apgāds, 2000.
-Volkovs V., Apinis P. Lietuvieši Latvijā. Latvija. Zeme. Tauta.Valsts. – R., 
Nacionālās medicīnas apgāds, 2000.
-Volkovs V., Apinis P. Ebreji Latvijā. Latvija. Zeme. Tauta.Valsts. – R., 
Nacionālās medicīnas apgāds, 2000.
-Volkovs V., Apinis P. Tūrisms. Latvija.Zeme.Tauta.Valsts. - R., Nacionālās 
medicīnas apgāds, 2000.
-Volkovs V., Apinis P. Zinātne. Latvija.Zeme.Tauta.Valsts. - R., Nacionālās 
medicīnas apgāds, 2000.
-Волков В. Что такое сознание? //Природа и компьютерный мир. – 2001., 
№1
-Volkovs V. Krievu un krievvalodīgo sabiedriskās organizācijas un Latvijas 
sabiedrības inetgrācijas jautājumi 2001. gadā (analīzes skatījums). – Publicēts 
portālā: www.politika.lv –integrācija, 09.07.02
-Волков.В. Что значит мыслить? // Природа и компьютерный мир. – 2002., 
№ 1
-Волков.В. Что такое истина? // Природа и компьютерный мир. – 2002., № 
2
- Volkovs V. Krievu un krievvalodīgo nacionālās minoritātes politiskā apziņa 
sabiedrības integrācijas procesā Latvijā.– Publicēts portālā: www.politika.lv –
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integrācija, 2002.
-Волков В. Русские в постсоветской Латвии сквозь призму 
лингвистической идентичности//Диаспоры. – 2002., № 2
-Psychical image as the Highest Type of information and the artificial intellect// 
Information Technologies Mangement and society. – R., 2003.

Doc., dr.filos. 
Lilija 
Gorbaceviča

-Субъект и ситуация// Пути трансформации. - Даугавпилс, 1995. стр. 11 – 
16.
-Losevs par mitoloģisko apziņu// Zin. konf.  “A.Losevam – 100” tēzes. – 
Daugavpils, DPU, Saule,  1995. 7 – 10 lpp.
-Subjekts un situācija. Morfoloģija. - DPU, 1996.15 –19 lpp.
-Filosofija mūsdienās// Zinātniskie raksti. – Daugavpils,  DPU, Saule,  1997.
-Н. Лосский о природе зла. - Rakstu krājums A 6 II daļa .- Daugavpils DPU, 
Saule, 1998. 197-200. lpp. 
-Круг философских интересов в конце ХХ века.// Starptautiskās konferences 
zinātniskie raksti.– Daugavpils, DPU, Saule, 1998. - 99 - 103 lpp.
-XX gs. pamatvērtība// Starptautiskās konferences zinātniskās
-tēzes.” Centāleiropas un austrumeiropas valstis šodien: 
-ekonomika, politika, kultūra”. – Daugavpils, DPU, EN,1999.  Ekonomiskās 
izglītības problēmas// Zinātniskās konferences 
-zinātnsikie raksti. – R., Banku Augstskola, 1999. 
-Objekta metamorfozes // DPU 8. Ikgad. Zinātniskās    konferences rakstu 
krājums. – Daugavpils, DPU, 2000., 43 –  48 lpp.
-Kāpēc mēs neatsākāmies no filosofijas// DPU EN pasniedzēju un studentu 
zinātniski metodiskās conferences “Akadēmiskās izglītības problēmas 
univerisitātē” zinātniskie raksti. – Daugavpils, DPU, EN, Saule, 2001., 8 – 10 
lpp.
-XX gs. vērtības// HF IX Zinātniskie lasījumi. – Daugavpils, DPU, HF, 2001.
-XX gs. vērtības//Finansu socioloģija: problēmas un to risināšana.  Rakstu 
krājums. -  Daugavpils, DU, Saule, 2002.
-Naudas filosofija. – Gr.: Ekonomikas un uzņēmējdarbības problēmas Latvijā. – 
Rīga, RSAABA, 2002., 139. –146.lpp.
-cilvēks ir izvēle// Starpt. konf. „Eksistence un komunikācija” tēzes. – R., LU 
Filosofijas un socioloģijas institūts, Dānijas Kultūras institūts, 2003.
-Mūsdienu cilvēks. Mūsdienu vērtības//HF XIII zinātniskie lasījumi. – 
Daugavpils, DU HF, 2003.
-Организационная культура и проблемы эффективности//межд. Конф. 
«Человек и рынок». – Люблин, Польша, 2004.
-Globalizācija un hierarhija mūsdienās// starpt. konf. „Globalizācija un 
kultūra”. – Daugavpils, DU HF, 2004.
-līdzautors V.Boroņenko „Darba laika efektīvās izmantošanas problēmas 
strādājošo Latgales iedzīvotāju skatījumā”// Reģionālais ziņojums.Pētījumu 
materiāli Nr.1 DU „Saule” 2004
-L.Gorbaceviča, V.Boroņenko, I.Ostrovska. LZP Ekonomikas un juridiskās 
zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2004.gadā Nr.10. Rīga, 2005., 55.-56.lpp.
-L.Gorbaceviča, V.Boroņenko. Darba laika efektīvas izmantošanas problēmas 
strādājošo latgales iedzīvotāju skatījumā. Reģionālais ziņojums. Pētījumu 
materiāli Nr.1, 2004., 53. – 94.lpp.
-Every day and “Other” Values. Religia a gospodarka T1, Lublin, 2005, 339.-
345.lpp.
-Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas.Globalizācija un 
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kultūra.Globalizācija un hierarhija mūsdienu sabiedrībā. Zinātnisko rakstu 
krājums, Daugavpils, Saule, 2005., 33.- 40.lpp.
-„Время как экономический ресурс в восприятии работающего населения 
регионов Латвии” // 2 Всероссийская научная конференция „Сорокинские 
чтения – 2005 Будущее России: стратегии развития” 14.-15. декабря 2005 
г. – М.:МГУ,2005.
-līdzautori Inta Ostrovska, Vera Boronenko “Laika vadīšana un organizēšana 
uzņēmumos”. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu 
virzieni 2005.gadā. Latvijas Zinātnes Padomes Ekonomikas un juridiskās 
zinātnes ekspertu komisija, Nr. 11.; Rīga 2006, lpp.62-63.
-„Рабочее время и его цена”. Nowa ekonomija a spoleczenstwo T2, Lublin, 
2006, стр.391-395
-“Dzīves jēgas meklējumos. Dzīves jēga, bailes, absurds, izziņa, prāts, 
patiesība.” // Eksistence un komunikācija. Sērena Kirkegora filosofija. LU FSI 
2006., lpp.287.-298.

Doc., dr.fiz. 
Svetlana 
Ignatjeva

-Ignatjeva S.,  Bogdanova N Problems of programming interfaces. 
2.starptautiskās zinatniskās konferences tēzes.DPU, Saule,2000 g.18. – 20. 
maijā - p.61.
-Ignatjeva S.,  Bogdanova N Programmējamo interfeisu problēmas. 
2.starptautiskās zinatniskās konferences zinatnisko rakstu krajums. Daugavpils, 
2000 – 278.-283.lpp.
-Ignatjeva S.,  Bogdanova N Dat bāze JET drošības organizācijas principi. 
Daigavpils Pedagoģiskās universitātes 8.ikgadējās zinātniskās konferences 
rakstu krājums. DPU, Saule, 2000.g. 130.-131.lpp.
-Ignatjeva S.,  Bogdanova N ADO tehnoloģija. Izmantošana prgrammās Visual 
Basic un Delphi. Daigavpils Pedagoģiskās universitātes 9.ikgadējās zinātniskās 
konferences rakstu krājums. DPU, Saule, 2001.g. 163.-164.lpp.
-Ignatjeva S., Liberts G. Interactive screen tools of advanced physical 
experiment. MPTL9 Multimedia in Physics Teaching and  learning ,Workshop 
of the European Physical Society September 13 -15, 2004, Graz, Austria, 
Abstracts .
-Ignatjeva S. Java Programming for Artists. GENERATIVE ART 2004 7th 

International Conference and Exhibition ,  2004, Milan, Italia, 25-30.
-P.Drozdov, S.Ignatjeva: Organization   of Students’ Teamwork at a Multimedia   
Project, 4th International Conference "PERSON. COLOR. NATURE. 
MUSIC.", Daugavpils, , 2005, 430-437.
-Ignatjeva S. Data mining in business. 2nd International Conference 
„ Information Society and Modern Business” July 1-2, 2005 Ventspils 
University College
-Ignatjeva S. Java programming on physics examples. MPTL10 Multimedia in 
Physics Teaching and learning, Workshop of the European Physical Society, 
October 5 -7, 2005, Berlin, Germany, Abstracts.
-Ignatjeva S., Drozdovs P. Teaching of Computer Science to students of not 
profile specialities, Starptautiskā konference „dabaszinātnes un matemātika 
Daugavpils Universitātē pagātnē un mūsdienās”, 2006. gada 1.-3. februārī. 
Tēzes. 45.-46. lpp.

Lekt., mag.hist. 
Boriss Volkovičs

-Даугавпилсское  отделение  Бунда  (1920  –  940).Агуддат  Исраэль  –
еврейская  религиозная  партия  в  Латвии  (1920  –1934).  Еврейские 
учительские,  родительские и студенческие  организации в  Даугавпилсе// 
Евреи в Даугавпилсе (книга 2). – Даугавпилс, 1999. – стр.34 –114
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-Евреи Даугавпилса  на  фронтах  Второй мировой войны.  –  Даугавпилс, 
2000 (līdzautors)
-Раввины  в  Даугавпилсе  (1920  –  1940)//Евреи  в  меняющемся  мире 
( материалы 3-ей международной конференции). – Р., 2000., стр. 124 – 134.
-Еврейские  учительские  организации  в  Латвии  (1920 –  1940.)//DPU EN 
pasniedzēju un studentu zinātniski metodiskās konferences 1996.gada  rakstu 
krājums  (“Akadēmiskās  izglītības  problēmas  universitātē”).  –  Daugavpils, 
Saule, 2001., 18. – 21.lpp.
-Евреи в Латгале// Latgale. – 2001. Nr. 1(marts/aprīlis. –26 lpp.
-Евреи и изобразительное искусство и кино в Латвии// 9. Ikg. zinātniskās 
konferences rakstu krājums. – Daugavpils, DPU, saule, 2001. – 117. – 121. lpp.
-Именной указатель  к книге И.  Штеймана «Время и люди».  –  Резекне, 
2001.- стр. 195. – 202
-Руководство редколлегией книги « Евреи в Даугавпилсе: книга третья. – 
Даугавпилс, 2001.
-Канторское  пение  в  Латвии  (20  –  30.г.  XX  века)//  HF  XI  zinātniskie 
lasījumi. – Daugavpils, DPU HF, Saule, 2001., lpp. 186 – 191
-Из истории еврейской культуры в Латвии и в Даугавпилсе (20 –30.г.)// 
Евреи  в  Даугавпилсе:  исторические  очерки.  Книга  третья:  часть  1.  – 
Даугавпилс, 2001. – стр. 33 – 142
-Monogrāfijas – 3
-Raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos  - 17
-Konferenču tēzes – 10
-Citas zin. publikācijas -  18
-Metodiskie raksti -  9

Prof., dr.jur.
Ziedonis Rags

-Pašvaldības un to darbības tiesiskais pamats demokrātiskā valstī
-Aspect  of  the  Organisation  of  Managament  in  the  Local  Governments  and 
Preservation of Security and Social System in Latvia
-“Uzdevumi  un  problēmas  integrējoties  Eiropas  Savienībā”  (Referāts 
Norvēģijas, Zviedrijas un Latvijas organizētajā konferencē), R.Šūmaņa institūts 
Latvijā
-Pašvaldību tiesību jēdziens, principi un priekšmets. AKJ Nr. 4.
-“Administratīvi  teritoriālās  reformas  problēmas  un  iespējamie  risinājumi” 
AKJ Nr.3
-Monogrāfija “Latvijas Republikas pašvaldību tiesības”
-Jāiet  uz  satversmes  tiesu.  Eksperta  viedoklis.“Lauku  Avīze”  Nr.97, 
22.jūnijā
-Vēlreiz par ultimātu, okupāciju un aneksiju “Lauku Avīze” Nr.118, 1.augustā
-Referāts „Par pašvaldību vietu tiesiskās kārtības nodrošināšanā likumprojekta 
izpratnē”.
-20.03.2003. Zinātniski  praktiskās konferences „Administratīvo sodu procesa 
likumprojekts  (problēmas  risinājumi)”  materiāli.  „Jurista  vārds”  25.03.2003. 
Nr.12 (270)   
-Kādām jābūt pašvaldībām tiesiskā valstī
-“Latvijas Vēstnesis” Nr.148, 23.oktobrī
-Referāts „Vietējās pārvaldes organizācijas un darbības tiesiskā nodrošinājuma 
pētījumi  Norvēģijā,  Somijā,  Zviedrijā”.  16.12.2004.g.  zinātniski  praktiskās 
konferences „Akadēmijā veiktie lietišķie pētījumi 2004.gadā: norises gaita un 
rezultāti” materiāli. Referāts LPA fundamentālajā bibliotēkā
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-Monogrāfija  „Vietējās  pārvaldes  organizācijas  un  darbības  tiesiskais 
nodrošinājums ārvalstīs (Ārvalstu pašvaldību tiesības)” 1.d.
-«Восстановление  деятельности  самоуправлений  и  участие  их  в 
обеспечении  общественного  порядка  и  общественной  безопасности  в 
Латвии», Международный научно-практический правовой журнал «Закон 
и жизнь»
-Vai padomju centrālisms Latvijā joprojām dzīvs
-(Valsts pārvalde un pašvaldības Latvijā), „Jurista vārds”.
-„Iepazīstu pasauli zinātnes vārdā”. Policijas akadēmijas Vēstis
-Tēzes un ieteikumi LR Saeimas komisijā „Tomēr negrib pilnībā atteikties no 
81.panta”,
-„Latvijas avīze”Nr.80(2983) 22.03.2007.
-„Pašvaldību  reformas  tiesiskie  un  ekonomiskie  aspekti  reģionālās  attīstības 
kontekstā”, LPA Zinātnisko rakstu krājums Nr.14.
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PIELIKUMS Nr.10

STUDIJU PROGRAMMĀ „TIESĪBU 
ZINĀTNE” STUDĒJOŠO APTAUJAS 

FORMAS
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DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA

Fakultāte: SZF

Programmas direktors: J. Teivāns-Treinovskis 
Studiju programma: Tiesību zinātne

Kurss: 1

1. Vispirms,  novērtējiet,  lūdzu,  pēdējo  gadu  laikā  apgūtos  studiju  kursus 
(sk.A.tabulu).

Novērtējiet studiju kursa svarīguma 
pakāpi piecu baļļu sistēmā, kur:

5 -  ļoti svarīgs
4 -  svarīgs
3 -  vidēji svarīgs
2 -  nesvarīgs

1 -  nav vajadzīgs

Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur:

5 -  ļoti augsts
4 -  augsts
3 -  vidējs
2 -  zems

1 – ļoti zems

Lūdzu, atzīmējiet,  ko,  pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt:  stundu skaits attiecīgajā 
studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).

A.tabula
Studiju kursa nosaukums Studiju kursa 

svarīgums
Pasniegšanas 

līmenis
Izmaiņas kursa 

apjomā
Ievads studijās
Valsts teorija
Latvijas valsts un tiesību 
vēsture
Krievu valoda juristiem
Tiesu varas institūciju  
tiesības
Pasaules  
kultūras/Reliģijas/Latvijas  
kultūras vēsture
Lietvedības pamati
Konstitucionālās tiesības
Tiesību teorija
Informācijas tehnoloģijas 
jurisprudencē
Krimināltiesības
Profesionālā ētika
Runas māksla
Svešvalodas
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2 Vai  Jūs  apmierina  izvēlētā  studiju  programma 
kopumā?

1. Pilnīgi apmierina 
2. Pamatā apmierina 
3. Daļēji apmierina 
4. Neapmierina 
5. Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no 

universitātes

3. Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar 
mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem?

1. Pietiekams 

2. Nepietiekams

4. Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku? 1. Jā, bieži  
2. Jā, bet reti. Kāpēc?

3. Nē. Kāpēc?

5. Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet? 1. Jā, bieži 
2. Jā, bet reti. Kāpēc?

3. Nē. Kāpēc?

6. Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams? 1. Jā 
2. Nē 

7. Vai  studiju  programmas  nodrošinājums  ar 
vieslektoriem ir pietiekams?

1. Jā 
2. Nē 

8. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem? 1. Apmierinoša 
2. Neapmierinoša 

9 Kā Jūs  vērtējat  studiju  programmas realizēšanu 
kopumā?

1. Apmierinoši 
2. Neapmierinoši 
3. Cita atbilde 
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DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA

Fakultāte: SZF

Programmas direktors: J. Teivāns-Treinovskis
Studiju programma: Tiesību zinātne

Kurss: 2

2. Vispirms,  novērtējiet,  lūdzu,  pēdējo  gadu  laikā  apgūtos  studiju  kursus 
(sk.A.tabulu).

1.1 Novērtējiet  studiju  kursa 
svarīguma  pakāpi  piecu  baļļu 
sistēmā, kur:

5 -  ļoti svarīgs
4 -  svarīgs
3 -  vidēji svarīgs
2 -  nesvarīgs

1 -  nav vajadzīgs

I.2 Novērtējiet  pasniegšanas līmeni, 
kur:

5 -  ļoti augsts
4 -  augsts
3 -  vidējs
2 -  zems

1 – ļoti zems

I.3 Lūdzu,  atzīmējiet,  ko,  pēc  Jūsu  domām,  vajadzētu  izdarīt:  stundu  skaits 
attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām 
(=).

A.tabula
Studiju kursa nosaukums Studiju kursa 

svarīgums
Pasniegšanas 

līmenis
Izmaiņas kursa 

apjomā
Socioloģija
Administratīvas tiesības
Civiltiesību vispārīgie  
pamati
Krimināltiesības
Filozofija
Ievads psiholoģijā 
Svešvaloda
Kriminālistika
Svešvaloda
Lietu tiesības
Ģimenes un mantojuma 
tiesības
Kriminālprocesa tiesības 
Kriminālsodu izpildes  
tiesības
Loģika
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2 Vai  Jūs  apmierina  izvēlētā  studiju  programma 
kopumā?

1. Pilnīgi apmierina 
2. Pamatā apmierina 
3. Daļēji apmierina 
4. Neapmierina 
5. Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no 

universitātes

3. Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar 
mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem?

1. Pietiekams 

2. Nepietiekams

4. Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku? 1. Jā, bieži  
2. Jā, bet reti. Kāpēc?

3. Nē. Kāpēc?

5. Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet? 1. Jā, bieži 
2. Jā, bet reti. Kāpēc?

3. Nē. Kāpēc?

6. Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams? 1. Jā 
2. Nē 

7. Vai  studiju  programmas  nodrošinājums  ar 
vieslektoriem ir pietiekams?

1. Jā 
2. Nē 

8. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem? 1. Apmierinoša 
2. Neapmierinoša 

9 Kā Jūs  vērtējat  studiju  programmas realizēšanu 
kopumā?

1. Apmierinoši 
2. Neapmierinoši 
3. Cita atbilde 
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DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA

Fakultāte: SZF

Programmas direktors:  J. Teviāns – Treinovskis
Studiju programma: Tiesību zinātne

Kurss: 3

3. Vispirms,  novērtējiet,  lūdzu,  pēdējo  gadu  laikā  apgūtos  studiju  kursus 
(sk.A.tabulu).

1.2 Novērtējiet  studiju  kursa 
svarīguma  pakāpi  piecu  baļļu 
sistēmā, kur:

5 -  ļoti svarīgs
4 -  svarīgs
3 -  vidēji svarīgs
2 -  nesvarīgs

1 -  nav vajadzīgs

I.4 Novērtējiet  pasniegšanas līmeni, 
kur:

5 -  ļoti augsts
4 -  augsts
3 -  vidējs
2 -  zems

1 – ļoti zems

I.5 Lūdzu,  atzīmējiet,  ko,  pēc  Jūsu  domām,  vajadzētu  izdarīt:  stundu  skaits 
attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām 
(=).

A.tabula
Studiju kursa nosaukums Studiju kursa 

svarīgums
Pasniegšanas 

līmenis
Izmaiņas kursa 

apjomā
Saistību tiesības
Vides tiesības
Projektu izstrāde un vadība
Politoloģija
Kriminālistika
Eiropas kopienu tiesības
Latīņu valoda
Tiesību filozofija
Komerctiesības 
Ekonomika
Nodokļu tiesības
Civilprocesa tiesības
Darba tiesības
Juridiskā psiholoģija
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2 Vai  Jūs  apmierina  izvēlētā  studiju  programma 
kopumā?

1. Pilnīgi apmierina 
2. Pamatā apmierina 
3. Daļēji apmierina 
4. Neapmierina 
5. Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no 

universitātes

3. Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar 
mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem?

1. Pietiekams 

2. Nepietiekams

4. Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku? 1. Jā, bieži  
2. Jā, bet reti. Kāpēc?

3. Nē. Kāpēc?

5. Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet? 1. Jā, bieži 
2. Jā, bet reti. Kāpēc?

3. Nē. Kāpēc?

6. Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams? 1. Jā 
2. Nē 

7. Vai  studiju  programmas  nodrošinājums  ar 
vieslektoriem ir pietiekams?

1. Jā 
2. Nē 

8. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem? 1. Apmierinoša 
2. Neapmierinoša 

9 Kā Jūs  vērtējat  studiju  programmas realizēšanu 
kopumā?

1. Apmierinoši 
2. Neapmierinoši 
3. Cita atbilde 
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DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA

Fakultāte: SZF

Programmas direktors: J. Teivāns-Treinovskis
Studiju programma: Tiesību zinātne

Kurss: 4

4. Vispirms,  novērtējiet,  lūdzu,  pēdējo  gadu  laikā  apgūtos  studiju  kursus 
(sk.A.tabulu).

1.3 Novērtējiet  studiju  kursa 
svarīguma  pakāpi  piecu  baļļu 
sistēmā, kur:

5 -  ļoti svarīgs
4 -  svarīgs
3 -  vidēji svarīgs
2 -  nesvarīgs

1 -  nav vajadzīgs

I.6 Novērtējiet  pasniegšanas līmeni, 
kur:

5 -  ļoti augsts
4 -  augsts
3 -  vidējs
2 -  zems

1 – ļoti zems

I.7 Lūdzu,  atzīmējiet,  ko,  pēc  Jūsu  domām,  vajadzētu  izdarīt:  stundu  skaits 
attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām 
(=).

A.tabula
Studiju kursa nosaukums Studiju kursa 

svarīgums
Pasniegšanas 

līmenis
Izmaiņas kursa 

apjomā
Tiesību filozofija
Starptautiskās tiesības
Pašvaldību tiesības
Tiesu psihiatrija
Zemes tiesības
Juridiskā psiholoģija
Policijas tiesības
Romiešu tiesības
Satiksmes tiesības
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2 Vai  Jūs  apmierina  izvēlētā  studiju  programma 
kopumā?

1. Pilnīgi apmierina 
2. Pamatā apmierina 
3. Daļēji apmierina 
4. Neapmierina 
5. Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no 

universitātes

3. Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar 
mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem?

1. Pietiekams 

2. Nepietiekams

4. Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku? 1. Jā, bieži  
2. Jā, bet reti. Kāpēc?

3. Nē. Kāpēc?

5. Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet? 1. Jā, bieži 
2. Jā, bet reti. Kāpēc?

3. Nē. Kāpēc?

6. Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams? 1. Jā 
2. Nē 

7. Vai  studiju  programmas  nodrošinājums  ar 
vieslektoriem ir pietiekams?

1. Jā 
2. Nē 

8. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem? 1. Apmierinoša 
2. Neapmierinoša 

9 Kā Jūs  vērtējat  studiju  programmas realizēšanu 
kopumā?

1. Apmierinoši 
2. Neapmierinoši 
3. Cita atbilde 
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PIELIKUMS Nr.11

STUDIJU PROGRAMMAS „TIESĪBU 
ZINĀTNE” ABSOLVENTU APTAUJAS 

FORMAS
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DU absolventu aptaujas anketa

Labdien!  Jums tiek  piedāvāta DU SZF Tiesību  katedras izveidota aptauja,  
kuras rezultāti tiks izmantoti profesionālās studiju programmas „Tiesību zinātne”  
izvērtēšanai,  korekciju  ieviešanai  un  reakreditācijai.  Būsim  pateicīgi  par 
atsaucību!

1. Vai Jūs esat apmierināti ar studijām DU?

- jā
- nē
- vairāk jā, nekā nē
- vairāk nē, nekā jā

2. Vai pēc jūsu domām, DU pastāv reāla iespēja apgūt jurista darbam nepieciešamās 
pamatzināšanas?

- jā
- nē
- pārsvarā jā

3. Studiju kursu pasniegšanas kvalitāte DU salīdzinājumā ar citām Jums zināmām 
augstskolām ir:

- tāda pati
- augstāka
- zemāka

4. Prasības studiju kursu apguves kvalitātes vērtējumam DU ir:

- tādas pašas kā citās jums zināmajās augstskolās
- augstākas nekā citās jums zināmajās augstskolās
- zemākas nekā citās jums zināmajās augstskolās

5. Studiju kursu docētāju pasniegšanas un profesionālās kompetences līmenis DU ir:

- augsts
- zems
- vidējs
- normāls

6. Ja Jums būtu iespēja atkārtoti iestāties studijām „Tiesību zinātnē”, Jūs:

- iestātos DU;
- izvēlētos citu no Daugavpils augstskolām

7. Jūsu ieņemamais amats:

- ir saistīts ar jurisprudenci
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- nav saistīts ar jurisprudenci
- ir daļēji saistīts ar jurisprudenci

Paldies par atsaucību!
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PIELIKUMS Nr.12

PROFESIONĀLĀS BAKALAURA STUDIJU 
PROGRAMMAS „TIESĪBU ZINĀTNE” 
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMI PAR 

IEPRIEKŠĒJIEM GADIEM
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DAUGAVPILS UNIVERSITĀTEDAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
Sociālo zinātņu fakultāteSociālo zinātņu fakultāte

Tiesību katedraTiesību katedra

Profesionālo studiju programmasProfesionālo studiju programmas
”Tiesību zinātne””Tiesību zinātne” pašnovērtējums pašnovērtējums

 2003./2004. studiju gads 2003./2004. studiju gads

Studiju programmas direktors:Studiju programmas direktors:
Mag.iur., lekt. J.Teivāns – TreinovskisMag.iur., lekt. J.Teivāns – Treinovskis

DaugavpilsDaugavpils
20042004
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Profesionālo studiju programmas
”Tiesību zinātne”

pašnovērtējums par 2003./2004. studiju gadu

1.Programmas mērķi un uzdevumi                                                                                     .................................................................................  8  
2. Iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā                             .........................  8  
3. Programmas organizācija                                                                                             .........................................................................................  10  

3.1. Programmas struktūra                                                                                            ........................................................................................  10  
3.2.   Programmas  saturs un plāns                                                                               ...........................................................................  10  
3.3. Iekšējās kvalitātes mehānisma darbība                                                                  ..............................................................  14  

4. Studiju rezultātu un programmas satura salīdzinājums ar līdzīgām studiju 
programmām Latvijā un Eiropas Savienības valstīs                                                        ....................................................  16  
5. Vērtēšanas sistēma (vērtēšanas metožu un izvēles pamatojums, un rezultātu 
analīze)                                                                                                                             .........................................................................................................................  23  
6. Programmas praktiskā īstenošana                                                                                ............................................................................  24  

6.1.    Izmantotās studiju metodes un formas                                                               ...........................................................  24  
6.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu         .....  25  
6.3. Studējošo iesaistīšana pētniecības projektos                                                         .....................................................  25  

7.  Programmas perspektīvais novērtējums                                                                      ..................................................................  27  
7.1.   Programmas atbilstība juriskonsulta profesijas standartam                                ...........................  27  
7.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem 
gadiem                                                                                                                          ......................................................................................................................  29  
8.1. Studējošo skaits                                                                                                     .................................................................................................  30  
8.2. pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits                                                                ............................................................  30  
8.3. Absolventu skaits                                                                                                  ..............................................................................................  30  
8.4.Studējošo aptaujas un to analīze                                                                             .........................................................................  30  
8.5. absolventu aptaujas un to analīze                                                                          ......................................................................  37  

9.Akadēmiskā personāla raksturojums                                                                             .........................................................................  39  
9.1. Akadēmiskā personāla skaits                                                                                 .............................................................................  39  
9.2. akadēmiskā personāla kvalifikācija (projektu vadība, pētniecības virzieni un to 
rezultāti                                                                                                                         .....................................................................................................................  39  
9.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
nākamajiem 6 gadiem                                                                                                   ...............................................................................................  47  

10.Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums                                                 .............................................  49  
10.1. Finansēšanas avoti                                                                                               ...........................................................................................  49  
10.2.  Studiju materiāli tehniskais nodrošinājums                                                        ....................................................  49  

11. Ārējie sakari                                                                                                               ...........................................................................................................  52  
11.1.  Sadarbība ar darba devējiem                                                                              ..........................................................................  52  
11.2.  Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām                                                  ..............................................  52  

12. Programmas attīstības plāns nākamajiem sešiem gadiem                                          ......................................  53  
 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE                                                                                ............................................................................  220  

 DIPLOMA PIELIKUMS
PDC Nr.0001                                                                                                              ..........................................................................................................  220  

1.  Ziņas par kvalifikācijas īpašnieku                                                                     .................................................................  220  
2.  Ziņas par kvalifikāciju                                                                                       ...................................................................................  220  
3.  ziņas par kvalifikācijas līmeni                                                                           .......................................................................  220  
4.  ziņas par studiju saturu un rezultātiem                                                              ..........................................................  221  
5.  ziņas par kvalifikāciju                                                                                       ...................................................................................  223  
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6.  papildinformācija                                                                                               ...........................................................................................  223  
7.  pielikuma apstiprinājums                                                                                  ..............................................................................  223  
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1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi. Izmaiņas, 
ja tādas ir.

Studiju  programmas  mērķis: sagatavot  augstas  profesionālas  kvalifikācijas 
speciālistus tiesību nozarē Latgalē reģiona vajadzībām. 

Studiju programmas galvenie uzdevumi ir:
♦ veicināt  personības  vispusīgu  attīstību,  sniedzot  plašas  zināšanas  to 

vēsturiskajā,  sabiedriskajā,  ekonomiskajā,  politiskajā  un  filozofiskajā 
izpratnē;

♦ attīstīt  spēju  analītiski  izprast  tiesības  un  pielietot  likumus  un  citus 
normatīvos aktus;

♦ nodrošināt studiju procesā iespēju apgūt nepieciešamo vadoša un radoša 
praktiska  darba  pieredzi  darbībai  tiesību  aizsardzības  iestādēs.  Veicināt 
pētniecisko darbu tiesību  zinātnes nozarē.

2. Studiju programmas struktūra.

2.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiņas attiecīgajās 
programmas sadaļās. Izmaiņu analīze un pamatojums. Studiju kursu 

sadalījuma atbilstība valsts standartiem (Ministru kabineta 
noteikumiem).

STUDIJU PROGRAMMAS KVANTITATĪVĀS IZMAIŅAS TIKA 
IEVIESTAS ATBILSTOŠI PIEŅEMTAJAM JURISTA PROFESIJAS 

STANDARTAM. STUDIJU KURSU SADALĪJUMS ATBILST 
VALSTS STANDARTIEM (MINISTRU KABINETA 

NOTEIKUMIEM).

2.2. Studiju kursu satura izmaiņas. Izmaiņu analīze, izmaiņu 
nepieciešamība (pielikumā - jauno studiju kursu apraksti).

Studiju kursu saturā izmaiņas nebija ieviestas. 
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3. Studiju programmas realizācija.
3.1. Izmantotās studiju formas: lekcijas, semināri, laboratorijas 

darbi, individuālais darbs, komandas (grupu) darbs u.c. Izmantoto 
formu apraksts, izvēles pamatojums un analīze.

Galvenās studiju formas ir lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības, kā 
arī studenta patstāvīgais darbs ar zinātnisko literatūru un tiesību aktiem. 
Semināros studenti uzstājas ar referātiem, tādejādi iepazīstoties ar tiesību 
zinātnes  pētīšanas  metodēm,  diskutējot  par  tiesiski  filozofiskām 
problēmām;  semināros  arī  tiek  rūpīgi  iztirzāti  tiesību  vēsturiskie, 
filozofiskie  vai  sabiedriskie  aspekti  un  tiesību  piemērošanas  metodes. 
Vadošās mācību metodes ir: problēmsituāciju analīze un risinājumi, darbs 
mazās  grupās,  lomu  spēles,  mācību  testi,  referātu  sagatavošana  un 
prezentācija,  mācību pētījumu veikšana,  individuālo un grupu projektu 
izstrāde. Īpaša uzmanība tiek pievērsta studenta patstāvīgajam darbam – 
studiju  darbu  un  referātu  sagatavošanai,  literatūras  un  tiesību  aktu 
analīzei, uzdevumu risināšanai rakstu darbos auditorijā un mājas darbos, 
tiesību  aktu  metodiski  pareizu  pielietošanu  konkrētās  situācijās,  citu 
praktisko  iemaņu  apgūšanu  konkrētu  funkciju  veikšanai  jurista  darbā. 
Docētājiem studenta patstāvīgā darba procesā ir organizatora, konsultanta 
un  eksperta  loma.  Mācību  metodes  ir  vērstas  uz  patstāvīgas,  kritiskas 
domāšanas  iemaņu  izstrādi  studentiem.  Tām  jāveicina  studentu 
komunikācija,  spēja  darboties  grupā,  pārvarēt  konfliktus,  būt 
pašpārliecinātam, stingram prasībās un izturētam pret likumpārkāpējiem. 
Jāattīsta  patriotisms,  humānisma  idejas,  cilvēktiesību  ievērošana, 
godīgums,  zināšanu  radoša  izmantošana,  zinātniskās  izziņas  metožu 
apguve, zinātkāre, patstāvība dienesta uzdevumu risināšanā.

3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo 
darbu. Ja kontaktnodarbības sastāda  vairāk par 50% no KP, ir 

nepieciešams tā pamatojums (pielikumā fakultātes Domes vai 
nodaļas Padomes lēmums).

Studējošo patstāvīgais darbs sastāda apmēram  50 % no kredītpunktiem.

3.3. Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas mērķiem 
un uzdevumiem (pielikumā – studiju plāns par iepriekšējo studiju 

gadu).
Studiju plāna struktūra atbilst programmas mērķiem un uzdevumiem. (1. pielikumā 
– studiju plāns par iepriekšējo studiju gadu).
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4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība.
4.1. Akadēmiskā personāla  pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un 

studiju darba mijiedarbība.

SZF  docētāji  veic  zinātnisku  un  pētniecisku  darbību,  piedalās 
starptautiskos pētījumu projektos,  veic Latvijas valsts pārvaldes iestāžu 
un citu organizāciju pasūtītus pētījumus.

Ar  profesionālo  studiju  programmu  “Tiesību  zinātne”  saistīto  pētījumu  galvenie  
virzieni ir:

5. Noziedzība un tās novēršana Dr. jur. A. Loskutovs
Mag.jur. J. Zīle 
Mag.jur. J. Teivāns-Treinovskis

6. Valsts un tiesību teorija Mag.jur. A. Daugavvanags 
Bac.jur. V. Isajevs

7. Starptautiskās  tiesības  un 
civiltiesības

Mag.jur. B. Labinska

8. Tiesu psihiatrija Dr.med. V. Kulakovs

9. Konstitucionālās  un 
policijas tiesības

Dr.jur. Z. Indrikovs

6.Kriminālsodu  izpildes 
sistēmas pilnveidošana          

Dr.jur. V.Zahars

7.  Noziegumu  atklāšana  un 
izmeklēšana

Dr.jur. J.Mašošins

Projekti un konferences veikto pētījumu jomā:

♦ Starptautiskais  pētījumu projekts  PHARE-TEMPUS “Development 
of two-step study program in Police Academy of Latvija” (Loskutovs 
A.)

♦ Latvijas Republikas Izglītības ministrijas projekts “ Jurista profesijas 
standarta izstrāde”. Rīga, 2003 (Teivāns-Treinovskis J.)

♦ Starptautiskā  konference  „Drošība  un  tautas  attīstība”-  sekcija 
„Drošības  problēmu  tiesiskie  aspekti”,  Daugavpils,  2004  (Dr.jur. 
Z.Indrikovs,  Dr.jur.  J.Mašošins,  Dr.jur.  V.Zahars,  Mag.jur. 
J.Teivāns-Treinovskis)
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4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa un 
bakalaura darbu tēmu atbilstība studiju programmas saturam.

Studējošie,  kas  piedalījās  ikgadējā  jauno  zinātnieku  konferencē  2004. 
gada pavasarī:

•Karīna  Žukļeviča  (2.kurss):  "Nopratināšanas  rezultātu  izmantošana 
izmeklēšanas eksperimentā noziegumu pret personu izmeklēšanas gaitā" 

•Inita Makrecka (2.kurss):    "Ballistikas loma noziegumu novēršanā" 
•Aija  Cirse,  Marika  Jagovkina,  Evita  Ivdra  –  Jankovska 
(2.kurss): "Nepilngadīgo noziedzīgie nodarījumi Daugavpilī" 

5. Vērtēšanas sistēma.
5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to 

apraksts, izvēles pamatojums un analīze.

Profesionālo studiju programmas “Tiesību zinātne” studentu zināšanu līmenis 
tiek  novērtēts,  izmantojot  gan semestra  laikā  realizējamās patstāvīgā  studiju  darba 
kontroles  formas  -  kontroldarbus,  testus,  uzstāšanos  semināros,  praktisko  darbu 
izpildi,  kā arī  sesiju  laikā ar eksāmenu, ieskaišu un diferencēto ieskaišu palīdzību. 
Studentu zināšanas saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministra rīkojumu Nr. 208 
(14.04.1998.) “Par studiju rezultātu vērtējumu vienotu uzskaiti” tiek vērtēts pēc 10 
ballu sistēmas.

5.2. Novērtēšanas biežums (nepārtrauktā novērtēšana vai 
novērtēšana tikai semestra beigās). Izvēles pamatojums.

Novērtēšanas biežums tiek realizēts gan nepārtraukti, gan arī novērtēšana tiek 
izdarīta semestra beigās. Jāatzīmē, ka tas ir atkarīgs arī no katra pasniedzēja darba 
specifikas un individuālās pieejas darbam ar studējošo zināšanu novērtēšanu.

6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē.

6.1. Studējošo aptauju (par pasniedzējiem, studiju kursiem u.c.) 
rezultāti un analīze (pielikumā - aptauju anketu paraugi).

OTRĀ STUDIJU GADA NOGALĒ TIKA VEIKTA APTAUJA (SKAT. 
2. PIELIKUMU). VISI APTAUJAS REZULTĀTI TIKA APKOPOTI. 

APTAUJAS GALVENIE REZULTĀTI:
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- STUDIJU  KURSU  PIEDĀVĀJUMA  SVARĪGUMS,  KĀ  ARĪ 
PASNIEGŠANAS LĪMENIS IR VĒRTĒTI SAMĒRĀ AUGSTI, T.I.,  
STUDIJU  KURSA  SVARĪGUMS TIKA  NOVĒRTĒTS  4,04%, 
PASNIEGŠANAS  LĪMENIS  –  3,89% PĒC  5  BALLU 
VĒRTĒŠANAS SKALAS;

- VISSVARĪGĀKIE  STUDIJU  KURSI  PĒC  STUDĒJOŠO 
VIEDOKĻA IR SEKOJOŠI: 

1.KURSS
• KRIMINĀLTIESĪBAS- 4,85%;

• TIESU VARAS INSTITŪCIJU TIESĪBAS - 4,65%;

• KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS - 4,50%.
2.KURSS

•KRIMINĀLISTIKA- 4,86%;

•KRIMINĀLPROCESA TIESĪBAS- 4,81%;

•ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS- 4,76%.

- VISAUGSTĀK  VĒRTĒTIE  STUDIJU  KURSI  PĒC   
PASNIEGŠANAS LĪMEŅA:

1.KURSS
• KRIMINĀLTIESĪBAS- 4,44%;

• LATVIJAS VALSTS UN TIESĪBU VĒSTURE- 4,38 %;

• INFORMĀCIJAS  TEHNOLOĢIJAS  JURISPRUDENCĒ- 
4,26%.

2.KURSS
•KRIMINĀLTIESĪBAS- 4,86%;

•SOCIĀLĀ POLITIKA- 4,57%;

•KRIMINĀLSODU IZPILDES TIESĪBAS- 4,52%.

- MAZĀK  SVARĪGIE  STUDIJU  KURSI  PĒC  STUDĒJOŠO   
DOMĀM IR:

1.KURSS
• KRIEVU VALODA JURISTIEM- 2,76%;
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• PASAULES KULTŪRAS/RELIĢIJAS/LATVIJAS KULTŪRAS 
VĒSTURE- 2,88%;

• IEVADS PSIHOLOĢIJĀ- 3,39%.
2.KURSS

•FILOZOFIJA- 2,81%;

•SOCIOLOĢIJA JURISTIEM- 3,10%;

•SOCIĀLĀ POLITIKA- 3,81%.

- MAZĀK SVARĪGIE STUDIJU KURSI PĒC PASNIEGŠANAS   
LĪMEŅA IR:

1.KURSS
• RUNAS MĀKSLA- 2,76%;

• KRIEVU VALODA JURISTIEM – 3.03%;

• PROFESIONĀLĀ ĒTIKA- 3,62%.
2.kurss
•Filozofija- 3,00%;
•Socioloģija juristiem- 3,43%;
•Administratīvās tiesības- 3,52%.

Pārsvarā  studenti  ir  apmierināti  ar  studiju  kursu  apjomiem  un  neprasa  izmaiņas. 
Tomēr relatīvi biežāk studenti vēlas kursa apjomu paplašināšanu  tādos priekšmetos 
kā:
1.kurss
• Informācijas tehnoloģijas jurisprudencē (38%);
• Krimināltiesības (35%);
• Valsts teorija (32%);
• Runas māksla (32%).
2.kurss
•Svešvaloda (43%);
•Kriminālprocesa tiesības (38%);
•Administratīvās tiesības (33%).

Relatīvi studējošie vēlas kursa apjomu samazināt sekojošos priekšmetos:
1.kurss
• Krievu valoda juristiem (29%);
• Tiesību teorija (26%).
2.kurss
•Filozofija (33%).

Būtiskākie rezultāti, kas tika iegūti no citiem aptaujas rezultātiem ir:
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8. Visus  studentus  apmierina  izvēlētā  studiju  programma  kopumā,  t.sk.  “pilnīgi 
apmierina”+ “pamatā apmierina”- 80%;

9. 86% studentu apmierinoši vērtē sadarbību ar mācībspēkiem;
10. 94% studējošie apmierinoši vērtē studiju programmas realizēšanu kopumā;
11. 89% studējošie apgalvoja, ka studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem 

ir pietiekams;
12. 76% studējošo studiju procesā izmanto datortehniku un Internetu “bieži”.
13. Izvēles kursu piedāvājuma kā pietiekamu atzīmēja 67% studējošo. 

Diemžēl tikai 24% studējošo apgalvoja, ka studiju procesa nodrošinājums ar mācību 
literatūru un metodiskajiem materiāliem ir pietiekams (76% “nepietiekams”), tomēr 
šis rezultāts ir labāks par iepriekšējā studiju gada rezultātiem, kur nodrošinājumu ar 
literatūru kā pietiekamu atzīmēja tikai 12% studējošo. 

6.2. Absolventu  un  darba  devēju  aptaujas.  Programmas 
beidzēju nodarbinātība.

Studiju programma ir  jauna un pirmais izlaidums būs tikai 2005./2006. st.g., tāpēc 
par programmas beidzēju nodarbinātību un darba kvalitāti ziņot ir pāragri. 

7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais 
personāls.

7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiņas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Profesionālās studiju programmas „Tiesību zinātne“ teorētiskos un praktiskos 
kursus nodrošina 27 docētāji.

7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu 
likuma prasībām (pielikumā personāla atjaunošanas, apmācības un 

attīstības plāns).

Akadēmiskais  personāls,  kas  nodrošina  profesionālo  programmu  “Tiesību 
zinātne”  atbilst  Augstskolu  likuma  prasībām  un  turpina  paaugstināt  savu 
kvalifikāciju.(skat. 3. pielikumu)

7.3. Pamatdarbā  strādājošā  akadēmiskā  personāla  īpatsvars 
studiju programmā.

VISIEM MĀCĪBSPĒKIEM IR PAMATDARBS DAUGAVPILS 
UNIVERSITĀTĒ (IZŅEMOT MAG.TIES.ZIN. D. ZAIKOVSKI,  

KURA PAMATDARBS IR DAUGAVPILS PROKURATŪRA, 
MAG.TIES.ZIN. Ē. ZABLOCKU - PAMATDARBS VALSTS 

POLICIJĀ, MAG.TIES.ZIN. K. REPŠU–KONDRATJEVU, KAS 
STRĀDĀ KRĀSLAVAS PROKURATŪRĀ UN MAG.TIES.ZIN. 

A. DAUGAVVANAGU, KAS IR LPA DOCENTS,  
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BAK.TIES.ZIN.V.ISAJEVU, KURA PAMATDARBS IR 
DAUGAVPILS TIESĀ, BAK.TIES.ZIN. V.LĀČPLĒSI - 

PAMATDARBS DAUGAVPILS TIESĀ.)
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8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais 
nodrošinājums.

8.1. Studiju programmas finansēšana.

Studijas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem kā arī, paredzot 
studentam iespēju apgūt studiju programmu par maksu (no 76 
pieņemtajiem studentiem 34 studēja no budžeta piešķirtajiem 

līdzekļiem.) Studiju programmas izmaksas vienam studentam gadā ir 
aptuveni 400 Ls. Studiju programmas izmaksas tiek noteiktas 

saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 24. jūlija noteikumiem Nr. 
334 “Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta 

līdzekļiem” izglītības tematiskajai jomai “Tieslietu zinātnes”.
8.2.  Auditorijas,  laboratorijas,  kabineti,  darbnīcas:  to  skaita, 

lieluma un aprīkojuma atbilstība studiju programmas mērķiem un 
uzdevumiem. Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Studentiem ir iespēja izmantot jebkuram studiju darbam labi aprīkotas mācību 
auditorijas, 2 modernizētas datorklases, kurās ir instalētas SPSS programmas. Paralēli 
studentiem  ir  iespējas  izmantot  DU  bibliotēkas  un  lasītavas  pakalpojumus,  DU 
Informātikas katedras mācību kabinetus (3 mācību kabineti), DU Multimēdiju Centra 
iespējas, svešvalodu (angļu un vācu valodas ) mācību kabinetus, Sporta kompleksa 
piedāvātās iespējas.

8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un 
informāciju. Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Studiju gada laikā, izmantojot valsts budžeta līdzekļus un no 

pašieņēmumiem, ir iegādāta zinātniskā literatūra un periodiskie izdevumi 

juristiem, kuru summa sastāda vairāk kā Ls 500.

9. Ārējie sakari.
9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērķu un 

uzdevumu izpildes kontekstā.

Ir uzsākta sadarbība ar tādiem potenciāliem darba devējiem topošajiem juristiem kā 
Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvalde, Daugavpils tiesa, Daugavpils pilsētas 
prokuratūra u.c. 
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9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un 
ārvalstīs.

Sadarbības līgums ar Latvijas Policijas akadēmiju, kā arī ir noslēgti vairāki 
vienošanās protokoli par sadarbību studiju programmas īstenošanā ar Vācijas 
Lejassaksijas Lineburgas augstskolu.

9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā 
(sadalījums pa valstīm).

Nav.

9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs (sadalījums pa 
valstīm).

Nav.

9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā (sadalījums pa 
valstīm).

Nav.

2004. gada 7. septembrī Studiju programmas direktors

J.Teivāns-Treinovskis
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1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi. Izmaiņas, 
ja tādas ir.

Studiju  programmas  mērķis: sagatavot  augstas  profesionālas  kvalifikācijas 
speciālistus tiesību nozarē Latgalē reģiona vajadzībām. 

Studiju programmas galvenie uzdevumi ir:
♦ veicināt  personības  vispusīgu  attīstību,  sniedzot  plašas  zināšanas  to 

vēsturiskajā,  sabiedriskajā,  ekonomiskajā,  politiskajā  un  filozofiskajā 
izpratnē;

♦ attīstīt  spēju  analītiski  izprast  tiesības  un  pielietot  likumus  un  citus 
normatīvos aktus;

♦ nodrošināt studiju procesā iespēju apgūt nepieciešamo vadoša un radoša 
praktiska  darba  pieredzi  darbībai  tiesību  aizsardzības  iestādēs.  Veicināt 
pētniecisko darbu tiesību  zinātnes nozarē.

2. Studiju programmas struktūra.

2.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiņas attiecīgajās 
programmas sadaļās. Izmaiņu analīze un pamatojums. Studiju kursu 

sadalījuma atbilstība valsts standartiem (Ministru kabineta 
noteikumiem).

STUDIJU PROGRAMMAS KVANTITATĪVĀS IZMAIŅAS TIKA 
IEVIESTAS ATBILSTOŠI PIEŅEMTAJAM JURISTA PROFESIJAS 

STANDARTAM. STUDIJU KURSU SADALĪJUMS ATBILST 
VALSTS STANDARTIEM (MINISTRU KABINETA 

NOTEIKUMIEM).

2.2. Studiju kursu satura izmaiņas. Izmaiņu analīze, izmaiņu 
nepieciešamība (pielikumā - jauno studiju kursu apraksti).

Studiju kursu saturā izmaiņas nebija ieviestas. 

365



3. Studiju programmas realizācija.
3.1. Izmantotās studiju formas: lekcijas, semināri, laboratorijas 

darbi, individuālais darbs, komandas (grupu) darbs u.c. Izmantoto 
formu apraksts, izvēles pamatojums un analīze.

Galvenās studiju formas ir lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības, kā 
arī studenta patstāvīgais darbs ar zinātnisko literatūru un tiesību aktiem. 
Semināros studenti uzstājas ar referātiem, tādejādi iepazīstoties ar tiesību 
zinātnes  pētīšanas  metodēm,  diskutējot  par  tiesiski  filozofiskām 
problēmām;  semināros  arī  tiek  rūpīgi  iztirzāti  tiesību  vēsturiskie, 
filozofiskie  vai  sabiedriskie  aspekti  un  tiesību  piemērošanas  metodes. 
Vadošās mācību metodes ir: problēmsituāciju analīze un risinājumi, darbs 
mazās  grupās,  lomu  spēles,  mācību  testi,  referātu  sagatavošana  un 
prezentācija,  mācību pētījumu veikšana,  individuālo un grupu projektu 
izstrāde. Īpaša uzmanība tiek pievērsta studenta patstāvīgajam darbam – 
studiju  darbu  un  referātu  sagatavošanai,  literatūras  un  tiesību  aktu 
analīzei, uzdevumu risināšanai rakstu darbos auditorijā un mājas darbos, 
tiesību  aktu  metodiski  pareizu  pielietošanu  konkrētās  situācijās,  citu 
praktisko  iemaņu  apgūšanu  konkrētu  funkciju  veikšanai  jurista  darbā. 
Docētājiem studenta patstāvīgā darba procesā ir organizatora, konsultanta 
un  eksperta  loma.  Mācību  metodes  ir  vērstas  uz  patstāvīgas,  kritiskas 
domāšanas  iemaņu  izstrādi  studentiem.  Tām  jāveicina  studentu 
komunikācija,  spēja  darboties  grupā,  pārvarēt  konfliktus,  būt 
pašpārliecinātam, stingram prasībās un izturētam pret likumpārkāpējiem. 
Jāattīsta  patriotisms,  humānisma  idejas,  cilvēktiesību  ievērošana, 
godīgums,  zināšanu  radoša  izmantošana,  zinātniskās  izziņas  metožu 
apguve, zinātkāre, patstāvība dienesta uzdevumu risināšanā.

3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo 
darbu. Ja kontaktnodarbības sastāda  vairāk par 50% no KP, ir 

nepieciešams tā pamatojums (pielikumā fakultātes Domes vai 
nodaļas Padomes lēmums).

Studējošo patstāvīgais darbs sastāda apmēram  50 % no kredītpunktiem.

3.3. Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas mērķiem 
un uzdevumiem (pielikumā – studiju plāns par iepriekšējo studiju 

gadu).
Studiju plāna struktūra atbilst programmas mērķiem un uzdevumiem. (1. pielikumā 
– studiju plāns par iepriekšējo studiju gadu).
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4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība.
4.1. Akadēmiskā personāla  pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un 

studiju darba mijiedarbība.

SZF  docētāji  veic  zinātnisku  un  pētniecisku  darbību,  piedalās 
starptautiskos pētījumu projektos,  veic Latvijas valsts pārvaldes iestāžu 
un citu organizāciju pasūtītus pētījumus.

Ar  profesionālo  studiju  programmu  “Tiesību  zinātne”  saistīto  pētījumu  galvenie  
virzieni ir:

10.Noziedzība un tās novēršana Dr. jur. A. Loskutovs
Mag.jur. J. Teivāns-Treinovskis

11.Valsts un tiesību teorija Mag.jur. A. Daugavvanags 
Mag.jur. V. Isajevs

12.Starptautiskās  tiesības  un 
civiltiesības

Mag.jur. B. Labinska

13.Tiesu psihiatrija Dr.med. V. Kulakovs

14.Konstitucionālās tiesības Mag.jur.R.Skrapce
6.Kriminālsodu  izpildes 
sistēmas pilnveidošana          

Dr.jur. V.Zahars

7.  Noziegumu  atklāšana  un 
izmeklēšana

Dr.jur. J.Mašošins

Projekti un konferences veikto pētījumu jomā:

♦ Projekts  „Uz  likumpārkāpēju  vērstās  tiesiskās  iedarbības 
optimizācija”,  Daugavpils  Universitāte  (Latvija),  Mikolas  Romeris 
Universitāte (Lietuva).2005.g.

♦ Starptautiskā  konference „Tiesību pārkāpumu sekas publiskajās  un 
privātajās  tiesībās”-  Daugavpils,  2005  (Dr.jur.  J.Mašošins,  Dr.jur. 
V.Zahars, Mag.jur. J.Teivāns-Treinovskis, Bak.psih.M.Mihailova)

4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa un 
bakalaura darbu tēmu atbilstība studiju programmas saturam.

Studējošie,  kas  piedalījās  ikgadējā  jauno  zinātnieku  konferencē  2004. 
gada pavasarī:

•Inita  Makrecka  (3.kurss):    "Vardarbība  Latvijas  Krimināllikuma 
kontekstā".
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•Aija  Cirse,  Marika  Jagovkina,  Evita  Ivdra  –  Jankovska 
(3.kurss): "Nepilngadīgo noziedzīgie nodarījumi Daugavpilī". 

•Inna Limane (3.kurss): „Legāti”.
•Jeļena Jefimova (3.kurss): „Privāts testaments”.
•Nikolajs  Jefimovs  (2.kurss):  „Dalības  institūta  nozīme 
krimināltiesībās”.

5. Vērtēšanas sistēma.
5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to 

apraksts, izvēles pamatojums un analīze.

Profesionālo studiju programmas “Tiesību zinātne” studentu zināšanu līmenis 
tiek  novērtēts,  izmantojot  gan semestra  laikā  realizējamās patstāvīgā  studiju  darba 
kontroles  formas  -  kontroldarbus,  testus,  uzstāšanos  semināros,  praktisko  darbu 
izpildi,  kā arī  sesiju  laikā ar eksāmenu, ieskaišu un diferencēto ieskaišu palīdzību. 
Studentu zināšanas saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministra rīkojumu Nr. 208 
(14.04.1998.) “Par studiju rezultātu vērtējumu vienotu uzskaiti” tiek vērtēts pēc 10 
ballu sistēmas.

5.2. Novērtēšanas biežums (nepārtrauktā novērtēšana vai 
novērtēšana tikai semestra beigās). Izvēles pamatojums.

Novērtēšanas biežums tiek realizēts gan nepārtraukti, gan arī novērtēšana tiek 
izdarīta semestra beigās. Jāatzīmē, ka tas ir atkarīgs arī no katra pasniedzēja darba 
specifikas un individuālās pieejas darbam ar studējošo zināšanu novērtēšanu.

6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē.

6.1. Studējošo aptauju (par pasniedzējiem, studiju kursiem u.c.) 
rezultāti un analīze (pielikumā - aptauju anketu paraugi).

OTRĀ STUDIJU GADA NOGALĒ TIKA VEIKTA APTAUJA (SKAT. 
2. PIELIKUMU). VISI APTAUJAS REZULTĀTI TIKA APKOPOTI. 

APTAUJAS GALVENIE REZULTĀTI:

- STUDIJU  KURSU  PIEDĀVĀJUMA  SVARĪGUMS,  KĀ  ARĪ 
PASNIEGŠANAS LĪMENIS IR VĒRTĒTI SAMĒRĀ AUGSTI, T.I.,  
STUDIJU  KURSA  SVARĪGUMS TIKA  NOVĒRTĒTS  4,03%, 
PASNIEGŠANAS  LĪMENIS  –  3,84% PĒC  5  BALLU 
VĒRTĒŠANAS SKALAS;
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- VISSVARĪGĀKIE  STUDIJU  KURSI  PĒC  STUDĒJOŠO 
VIEDOKĻA IR SEKOJOŠI: 

1.KURSS
• KRIMINĀLTIESĪBAS- 4,75%;

• TIESĪBU TEORIJA- 4,61%;

• TIESU VARAS INSTITŪCIJU TIESĪBAS - 4,57%;

• KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS - 4,57%.
2.KURSS

•KRIMINĀLTIESĪBAS- 4,88%;

•KRIMINĀLPROCESA TIESĪBAS- 4,76%;

• KRIMINĀLISTIKA- 4,47%;

•LIETU TIESĪBAS- 4,47%.
3.KURSS

•ĢIMENES UN MANTOJUMA TIESĪBAS- 4,84%;

•ADMINISTRATĪVĀ PROCESA TIESĪBAS- 4,84%;

•CIVILPROCESA TIESĪBAS- 4,84%;

•KRIMINĀLISTIKA- 4,74%;

•SAISTĪBU TIESĪBAS- 4,74%;

•EIROPAS KOPIENU TIESĪBAS- 4,53%.

- VISAUGSTĀK  VĒRTĒTIE  STUDIJU  KURSI  PĒC   
PASNIEGŠANAS LĪMEŅA:

1.KURSS
• TIESĪBU TEORIJA- 4,79%;

• KRIMINĀLTIESĪBAS- 4,57%;

• TIESU VARAS INSTITŪCIJU TIESĪBAS- 4,57%;

• VALSTS TEORIJA- 4,57%;

• LATVIJAS VALSTS UN TIESĪBU VĒSTURE- 4,50 %.
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2.KURSS
•KRIMINĀLSODU IZPILDES TIESĪBAS- 4,82%;

•KRIMINĀLTIESĪBAS- 4,24%;

•KRIMINĀLPROCESA TIESĪBAS- 4,12%.
3.KURSS

•POLITOLOĢIJA- 4,26%;

•ADMINISTRATĪVĀ PROCESA TIESĪBAS- 4,26%;

•LATĪŅU VALODA- 4,11%;

•ĢIMENES UN MANTOJUMA TIESĪBAS- 4,05%

- MAZĀK  SVARĪGIE  STUDIJU  KURSI  PĒC  STUDĒJOŠO   
DOMĀM IR:

1.KURSS
• PASAULES KULTŪRAS/RELIĢIJAS/LATVIJAS KULTŪRAS 

VĒSTURE- 2,50%;
• RUNAS MĀKSLA- 2,89%;

• IEVADS STUDIJĀS- 2,93%.
2.KURSS

•FILOZOFIJA- 2,24%;

•SOCIOLOĢIJA JURISTIEM- 3,29%;
3.KURSS

•DARBA TIESĪBAS- 3,00%;

•TIESĪBU FILOZOFIJA- 3,13%;

•EKONOMIKA- 3,21%.

- MAZĀK SVARĪGIE STUDIJU KURSI PĒC PASNIEGŠANAS   
LĪMEŅA IR:

1.KURSS
• RUNAS MĀKSLA- 3,00%;

• IEVADS STUDIJĀS – 3.29%;

• KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS- 3,43%.
2.kurss
•Administratīvās tiesības- 3,24%;
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•Filozofija- 3,29%;
•Kriminālistika- 3,59%;
3.kurss
•Vides tiesības- 3,21%;
•Ekonomika- 3,32%;
•Kriminālistika- 3,32%;
•Komerctiesības- 3,37%.

Pārsvarā  studenti  ir  apmierināti  ar  studiju  kursu  apjomiem  un  neprasa  izmaiņas. 
Tomēr relatīvi biežāk studenti vēlas kursa apjomu paplašināšanu  tādos priekšmetos 
kā:
1.kurss
• Krimināltiesības (31%);
• Lietvedības pamati (31%);
• Tiesu varas institūciju tiesības (31%).
2.kurss
•Administratīvās tiesības (33%);
•Lietu tiesības (37%);
•Kriminālprocesa tiesības (38%).
3.kurss
•Administratīvā procesa tiesības (37%);
•Civilprocesa tiesības (37%);
•Kriminālistika (26%).

Relatīvi studējošie vēlas kursa apjomu samazināt sekojošos priekšmetos:
1.kurss
• Tiesību teorija (27%).
2.kurss
•Filozofija (37%).
3.kurss
•Ekonomika (53%);
•Vides tiesības (47%).

Būtiskākie rezultāti, kas tika iegūti no citiem aptaujas rezultātiem ir:
14. Visus  studentus  apmierina  izvēlētā  studiju  programma  kopumā,  t.sk.  “pilnīgi 

apmierina”+ “pamatā apmierina”- 89%;
15. 89% studentu apmierinoši vērtē sadarbību ar mācībspēkiem;
16. 93% studējošie apmierinoši vērtē studiju programmas realizēšanu kopumā;
17. 78% studējošie apgalvoja, ka studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem 

ir pietiekams;
18. 91% studējošo studiju procesā izmanto datortehniku „bieži”
19. 79% studējošo studiju procesā izmanto Internetu “bieži”.
20. Izvēles kursu piedāvājuma kā pietiekamu atzīmēja 52% studējošo. 

Diemžēl tikai 30% studējošo apgalvoja, ka studiju procesa nodrošinājums ar mācību 
literatūru un metodiskajiem materiāliem ir pietiekams (70% “nepietiekams”), tomēr 
šis rezultāts ir labāks par iepriekšējā studiju gada rezultātiem, kur nodrošinājumu ar 
literatūru  kā pietiekamu atzīmēja  tikai  24% studējošo  (2003/2004.studiju  gads)  un 
12% (2002/2003.g).  Šai  sakarā ir  vērojama pozitīva dinamika,  taču,  tai  pašā laikā 
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jāņem vērā, ka literatūras trūkums, kuru par galveno draudu programmas īstenošanā 
atzina Starptautiskā akreditācijas komisija 2004.gada beigās. Šis trūkums ir  saistīts 
tikai ar nepietiekamo finansējumu, un iepirkumu limitu uz literatūru.

6.2. Absolventu  un  darba  devēju  aptaujas.  Programmas 
beidzēju nodarbinātība.

Studiju programma ir  jauna un pirmais izlaidums būs tikai 2006./2007. st.g., tāpēc 
par programmas beidzēju nodarbinātību un darba kvalitāti ziņot ir pāragri. 

7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais 
personāls.

7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiņas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Profesionālās studiju programmas „Tiesību zinātne“ teorētiskos un praktiskos 
kursus nodrošina 27 docētāji.

7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu 
likuma prasībām (pielikumā personāla atjaunošanas, apmācības un 

attīstības plāns).

Akadēmiskais  personāls,  kas  nodrošina  profesionālo  programmu  “Tiesību 
zinātne”  atbilst  Augstskolu  likuma  prasībām  un  turpina  paaugstināt  savu 
kvalifikāciju.(skat. 3. pielikumu)

7.3. Pamatdarbā  strādājošā  akadēmiskā  personāla  īpatsvars 
studiju programmā.

VISIEM MĀCĪBSPĒKIEM IR PAMATDARBS DAUGAVPILS 
UNIVERSITĀTĒ (IZŅEMOT MAG.TIES.ZIN. D. ZAIKOVSKI,  

KURA PAMATDARBS IR DAUGAVPILS PROKURATŪRA, 
MAG.TIES.ZIN. Ē. ZABLOCKU - PAMATDARBS VALSTS 

POLICIJĀ, MAG.TIES.ZIN. R.SKRABCI, KAS IR LPA LEKTORE 
UN MAG.TIES.ZIN. A. DAUGAVVANAGU, KAS IR LPA DOCENTS,  

MAG.TIES.ZIN.V.ISAJEVU, KURA PAMATDARBS IR 
DAUGAVPILS TIESĀ, BAK.TIES.ZIN. V.LĀČPLĒSI - 

PAMATDARBS DAUGAVPILS TIESĀ.)
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8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais 
nodrošinājums.

8.1. Studiju programmas finansēšana.

Studijas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem kā arī, paredzot 
studentam iespēju apgūt studiju programmu par maksu (no 99 
pieņemtajiem studentiem 49 studēja no budžeta piešķirtajiem 

līdzekļiem.) Studiju programmas izmaksas vienam studentam gadā ir 
aptuveni 450 Ls. Studiju programmas izmaksas tiek noteiktas 

saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 24. jūlija noteikumiem Nr. 
334 “Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta 

līdzekļiem” izglītības tematiskajai jomai “Tieslietu zinātnes”.
8.2.  Auditorijas,  laboratorijas,  kabineti,  darbnīcas:  to  skaita, 

lieluma un aprīkojuma atbilstība studiju programmas mērķiem un 
uzdevumiem. Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Studentiem ir iespēja izmantot jebkuram studiju darbam labi aprīkotas mācību 
auditorijas, 2 modernizētas datorklases, kurās ir instalētas SPSS programmas. Paralēli 
studentiem  ir  iespējas  izmantot  DU  bibliotēkas  un  lasītavas  pakalpojumus,  DU 
Informātikas katedras mācību kabinetus (3 mācību kabineti), DU Multimēdiju Centra 
iespējas, svešvalodu (angļu un vācu valodas ) mācību kabinetus, Sporta kompleksa 
piedāvātās iespējas.

8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un 
informāciju. Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Studiju gada laikā, izmantojot valsts budžeta līdzekļus un no 

pašieņēmumiem, ir iegādāta zinātniskā literatūra un periodiskie izdevumi 

juristiem, kuru summa sastāda vairāk kā Ls 1000.

9. Ārējie sakari.
9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērķu un 

uzdevumu izpildes kontekstā.

Ir uzsākta sadarbība ar tādiem potenciāliem darba devējiem topošajiem juristiem kā 
Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvalde, Daugavpils tiesa, Daugavpils pilsētas 
prokuratūra, Valsts Probācijas dienests u.c. 
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9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un 
ārvalstīs.

Sadarbības līgums ar Latvijas Policijas akadēmiju, kā arī ir noslēgti vairāki 
vienošanās protokoli par sadarbību studiju programmas īstenošanā ar Vācijas 
Lejassaksijas Lineburgas augstskolu. Tiek sagatavots  sadarbības līgums ar 
Lietuvas Mikolas Romeris tiesību universitāti, kā arī ir noslēgts sadarbības līgums 
ar Biznesa augstskolu „Turība”.

9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā 
(sadalījums pa valstīm).

Nav.

9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs (sadalījums pa 
valstīm).

Nav.

9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā (sadalījums pa 
valstīm).

Nav.

2005. gada 23. septembrī  

Studiju programmas direktors:

                                J.Teivāns-
Treinovskis
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1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi. Izmaiņas, 
ja tādas ir.

Studiju  programmas  mērķis: sagatavot  augstas  profesionālas  kvalifikācijas 
speciālistus tiesību nozarē Latgalē reģiona vajadzībām. 

Studiju programmas galvenie uzdevumi ir:
♦ veicināt  personības  vispusīgu  attīstību,  sniedzot  plašas  zināšanas  to 

vēsturiskajā,  sabiedriskajā,  ekonomiskajā,  politiskajā  un  filozofiskajā 
izpratnē;

♦ attīstīt  spēju  analītiski  izprast  tiesības  un  pielietot  likumus  un  citus 
normatīvos aktus;

♦ nodrošināt studiju procesā iespēju apgūt nepieciešamo vadoša un radoša 
praktiska  darba  pieredzi  darbībai  tiesību  aizsardzības  iestādēs.  Veicināt 
pētniecisko darbu tiesību  zinātnes nozarē.

2. Studiju programmas struktūra.

2.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiņas attiecīgajās 
programmas sadaļās. Izmaiņu analīze un pamatojums. Studiju kursu 

sadalījuma atbilstība valsts standartiem (Ministru kabineta 
noteikumiem).

STUDIJU PROGRAMMAS KVANTITATĪVĀS IZMAIŅAS TIKA 
IEVIESTAS ATBILSTOŠI PIEŅEMTAJAM JURISTA PROFESIJAS 

STANDARTAM. STUDIJU KURSU SADALĪJUMS ATBILST 
VALSTS STANDARTIEM (MINISTRU KABINETA 

NOTEIKUMIEM).

2.2. Studiju kursu satura izmaiņas. Izmaiņu analīze, izmaiņu 
nepieciešamība (pielikumā - jauno studiju kursu apraksti).

Studiju kursu saturā izmaiņas nebija ieviestas, izņemot jauna studiju kursa „Projektu 
izstrāde un vadība” ieviešanu (studiju kursa aprakstu skat. 4. pielikumā). 
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3. Studiju programmas realizācija.
3.1. Izmantotās studiju formas: lekcijas, semināri, laboratorijas 

darbi, individuālais darbs, komandas (grupu) darbs u.c. Izmantoto 
formu apraksts, izvēles pamatojums un analīze.

Galvenās studiju formas ir lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības, kā 
arī studenta patstāvīgais darbs ar zinātnisko literatūru un tiesību aktiem. 
Semināros studenti uzstājas ar referātiem, tādejādi iepazīstoties ar tiesību 
zinātnes  pētīšanas  metodēm,  diskutējot  par  tiesiski  filozofiskām 
problēmām;  semināros  arī  tiek  rūpīgi  iztirzāti  tiesību  vēsturiskie, 
filozofiskie  vai  sabiedriskie  aspekti  un  tiesību  piemērošanas  metodes. 
Vadošās mācību metodes ir: problēmsituāciju analīze un risinājumi, darbs 
mazās  grupās,  lomu  spēles,  mācību  testi,  referātu  sagatavošana  un 
prezentācija,  mācību pētījumu veikšana,  individuālo un grupu projektu 
izstrāde. Īpaša uzmanība tiek pievērsta studenta patstāvīgajam darbam – 
studiju  darbu  un  referātu  sagatavošanai,  literatūras  un  tiesību  aktu 
analīzei, uzdevumu risināšanai rakstu darbos auditorijā un mājas darbos, 
tiesību  aktu  metodiski  pareizu  pielietošanu  konkrētās  situācijās,  citu 
praktisko  iemaņu  apgūšanu  konkrētu  funkciju  veikšanai  jurista  darbā. 
Docētājiem studenta patstāvīgā darba procesā ir organizatora, konsultanta 
un  eksperta  loma.  Mācību  metodes  ir  vērstas  uz  patstāvīgas,  kritiskas 
domāšanas  iemaņu  izstrādi  studentiem.  Tām  jāveicina  studentu 
komunikācija,  spēja  darboties  grupā,  pārvarēt  konfliktus,  būt 
pašpārliecinātam, stingram prasībās un izturētam pret likumpārkāpējiem. 
Jāattīsta  patriotisms,  humānisma  idejas,  cilvēktiesību  ievērošana, 
godīgums,  zināšanu  radoša  izmantošana,  zinātniskās  izziņas  metožu 
apguve, zinātkāre, patstāvība dienesta uzdevumu risināšanā.

3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo 
darbu. Ja kontaktnodarbības sastāda  vairāk par 50% no KP, ir 

nepieciešams tā pamatojums (pielikumā fakultātes Domes vai 
nodaļas Padomes lēmums).

Studējošo patstāvīgais darbs sastāda apmēram  50 % no kredītpunktiem.

3.3. Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas mērķiem 
un uzdevumiem (pielikumā – studiju plāns par iepriekšējo studiju 

gadu).
Studiju plāna struktūra atbilst programmas mērķiem un uzdevumiem. (1. pielikumā 
– studiju plāns par iepriekšējo studiju gadu).
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4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība.
4.1. Akadēmiskā personāla  pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un 

studiju darba mijiedarbība.

SZF  docētāji  veic  zinātnisku  un  pētniecisku  darbību,  piedalās 
starptautiskos pētījumu projektos,  veic Latvijas valsts pārvaldes iestāžu 
un citu organizāciju pasūtītus pētījumus.

Ar  profesionālo  studiju  programmu  “Tiesību  zinātne”  saistīto  pētījumu  galvenie  
virzieni ir:

15.Noziedzība un tās novēršana Mag.jur. J. Teivāns-Treinovskis
16.Valsts un tiesību teorija Mag.jur. A. Daugavvanags 

Mag.jur. V. Isajevs
17.Starptautiskās tiesības Mag.jur. A.Saltikova
18.Konstitucionālās tiesības Mag.jur.R.Skrapce
6.Kriminālsodu izpildes       sistēmas 
pilnveidošana; kriminālpolitikas 
liberalizācijas iespējas          

Dr.jur. V.Zahars
Mag.jur. J. Teivāns-Treinovskis

7.Noziegumu  atklāšana  un 
izmeklēšana

Dr.jur. J.Mašošins

8.Administratīvās  tiesības  un 
administratīvā procesa tiesības

Dr.jur.J.Načisčionis

Projekti un konferences veikto pētījumu jomā:

♦ Starptautiskā  konference „Tiesību pārkāpumu sekas publiskajās  un 
privātajās  tiesībās”-  Daugavpils,  2005  (Dr.jur.  J.Mašošins,  Dr.jur. 
V.Zahars, Mag.jur. J.Teivāns-Treinovskis, Bak.psih.M.Mihailova)

♦ IZM projekts „Cilvēka drošības tiesiskie aspekti”- Daugavpils, 2006. 
(Dr.jur.  J.Mašošins,  Mag.jur.  J.Teivāns-Treinovskis, 
Bak.psih.M.Mihailova)

4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa un 
bakalaura darbu tēmu atbilstība studiju programmas saturam.

Ceturtā un piektā studiju kursa studenti izstrādā bakalaura darbus 
atbilstoši  studiju  programmas  saturam  un  ar  studiju  programmu 
saistītajiem pētījumu virzieniem- krimināltiesībās, kriminālsodu izpildes 
tiesībās,  civiltiesībās,  tiesību  teorijā,  starptautiskajās  tiesībās  un 
administratīvajās tiesībās.

383



5. Vērtēšanas sistēma.
5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to 

apraksts, izvēles pamatojums un analīze.

Profesionālo studiju programmas “Tiesību zinātne” studentu zināšanu līmenis 
tiek  novērtēts,  izmantojot  gan semestra  laikā  realizējamās patstāvīgā  studiju  darba 
kontroles  formas  -  kontroldarbus,  testus,  uzstāšanos  semināros,  praktisko  darbu 
izpildi, kā arī sesiju laikā ar eksāmenu, un diferencēto ieskaišu palīdzību. Studentu 
zināšanas  saskaņā  ar  LR  Izglītības  un  zinātnes  ministra  rīkojumu  Nr.  208 
(14.04.1998.) “Par studiju rezultātu vērtējumu vienotu uzskaiti” tiek vērtēts pēc 10 
ballu sistēmas.

5.2. Novērtēšanas biežums (nepārtrauktā novērtēšana vai 
novērtēšana tikai semestra beigās). Izvēles pamatojums.

Novērtēšanas biežums tiek realizēts gan nepārtraukti, gan arī novērtēšana tiek 
izdarīta semestra beigās. Jāatzīmē, ka tas ir atkarīgs arī no katra pasniedzēja darba 
specifikas un individuālās pieejas darbam ar studējošo zināšanu novērtēšanu.

6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē.

6.1. Studējošo aptauju (par pasniedzējiem, studiju kursiem u.c.) 
rezultāti un analīze (pielikumā - aptauju anketu paraugi).

OTRĀ STUDIJU GADA NOGALĒ TIKA VEIKTA APTAUJA (SKAT. 
2. PIELIKUMU). VISI APTAUJAS REZULTĀTI TIKA APKOPOTI. 

APTAUJAS GALVENIE REZULTĀTI:

- STUDIJU  KURSU  PIEDĀVĀJUMA  SVARĪGUMS,  KĀ  ARĪ 
PASNIEGŠANAS LĪMENIS IR VĒRTĒTI SAMĒRĀ AUGSTI, T.I.,  
STUDIJU  KURSA  SVARĪGUMS TIKA  NOVĒRTĒTS  3,71%, 
PASNIEGŠANAS  LĪMENIS  –  4,02% PĒC  5  BALLU 
VĒRTĒŠANAS SKALAS;

- VISSVARĪGĀKIE  STUDIJU  KURSI  PĒC  STUDĒJOŠO 
VIEDOKĻA IR SEKOJOŠI: 

1.KURSS
• KRIMINĀLTIESĪBAS- 4,91%;
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• TIESĪBU TEORIJA- 4,94%;

• VALSTS TEORIJA - 4,91%;

• TIESU VARAS INSTITŪCIJU TIESĪBAS - 4,76%.
2.KURSS

•KRIMINĀLTIESĪBAS- 5%;

•KRIMINĀLPROCESA TIESĪBAS- 4,86%;

• ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS 4,86%;

•LIETU TIESĪBAS- 4,86%;

•CIVILTIESĪBU VISPĀRĪGIE PAMATI- 4,86%.
3.KURSS

•ADMINISTRATĪVĀ PROCESA TIESĪBAS- 4,89%;

•CIVILPROCESA TIESĪBAS- 4,89%;

•KRIMINĀLISTIKA- 4,78%;

•DARBA TIESĪBAS- 4,89%.

4.KURSS
•STARPTAUTISKĀS TIESĪBAS- 4,85%;

•PAŠVALDĪBU TIESĪBAS- 4,38%;

•ZEMES TIESĪBAS- 4,31%.

- VISAUGSTĀK  VĒRTĒTIE  STUDIJU  KURSI  PĒC   
PASNIEGŠANAS LĪMEŅA:

1.KURSS
• VALSTS TEORIJA- 4,67%;

• KRIMINĀLTIESĪBAS- 4,76%;

• TIESU VARAS INSTITŪCIJU TIESĪBAS- 4,70%;

• TIESĪBU TEORIJA- 4,67%;

• LATVIJAS VALSTS UN TIESĪBU VĒSTURE- 4,67 %.
2.KURSS
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•KRIMINĀLSODU IZPILDES TIESĪBAS- 5%;

•KRIMINĀLTIESĪBAS- 4,83%;

•KRIMINĀLPROCESA TIESĪBAS- 4,71%.
3.KURSS

•POLITOLOĢIJA- 4,78%;

•ADMINISTRATĪVĀ PROCESA TIESĪBAS- 4,56%;

•DARBA TIESĪBAS- 4,89%
4.KURSS

•STARPTAUTISKĀS TIESĪBAS- 4,85%;

•TIESU PSIHIATRIJA- 4,15%.

- MAZĀK  SVARĪGIE  STUDIJU  KURSI  PĒC  STUDĒJOŠO   
DOMĀM IR:

1.KURSS
• PASAULES KULTŪRAS/RELIĢIJAS/LATVIJAS KULTŪRAS 

VĒSTURE- 3%;
• KRIEVU VALODA JURISTIEM- 3%;

• IEVADS STUDIJĀS- 2,88%.
2.KURSS

•FILOZOFIJA- 2,57%;

•SOCIOLOĢIJA - 3,43%;
3.KURSS

•VIDES TIESĪBAS- 3,44%;

•TIESĪBU FILOZOFIJA- 3,44%;

•LATĪŅU VALODA- 3,44;

•EKONOMIKA- 3,33%.
4.KURSS

•TIESU PSIHIATRIJA- 3,69%.

- MAZĀK SVARĪGIE STUDIJU KURSI PĒC PASNIEGŠANAS   
LĪMEŅA IR:

1.KURSS
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• RUNAS MĀKSLA- 3,06%;

• KRIEVU VALODA JURISTIEM- 3,27%;

• PROFESIONĀLĀ ĒTIKA- 3,06%;

• KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS- 3,53%.
2.kurss
•Socioloģija - 3,67%;
•Filozofija- 3,57%;
•Kriminālistika- 3,43%;
3.kurss
•Vides tiesības- 3,11%;
•Ekonomika- 3,56%;
•Projektu izstrāde un vadīšana- 3,57%;
•Komerctiesības- 3,67%.
4.kurss
•Zemes tiesības- 3,77%.

Pārsvarā  studenti  ir  apmierināti  ar  studiju  kursu  apjomiem  un  neprasa  izmaiņas. 
Tomēr relatīvi biežāk studenti vēlas kursa apjomu paplašināšanu  tādos priekšmetos 
kā:
1.kurss
• Tiesību teorija (42%);
• Krimināltiesības (36%);
• Tiesu varas institūciju tiesības (39%).
2.kurss
•Civiltiesību vispārīgie pamati (57%);
•Svešvaloda (57%);
•Kriminālprocesa tiesības (43%).
3.kurss
•Saistību tiesības (36%);
•Komerctiesības (36%).
4.kurss
•Starptautiskās tiesības (53%).

Relatīvi studējošie vēlas kursa apjomu samazināt sekojošos priekšmetos:
1.kurss
• Lietvedības pamati (39%).
2.kurss
•Filozofija (43%).
3.kurss
•Vides tiesības (18%).

Būtiskākie rezultāti, kas tika iegūti no citiem aptaujas rezultātiem ir:
21. Visus  studentus  apmierina  izvēlētā  studiju  programma  kopumā,  t.sk.  “pilnīgi 

apmierina”+ “pamatā apmierina”- 87%;
22. 87% studentu apmierinoši vērtē sadarbību ar mācībspēkiem;
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23. 95% studējošie apmierinoši vērtē studiju programmas realizēšanu kopumā;
24. 78% studējošie apgalvoja, ka studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem 

ir pietiekams;
25. 91% studējošo studiju procesā izmanto datortehniku „bieži”
26. 91% studējošo studiju procesā izmanto Internetu “bieži”.
27. Izvēles kursu piedāvājuma kā pietiekamu atzīmēja 45% studējošo. 

Diemžēl tikai 36% studējošo apgalvoja, ka studiju procesa nodrošinājums ar mācību 
literatūru un metodiskajiem materiāliem ir pietiekams (64% “nepietiekams”), tomēr 
šis rezultāts ir labāks par iepriekšējā studiju gada rezultātiem, kur nodrošinājumu ar 
literatūru kā pietiekamu atzīmēja tikai  30% studējošo (2004./2005.studiju gads) un 
24% (2003/2004.g).  Šai  sakarā ir  vērojama pozitīva dinamika,  taču,  tai  pašā laikā 
jāņem vērā, ka literatūras trūkums, kuru par galveno draudu programmas īstenošanā 
atzina Starptautiskā akreditācijas komisija 2004.gada beigās. Šis trūkums ir  saistīts 
tikai  ar  nepietiekamo  finansējumu,  un  iepirkumu  limitu  uz  literatūru,  kā  arī  ar 
literatūras trūkumu latviešu valodā dažādās tiesību nozarēs.

6.2. Absolventu  un  darba  devēju  aptaujas.  Programmas 
beidzēju nodarbinātība.

Studiju programma ir  jauna un pirmais izlaidums būs tikai 2006./2007. st.g., tāpēc 
par programmas beidzēju nodarbinātību un darba kvalitāti ziņot ir pāragri. 

7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais 
personāls.

7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiņas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Profesionālās studiju programmas „Tiesību zinātne“ teorētiskos un praktiskos 
kursus nodrošina 28 docētāji.

7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu 
likuma prasībām (pielikumā personāla atjaunošanas, apmācības un 

attīstības plāns).

Akadēmiskais  personāls,  kas  nodrošina  profesionālo  programmu  “Tiesību 
zinātne”  atbilst  Augstskolu  likuma  prasībām  un  turpina  paaugstināt  savu 
kvalifikāciju.(skat. 3. pielikumu)

7.3. Pamatdarbā  strādājošā  akadēmiskā  personāla  īpatsvars 
studiju programmā.

VISIEM MĀCĪBSPĒKIEM IR PAMATDARBS DAUGAVPILS 
UNIVERSITĀTĒ (IZŅEMOT MAG.TIES.ZIN. D. ZAIKOVSKI,  

KURA PAMATDARBS IR DAUGAVPILS PROKURATŪRA, 
MAG.TIES.ZIN. Ē. ZABLOCKU - PAMATDARBS VALSTS 
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POLICIJĀ, MAG.TIES.ZIN. R.SKRABCI, KAS IR LPA LEKTORE 
UN MAG.TIES.ZIN. A. DAUGAVVANAGU, KAS IR LPA DOCENTS,  

MAG.TIES.ZIN.V.ISAJEVU, KURA PAMATDARBS IR 
DAUGAVPILS TIESĀ, BAK.TIES.ZIN. V.LĀČPLĒSI - 

PAMATDARBS DAUGAVPILS TIESĀ.)

8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais 
nodrošinājums.

8.1. Studiju programmas finansēšana.

Studijas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem kā arī, paredzot 
studentam iespēju apgūt studiju programmu par maksu (no 144 

pieņemtajiem studentiem 53 studēja no budžeta piešķirtajiem 
līdzekļiem.) Studiju programmas izmaksas vienam studentam gadā ir 

aptuveni 450 Ls. Studiju programmas izmaksas tiek noteiktas 
saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 24. jūlija noteikumiem Nr. 

334 “Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta 
līdzekļiem” izglītības tematiskajai jomai “Tieslietu zinātnes”.
8.2.  Auditorijas,  laboratorijas,  kabineti,  darbnīcas:  to  skaita, 

lieluma un aprīkojuma atbilstība studiju programmas mērķiem un 
uzdevumiem. Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Studentiem ir iespēja izmantot jebkuram studiju darbam labi aprīkotas mācību 
auditorijas, 2 modernizētas datorklases, kurās ir instalētas SPSS programmas. Paralēli 
studentiem  ir  iespējas  izmantot  DU  bibliotēkas  un  lasītavas  pakalpojumus,  DU 
Informātikas katedras mācību kabinetus (3 mācību kabineti), DU Multimēdiju Centra 
iespējas, svešvalodu (angļu un vācu valodas ) mācību kabinetus, Sporta kompleksa 
piedāvātās iespējas.

8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un 
informāciju. Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Studiju gada laikā, izmantojot valsts budžeta līdzekļus un no 

pašieņēmumiem, ir iegādāta zinātniskā literatūra un periodiskie izdevumi 

juristiem, kuru summa sastāda vairāk kā Ls 800.
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9. Ārējie sakari.
9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērķu un 

uzdevumu izpildes kontekstā.

Ir uzsākta sadarbība ar tādiem potenciāliem darba devējiem topošajiem juristiem kā 
Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvalde, Daugavpils tiesa, Daugavpils pilsētas 
prokuratūra, Valsts Probācijas dienests, Daugavpils rajona pagastu pašvaldības u.c. 

9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un 
ārvalstīs.

Sadarbības līgums ar Latvijas Policijas akadēmiju, kā arī ir noslēgti vairāki 
vienošanās protokoli par sadarbību studiju programmas īstenošanā ar Vācijas 
Lejassaksijas Lineburgas augstskolu. Tiek sagatavots  sadarbības līgums ar 
Lietuvas Mikolas Romeris tiesību universitāti, kā arī ir noslēgts sadarbības līgums 
ar Biznesa augstskolu „Turība”.

9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā 
(sadalījums pa valstīm).

Nav.

9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs (sadalījums pa 
valstīm).

Nav.

9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā (sadalījums pa 
valstīm).

Nav.

2006. gada 30. septembrī  

Studiju programmas direktors:

                                J.Teivāns-
Treinovskis
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