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1. Studiju programmas mērķis, uzdevumi un studiju rezultāti  

 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Tiesību 

zinātne” tika licencēta 21. 06. 2005. (licences kopiju skat. 12. pielikumā). Tās praktiskā 

īstenošana tika uzsākta 2005.gada 1.septembrī. Programma tika akreditēta uz diviem gadiem 

līdz 2009.gada 31.decembrim. 

Akreditējamās studiju programmas mērķis ir nodrošināt tiesību zinātnes, 

pedagoģijas un psiholoģijas teorētiskajās atziņās sakņotas, valsts ekonomikas, sociālajām 

vajadzībām un jurista profesijas standartiem atbilstošas praktiski piemērojamas un 

konkurētspējīgas profesionālas studijas; īstenot tiesību zinātnes nozarei kopumā un 

attiecīgajai apakšnozarei atbilstošu padziļinātu akadēmisko zināšanu un profesionālu 

prasmju apguvi, kas nodrošina iespēju veikt augsti kvalificētas funkcijas jurista profesijā, kā 

arī dod iespēju, iegūstot normatīvajos aktos noteikto darba stāžu un nokārtojot attiecīgus 

kvalifikācijas pārbaudījumus, strādāt tādās specializētās jurista profesijās kā advokāts, 

prokurors un tiesnesis. 

Studiju programmas īpašais mērķis ir samazināt profesionālo maģistru tiesību 

zinātnē trūkumu Latgalē un Latvijā kopumā.    

Studiju programmas galvenie uzdevumi:  

1) Sniegt studējošiem padziļinātas akadēmiskās zināšanas un profesionālās iemaņas, lai 

sagatavotie speciālisti būtu spējīgi radoši strādāt izvēlētajā juridiskajā specialitātē.  

2) Risināt komplicētus teorētiskus un praktiskus jautājumus jurista profesionālās darbības 

jomā, tajā skaitā tur, kur tiesības saskaras ar citām radniecīgām zinātņu nozarēm. 

3) Iepazīstināt ar jaunākajām atziņām tiesību zinātnes teorijā un praksē, kā arī veicināt to 

pastāvīgu apguvi un izpēti. 

4)  Sniegt pedagoģijas un psiholoģijas zināšanas un veicināt to praktisku pielietošanu jurista 

profesijā. 

5) Veicināt pašizglītību, attīstīt spējas un prasmi iegūt, apstrādāt un izmantot profesionālo 

informāciju, kā arī radniecīgo zinātņu nozaru teorijas un prakses atziņas un datus; 

motivēt tālākizglītībai un sistemātiskai profesionālās kvalifikācijas pilnveidei.  

Izpildot visas studiju programmas prasības, studējošie iegūs profesionālo maģistra 

grādu tiesību zinātnē un 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju „Jurists”, kas apliecina 

absolventu: 

• spēju patstāvīgi un kritiski formulēt, analizēt sarežģītas profesionālas problēmas 

un izvēlēties ceļus to risinājumam; 

• spēju patstāvīgi pieņemt un pamatot tiesību zinātnes jomā balstītus lēmumus; 
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• balstoties uz apgūtajām juridiskās pētniecības metodēm un jaunākajām atziņām, 

precīzi identificēt juridiskās problēmas un attīstīt radošas praktiskās pieejas to 

atrisināšanai materiālo un procesuālo tiesību jomā; 

• balstoties uz tiesību zinātnei radniecīgās nozarēs gūtajām zināšanām, identificēt 

ar šīm nozarēm saistītos jautājumus un problēmas tiesību jomā un tās radoši 

risināt, izmantojot attiecīgo nozaru atziņas un datus, kā arī pilnvērtīgi sadarboties 

risinājumu meklēšanā ar citu nozaru speciālistiem; 

• spēju sagatavot, organizēt un veikt juridisko problēmu atrisināšanai 

nepieciešamās tiesiskās darbības;  

• spēju patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un izmantot profesionālās, kā arī 

radniecīgo nozaru jaunākās atziņas un datus; 

• spēju kritiski vērtēt savu zināšanu un prasmju līmeni un nepieciešamību to 

papildināt, kā arī spēju papildināt un attīstīt savas zināšanas un praktiskās 

iemaņas patstāvīgi vai izmantojot tālākizglītības iespējas, tajā skaitā plānot savu 

profesionālo karjeru un izaugsmi; 

• gatavību iegūstot normatīvajos aktos noteikto darba stāžu un nokārtojot attiecīgus 

kvalifikācijas pārbaudījumus, strādāt tādās specializētās jurista profesijās kā 

advokāts, prokurors un tiesnesis; 

• gatavību turpināt izglītību doktora grāda iegūšanai tiesību zinātnē.  

Studiju programmas īstenošana Rēzeknē nodrošina profesionālā maģistra grāda un 

5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju „Jurists” iegūšanu tuvāk dzīvesvietai un darbam Latgalē, 

jo vēl šo grādu var iegūt tikai akreditētās studiju programmās Latvijas Universitātē, Latvijas 

Policijas akadēmijā, Biznesa augstskolā “Turība”, kuras tiek īstenotas Rīgā, un maģistra 

studiju vietu skaits tajās ir ierobežots.  

Studiju programmas saturs, tās organizācija un īstenošanas gaita, nodrošinājums ar 

akadēmisko personālu un materiāli tehniskā bāze ļauj īstenot studiju programmas izvirzīto 

mērķi, izpildīt uzdevumus un sasniegt plānotos studiju rezultātus. 

 
2. Studiju programmas organizācija 

 
Rēzeknes Augstskolā Tiesību zinātņu katedra nodibināta 1995. gadā. No 2006. gada 1. 

septembra līdz 2009. gada 1. februārim darbojās divas katedras: Vispārīgo un privāto tiesību 

zinātņu katedra un Starptautisko un publisko tiesību zinātņu katedra. Otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu „Tiesību zinātnes” uzsāka 

īstenot un akreditācijas materiālus kārtoja Starptautisko un publisko tiesību zinātņu katedra. 

Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī un sakarā ar valstī notiekošo reorganizāciju, abu 
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katedru 2009.gada 19.janvāra kopīgā sēdē tika pieņemts lēmums apvienot Starptautisko un 

publisko tiesību zinātņu katedru un Vispārīgo un privāto tiesību zinātņu katedru vienā Tiesību 

zinātņu katedrā ar 2009.gada 1.februāri. 2009.gada 24.martā augstāk minētais abu katedru 

lēmums tika apstiprināts Rēzeknes Augstskolas Senāta sapulcē ar lēmumu Nr.5. 

Rēzeknes Augstskolas studiju programmu organizāciju reglamentē Rēzeknes 

Augstskolas Senāta 2002.gadā 16.septembrī apstiprināts nolikums “Par Rēzeknes Augstskolas 

akadēmiskajām un profesionālajām studijām un studiju programmām” (ar grozījumiem, kuri 

veikti līdz 2008.gada 25.martam). Studiju programmas organizāciju un vadību veic studiju 

programmas direktors. Viņa darbību reglamentē Rēzeknes Augstskolas Senāta 2002.gada 

28.oktobrī apstiprināts ”Nolikums par studiju programmas direktoru Rēzeknes Augstskolā” 

(ar grozījumiem, kuri veikti līdz 2008.gada 26.februārim: 

http://staff.ru.lv/senats/nolikumi.html ). 

 

 2.1. Studiju plāna atbilstība RA mērķim un uzdevumiem 
 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Tiesību zinātne” 

Rēzeknes Augstskolā (turpmāk tekstā arī „RA”) tika izveidota saskaņā ar RA attīstības 

stratēģiju 2003.-2010.gadam (apstiprināta RA Satversmes sapulcē 2003.gada 2.jūnijā), kas 

paredzēja līdz 2005.gadam atvērt profesionālo maģistra studiju programmu tiesību zinātnēs. 

Programmas izveide pilnībā atbilst stratēģijā formulētajai RA misijai - attīstīt izglītību, 

kultūru, zinātni un uzņēmējdarbības vidi Latgales reģionā un līdz ar to visā Latvijā. Arī 

Bergenā 2005.gadā pieņemtā Eiropas Augstākās izglītības ministru komunikē nosaka, ka 

jāpaplašina piekļuve augstākajai izglītībai – “jārada studentiem atbilstoši apstākļi, lai tie 

varētu sekmīgi pabeigt studijas un tiem nerastos šķēršļi sociālās vai ekonomiskās izcelsmes 

dēļ”.   

  Studiju programma atbilst RA mērķim - nodrošināt akadēmiskās un profesionālās 

studijas, kas atbilst Latvijas un Latgales reģiona tautsaimnieciskajām prioritātēm un prasībām, 

kā arī Eiropas Savienības prasībām. Piešķiramais maģistra grāds tiesību zinātnēs sniedz 

maģistrantiem iespēju strādāt jurista profesijas standartam atbilstošos amatos un tādās 

specializētās jurista profesijās kā advokāts, prokurors, tiesnesis un notārs. Pēc programmas 

apguves absolventi var turpināt studijas doktorantūrā. Studiju programmas īstenošana 

nodrošina RA attīstības pamatprincipu - pēctecības principu, nodrošinot izglītības līmeņu 

pēctecību un mūžizglītības principu - dodot iespēju turpināt pilnveidot iegūto izglītību visā 

dzīves garumā. 

Ievērojot RA attīstības pamatprincipu - pieejamības principu, kas nosaka vienādas 

iespējas studēt neatkarīgi no dzīves vietas, studiju plāns tiek veidots ar mērķi nodrošināt 

http://staff.ru.lv/senats/nolikumi.html�
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iespēju strādājošiem cilvēkiem iegūt viņiem nepieciešamo izglītību un tādēļ tajā ir paredzētas 

nodarbības sestdienās un svētdienās. Šādā veidā tiek izslēgti darba kavējumi studiju dēļ, kuru 

novēršanā ir ieinteresēti gan strādājošie maģistri, gan darba devēji.  

  Studiju plānu apstiprina fakultātes Dome. Atskaiti par studiju programmas īstenošanu 

sniedz studiju programmas direktors ikgadējā studiju programmas pašnovērtējuma ziņojumā. 

Pašnovērtējuma ziņojums tiek sastādīts atbilstoši pašnovērtējuma kritērijiem, apspriests 

Tiesību zinātņu katedras sēdē, izskatīts Studiju padomē un apstiprināts Senātā. Ikgadējie 

studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi tiek ievietoti RA mājas lapā (www.ru.lv - 

Studijas/ Studiju programmas/ Pašnovērtējuma ziņojumi). 

Tādejādi secināms, ka akreditējamās maģistra studiju programmas studiju plāns atbilst 

RA mērķim un uzdevumiem. 

 
2.2. Programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība 

 
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Tiesību zinātnes” 

iekšējās kvalitātes mehānisms izveidots, pamatojoties uz Studiju kvalitātes vadības un 

kontroles sistēmu Rēzeknes Augstskolā (apstiprināta ar RA Senāta 28.02.2005. lēmumu 

Nr.9). RA studiju kvalitātes sistēmā kā būtiskākās izdalītas septiņas jomas: 

1. Studiju procesa atbilstība RA attīstības stratēģijai (attīstības politika). 

2. Akadēmiskā personāla kvalitāte. 

3. Studiju programmas kvalitāte. 

4. Sadarbības ar reflektantiem un absolventiem kvalitāte. 

5. Studiju procesa kvalitāte. 

6. Infrastruktūras kvalitāte. 

7. Finansējums un saimnieciskās darbības kvalitāte. 

Studiju programmas “Tiesību zinātne” iekšējās kvalitātes sistēmā par būtiskākajiem 

uzskatāmas studiju programmas kvalitātes un studiju procesa kvalitātes sadaļas. 

Tā par būtiskākajiem studiju programmas kvalitātes indikatoriem RA atzinusi:  

• Studiju programmu mērķu, uzdevumu un plānoto studiju rezultātu skaidrība, 

sasniedzamība un atbilstība RA attīstības stratēģijai (skat. pašnovērtējuma ziņojuma 1.un 

2.punktu). 

• Studiju satura atbilstību Latvijas Republikas izglītības un profesiju standartiem, citiem 

normatīvajiem aktiem, elastīgumu studiju programmu attīstībā (skat. pašnovērtējuma 

ziņojuma 6.punktu). 

• Demokrātijas principu ievērošanu studiju programmas vadīšanā, studentu un akadēmiskā 

personāla savstarpējās attiecībās (skat. pašnovērtējuma ziņojuma 7.6.punktu). 

http://www.ru.lv/�
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• Studiju programmas metodisko (t.sk. studiju kursu programmas un kalendāri tematiskie 

plāni), informatīvo un materiāli tehnisko nodrošinājumu (skat. pašnovērtējuma ziņojuma 

9.punktu). 

• Ikgadējo studiju programmu pašnovērtējumu, studiju programmu vājo un stipro pušu, 

izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, programmu pilnveidi (skat. 

pašnovērtējuma ziņojuma 11.punktu). 

• Studiju programmu direktora ieguldījumu studiju programmas vadībā (skat. 

pašnovērtējuma ziņojuma 11.punktu). 

Savukārt studiju procesa kvalitātes aspektā tiek vērtēti tādi indikatori kā: 

• Inovatīvās studiju procesa metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, 

problēmu risināšana, datoru, multimediju, Interneta izmantošana (skat. pašnovērtējuma 

ziņojuma 5. un 9.punktu). 

• Konsultācijas studējošajiem, studēšanas motivācijas paaugstināšana (skat. pašnovērtējuma 

ziņojuma 5.punktu). 

• Zināšanu, prasmju novērtēšanas objektivitāte un šo rezultātu izmantošana studiju procesa 

pilnveidošanai (skat. pašnovērtējuma ziņojuma 4.punktu). 

• Studējošo iesaistīšana zinātniski pētnieciskajā darbā (tematikas aktualitāte un saistība ar 

studiju programmas saturu), studentu zinātnisko darbu konkursos (apbalvojumi, prēmijas, 

speciālās stipendijas) (skat. pašnovērtējuma ziņojuma 5.punktu). 

• Starptautiskā sadarbība, studējošo apmaiņa ar citām augstskolām, studentu prakses 

iespējas Latvijā un ārzemēs (skat. pašnovērtējuma ziņojuma 3.,5. un 10.2.punktus). 

• Studiju slodze, patstāvīgā darba organizācija – plānojums, apjoms, pārbaudes veidi utt.; 

konsultāciju iespējas; informācijas pieejamība; studiju kursa saturs, studiju kursu 

izvietojuma struktūra un to pēctecība, fleksibilitāte, novitāte. 

• Studenta pašsajūta augstskolā. 

• Studenta pašrealizēšanās un pašnoteikšanās līmenis. 

Studiju programmas kvalitātes novērtēšana un kontrole notiek saskaņā ar Studiju 

kvalitātes novērtēšanas un kontroles sistēmu Rēzeknes Augstskolā, kur noteikti kvalitātes 

rādītāji, kvalitātes kontrolē iesaistītās personas, kvalitātes kontrolei pakļautās personas, 

kontroles indikatori, normatīvie dokumenti, kas regulē attiecīgo kvalitātes jautājumu.  

 Katru studiju gadu tiek noteikti galvenie uzdevumi studiju kvalitātes sistēmas 

pilnveidošanai. Tā, piemēram, 2008./ 2009. studiju gadā tika izstrādāta akadēmiskā personāla 

pašvērtējuma forma un tika uzsākts darbs pie studiju novērtēšanas sistēmas uzlabošanas. 
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3. Studiju programmas struktūra 
 
 Studiju programma “Tiesību zinātne” pamatā sastāv no divām daļām: obligātās daļas 

un izvēles daļas. Obligāto daļu veido studiju kursi, ko obligāti apgūst visi studējošie. Šeit ir 

iekļauti studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē, 

pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi, 

pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi, prakse un valsts pārbaudījums, kas sastāv no 

integrētā maģistra eksāmena un maģistra darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas. Prakses 

apjoms ir atkarīgs no studējošā iepriekš iegūtā bakalaura grāda: studējošiem ar akadēmiskā 

bakalaura grādu tiesību zinātnē prakses apjoms ir 26 kredītpunkti (turpmāk tekstā arī „KP”), 

bet studējošiem ar profesionālā bakalaura grādu tiesību zinātnē un kvalifikāciju „Jurists” vai 

„Juriskonsults” prakses apjoms ir 6KP. Obligāto daļu veido studiju kursi 40KP vai 60KP 

apmērā atkarībā no prakses apjoma. Izvēles daļā studējošiem jāizvēlas studiju kursi 6 KP 

apjomā no piedāvātajiem kopējiem studiju kursiem, kā arī jāizvēlas studiju kursi 14KP 

apjomā no studiju kursiem vienā no studiju programmas specializācijām: 

• valsts un administratīvās tiesībās; 

• civiltiesībās; 

• krimināltiesībās. 

Izvēles daļas apgūstamo studiju kursu kopējais apjoms ir 20KP.  

Studiju process ir organizēts atbilstoši Latvijas Republikas Augstskolu likumam, 

Rēzeknes Augstskolas (turpmāk – RA) Satversmei, kā arī saskaņā ar RA Senāta pieņemtiem 

studijas reglamentējošiem dokumentiem, Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes (turpmāk 

– HJZF) domes lēmumiem. Studiju kursu apraksts skatāms tabulā Nr.1. 

 

Tabula Nr.1 

STUDIJU KURSI  K
P  

KURSA 
APJOMS PĀRB. 

FORMA DOCĒTĀJS 
KS* 

Lekcijas 
1 2 3 4 5 

Studiju programmas obligātā daļa (40 KP; 67% no apjoma) 
Tiesību filozofijas  un socioloģijas problēmas 2 20 DI Doc. J.Muižnieks 
Latvijas juridiskā zinātne un zinātnisko pētījumu 
metodika 

2 20 DI Prof. J.Rozenbergs 

Aktuālās tiesību metožu mācības problēmas  2 
 

20 E Asoc. prof. 
A.Plotnieks 

Likumdošanas procesa un tiesību 
tālākveidošanas problēmas  

3 
 

30 E Asoc. prof. 
A.Plotnieks 

Personības psiholoģija un pedagoģija 
jurisprudencē  

2 20 DI Prof. 
P.Vucenlazdāns  
Lekt. E.Eglīte 

Vadības teorija un prakse  1 10 I Lekt. E.Eglīte 
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Semestra darbi  2  DI  
Profesionālā prakse  6 

*26 
 DI  

Maģistra darbs  20    
Studiju programmas izvēles daļa (20 KP; 33% no programmas apjoma) 
Kopējie izvēles daļas kursi (6 KP) 
Cilvēktiesību īstenošanas problēmas Latvijā  
(Minoritāšu valodu tiesības Eiropas Savienībā) 

2 20 DI Asoc. prof. 
Z.Mikainis 
Doc. H.Martens 

Starptautiskā tiesiskā sadarbība un tiesību 
integrācijas process ES 

4 40 I, E Prof. J. Rozenbergs 
 

Tiesību aizsardzība starptautiskajās tiesās, ES 
tiesu un Satversmes tiesas judikatūra  

2 20 DI Doc. 
M.Palčikovska 

Juridisko dokumentu izstrādāšana, valoda un 
juridiskā kultūra 

2 20 DI Prof. J.Rozenbergs  

Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija  2 20 DI Prof. L.Svarinskis  
Medicīnas tiesību problēmas 
 

2 20 DI Lekt. L.Mazure 

Izvēles kursi specializācijas daļā (14 KP) 
Specializācija: Valsts un administratīvās tiesības (14 KP) 
Salīdzinošās konstitucionālās tiesības un ES 
konstitūcija  

4 40 I,E Asoc.prof. 
Z. Mikainis  

Salīdzinošās administratīvās tiesības 4 40 I,E Lekt. I.Krampuža 
Pašvaldību tiesību problēmas  2 20 DI Doc. G. Makarova 
Administratīvā procesa praktikums 2 20 DI Lekt. I.Krampuža 
Komunikāciju tiesības un datu aizsardzība  2 20 DI Asoc.prof. 

Z. Mikainis  
Lekt. I.Krampuža 

Nodokļu sistēmas ES dalībvalstīs un nodokļu 
tiesību praktikums  

2 20 DI prof. R.Liepiņa,  
lekt. A.Puzule  

Baznīcas un kanoniskās tiesības  2 20 DI Asoc.prof. 
V.Tēraudkalns 

Naudas un kredīta attiecības  2 20 DI Prof. L. Svarinskis  
Specializācija: Civiltiesības (14 KP) 
Saistību un lietu tiesību piemērošanas 
praktikums  

4 40 I, E Doc. A. Biksiniece 
Doc. L.Menģele-
Stillere 

Ģimenes un mantošanas tiesību problēmas  4 40 I, E Doc. A. Biksiniece  
Lekt. L.Mazure 

Civilās tiesvedības un nolēmumu izpildes 
problēmas un civiltiesisko strīdu mediācija  

4 40 I, E Prof. J.Rozenbergs, 
Doc. M.Palčikovska 

Eiropas darba tiesības  2 20 DI Lekt. I.Baltiņa 
Komerctiesību un konkurences tiesību 
problēmas starptautiskā regulējumā 

2 20 DI Doc. M.Palčikovska 

Patērētāju interešu aizsardzība ārējā un iekšējā 
tirgū  

2 20 DI Doc. L.Menģele-
Stillere 

Vides aizsardzības tiesiskās problēmas  2 20 DI Doc. L.Menģele-
Stillere 

Specializācija: Krimināltiesības (14 KP) 
Krimināltiesību filozofija 4 40 I, E Lekt. A.Lapsa 
Salīdzinošās kriminālprocesa tiesības 4 40 I, E Doc. G.Makarova 

Lekt. V.Jenzena 
Pierādīšanas teorija un prakse kriminālprocesā  2 20 DI Lekt. V.Jenzena 
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Krimināltiesību aktuālie jautājumi 2 20 DI Doc. O.Rudzītis 
Lekt. A.Lapsa 

Noziedzības attīstības tendences un 
kriminālsodu politika  

2 20 DI Doc. O.Rudzītis 
Doc. 
M.Marcinkevičs 

Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas 
praktikums  

2 20 DI Doc. G.Makarova 
Lekt. A.Lapsa 

Policijas tiesības  2 20 DI Doc. 
M.Marcinkevičs 

Pretkorupcijas tiesības un to efektivitāte  2 20 DI Doc. G.Makarova  

*prakse 26 KP apjomā ir studentiem ar iepriekšējo akadēmisko izglītību  bakalaura grādu 
tiesību zinātnē. Studiju ilgums 2 gadi – 80 KP. 

 

Studiju programmas saturu veido: 

1) Studiju kursi 54 KP apmērā, tajā skaitā:  

• studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē (Tiesību 

filozofijas un socioloģijas problēmas, Aktuālās tiesību metožu mācības problēmas, 

Likumdošanas procesa un tiesību tālākveidošanas problēmas) un kuru kopējais apjoms ir 

7KP; 

• pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi (Latvijas 

juridiskā zinātne un zinātnisko pētījumu metodika, semestra darbi, Vadības teorija un 

prakse), kuru kopējais apjoms ir 5KP; 

• pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (Personības psiholoģija un pedagoģija 

jurisprudencē), kuru kopējais apjoms ir 2KP; 

• specializācijas studiju kursi, kuru kopējais apjoms ir 14KP;  

2) Praktiskās pieredzes iegūšanai un prasmju pilnveidošanai otrajā semestrī ir paredzēta 

profesionālā prakse 6 KP apmērā, bet studējošiem ar akadēmiskā bakalaura grādu tiesību 

zinātnēs papildus iepriekš minētajai praksei paredzēta profesionālā prakse 20 KP apmērā 

ceturtajā semestrī; 

3) Valsts pārbaudījums, ko veido maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana un integrētais 

maģistra eksāmens, kura kopējais apjoms ir 20 KP. 

Saskaņā ar Boloņas procesa īstenošanu un vienotu izglītības un profesiju standartu 

ievešanu, studijas tiek īstenotas divos virzienos: 

– studējošiem, kuri iepriekš ieguvuši profesionāla bakalaura grādu tiesību zinātnē, studijas 

tiek īstenotas trijos semestros, kuru laikā otrajā semestrī papildus specializācijas 

priekšmetu apgūšanai tiek plānota 6 nedēļu ilga profesionālā prakse.  

– studējošiem, kuri iepriekš ieguvuši akadēmiskā bakalaura grādu tiesību zinātnēs, studijas 

tiek īstenotas četros semestros, jo studiju procesā papildus ceturtajā semestrī tiem 

paredzēta 20 nedēļu ilga profesionālā prakse. 



 12 

Prakses mērķis ir nostiprināt un papildināt studenta zināšanas, pilnveidot viņa 

profesionālo prasmi atbilstoši jurista profesijas prasībām, kā arī sniegt iespēju plānot un veikt 

zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē. Profesionālās prakses metodiskie norādījumi 

ir pieejami Tiesību zinātņu katedrā un Tiesību zinātņu katedras metodiskajā kabinetā. 

Izmaiņas programmā, kuras saistītas ar papildus profesionālās prakses īstenošanu 

studējošiem ar akadēmiskā bakalaura grādu, ir nepieciešamas sakarā ar Boloņas procesa 

prasību un vienotu standartu integrēšanu Latvijas augstākās izglītības sistēmā. 

Bez izmaiņām profesionālās prakses apjomā, tika veiktas arī izmaiņas studiju 

programmas teorētiskajā daļā. Salīdzinot ar akreditēto otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības maģistra studiju programmu “Tiesību zinātnes”, esošajā studiju programmā tika 

veiktas kvalitatīvas izmaiņas attiecībā uz studiju kursu un programmas saturu, proti, daži 

studiju kursi ir apvienoti, kas ļauj apskatīt un analizēt studējamo priekšmetu ņemot vērā visus 

to ietekmējošos faktorus un līdz ar to tas ļauj paplašināt studējošo redzes loku un padziļināt 

zināšanas, bet daži studiju kursi ir izņemti un iekļauti citu studiju kursu saturā. Studiju 

programmu satura salīdzinājums sniegts pielikumā Nr.13. 

Studijas maģistra studiju programmā noslēdzas ar valsts pārbaudījumu, kas sastāv no 

integrētā maģistra eksāmena un maģistra darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas. 

Maģistra darbam jāatbilst maģistra darba izstrādāšanas metodiskajiem norādījumiem. 

Maģistra darbs ir patstāvīgs, eksperimentāls aktuāla temata pētījums, kurā maģistrants 

demonstrē savas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Maģistra darba autors patstāvīgi 

apkopo un analizē teorētiskos atzinumus, praktiskās problēmas par pētāmo jautājumu, 

formulē un pamato savu viedokli, radoši analizē un iesaka iespējamos problēmu risinājumu 

variantus pētāmajā nozarē. Maģistra darbs ļauj izvērtēt: 

• maģistranta pētnieciskā darba prasmi,  

• spēju pielietot tiesiskās izziņas metodes un radošā darba iemaņas konkrētas tiesību zinātnes 

teorētiskās un praktiskās problēmas (zināšanas, radoša domāšana, patstāvība spriedumos, 

analīzes un sintēzes prasme) risināšanā, 

•  prasmi veidot teorētisku diskusiju par konkrētu teorētisku un praktisku problēmu,  

• prasmi sasaistīt teoriju ar praksi,  

• spējas radoši veikt teorētiskus vispārinājumus un praktiskus secinājumus, dot priekšlikumus 

un rekomendācijas tiesiskās reglamentācijas un normatīvo aktu praktiskās realizācijas 

uzlabošanai pētāmajā nozarē, apakšnozarē.  

Tiesību zinātņu katedra sniedz atbalstu maģistra darba izstrādē gūto secinājumu, 

priekšlikumu un atklājumu adaptēšanai zinātniski praktiskajā konferencē vai zinātniskajā 

publikācijā. 



 13 

Integrētajā maģistra eksāmenā tiek pārbaudīta maģistranta obligāto studiju kursu un 

attiecīgas specializācijas kursu apguve. 

Profesionālo maģistra grādu piešķir profesionālā maģistra pārbaudījumu komisija, tās 

lēmumu apstiprina Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Dome. Par studiju programmas 

apgūšanu izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs ir pievienots pielikumā Nr.3.  

 
4.Vērtēšanas sistēma 

 
Izglītības vērtēšanas pamatprincipi studiju programmā ir: 

− pozitīvo sasniegumu summēšanas princips; 

− pārbaudes obligātuma princips; 

− vērtēšanas kritēriju atklātības un skaidrības princips; 

− vērtēšanas formu dažādības princips; 

− pārbaudījuma pieejamības princips. 

Katra studiju kursa nokārtošanai nepieciešamo zināšanu apjomu nosaka attiecīgā 

studiju kursa programma, ko apstiprina profilējošā katedra. Studiju kursu programmas satur 

vispārējas prasības kredītpunktu saņemšanai, kā arī nepieciešamos avotus šo prasību 

izpildīšanai (zinātniskā literatūra, normatīvie akti, tiesu prakse u.c.). Novērtēšana tiek veidota 

ar mērķi, lai pārbaudītu studiju kursa programmā noteiktās kompetences. Studiju kursu 

programmas pieejamas Tiesību katedrā un pievienotas pielikumā Nr.2.   

 Studiju rezultāti tiek novērtēti pēc diviem rādītājiem: 

1) kvalitatīvais vērtējums - atzīme (10 ballu sistēmā); 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, RA ir izstrādāts un 

2001.gada 26.februāra Senāta sēdē apstiprināts nolikums “Par kursa eksāmeniem un 

ieskaitēm”, kurā paredzēti vērtēšanas kritēriji un kārtība. Nolikums ir pieejams RA iekšējā 

mājas lapā http://staff.ru.lv, ar to ir iepazinušies docētāji un, uzsākot studijas, tiek iepazīstināti 

arī studenti. Studiju programmā ietverto studiju kursu pārbaudes formas ir eksāmeni, 

diferencētās ieskaites un ieskaites. Prakse tiek vērtēta ar diferencēto ieskaiti. Prakse ir 

jāaizstāv un to vērtējot tiek ņemts vērā gan rakstiski iesniegto dokumentu saturs (prakses 

pārskats, praktikanta raksturojums), gan maģistranta spēja raksturot prakses laikā paveikto, 

problēmas, ar kurām nākas saskarties, izpildot prakses uzdevumus, tāpat – maģistranta 

izteiktie priekšlikumi radušos problēmu risinājumam. Studentu zināšanas eksāmenos un 

diferencētās ieskaitēs tiek vērtētas ar atzīmi 10 ballu sistēmā. Valsts pārbaudījumā un studiju 

kursu eksāmenos jāiegūst vērtējums, ne zemāks kā 4 balles (gandrīz viduvēji). Kredītpunkti 

tiek ieskaitīti tikai tad, ja ir saņemts pozitīvs vērtējums. 

2) kvantitatīvais vērtējums - kredītpunkti (KP) atbilstoši priekšmetu  apjomam. 

http://staff.ru.lv/�
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Kredītpunkti tiek ieskaitīti par katru apgūto kursu vai studiju veidu, ja vērtējums 

pārbaudījumā 10 ballu sistēmā nav zemāks par 4 (gandrīz viduvēji). Ieskaitīto kredītpunktu 

skaits nav atkarīgs no pārbaudījumā iegūtā vērtējuma. Vienā semestrī tiek apgūti 20 KP. 

Pārbaudījumus organizē mutiski un rakstiski, iekļaujot teoriju, uzdevumus un situāciju analīzi. 

Studiju noslēgumā valsts pārbaudījums tiek organizēts saskaņā ar 2006.gada 25.aprīlī RA 

Senātā pieņemto lēmumu Nr.3 apstiprināto RA nolikumu “Par valsts un gala pārbaudījumiem”. 

Komisijas izveido katrā studiju programmā vienam studiju gadam ne mazāk kā 5 cilvēku 

sastāvā. Maģistra pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un 

visiem locekļiem jābūt ar doktora grādu. Tā 2007.gadā par komisijas priekšsēdētāju bija 

Latvijas Universitātes asociētais profesors, Dr.iur. A.Fogelis, 2008.gadā Latvijas Policijas 

akadēmijas asociētais profesors, Dr.iur. V.Zahars, savukārt 2009.gadā par komisijas 

priekšsēdētāju atkal ir aicināts Latvijas Policijas akadēmijas rektors, asociētais profesors, 

Dr.iur. V.Zahars. 

5.Programmas praktiskā īstenošana 
 
Studiju programma tiek realizēta pilna laika studijās. Studiju programmas realizācija 

balstās uz tradicionālajām studiju formām: lekcijām, kolokvijiem, semināriem, studentu 

patstāvīgo darbu un tā kontroli. Tiek izmantotas interaktīvās mācību metodes, Sokrāta 

metode, studentu sagatavoto ziņojumu apspriešana, kāzusu analīze, u.c. Studiju metodes ir 

vērstas uz maģistrantu patstāvīgas, kritiskas un radošas domāšanas iemaņu ieguvi, 

komunikācijas spēju paaugstināšanu un spēju darboties grupās, uzsvaru liekot uz zinātniskās 

izziņas metožu apguvi. Būtiska loma ir semestra darbu (maģistrantu zinātniskie referāti) 

izstrādei, jo saskaņā ar programmu maģistrantiem studiju laikā ir jāuzraksta un jāaizstāv divi 

semestra darbi. Metodiskie noteikumi semestra darbu izstrādāšanai un noformēšanai ir 

pieejami Tiesību zinātņu katedrā un Tiesību zinātņu katedras metodiskajā kabinetā.  

Teorētiskās un praktiskās zināšanas tiek sniegtas izmantojot šādas organizatoriskās formas: 

 teorētiskās zināšanas studējošie var apgūt: 

1) lekcijās; 

2) semināros, praktiskajās nodarbībās; 

3) strādājot patstāvīgi ar tiesību avotiem un zinātnisko literatūru metodiskajā kabinetā, 

bibliotēkās un internetā, 

 praktiskās iemaņas studējošie var apgūt: 

1) praktiskajās nodarbībās (psiholoģija, vadības teorija un prakse);  

2) tiesu procesa izspēlēs;  

3) profesionālajā praksē (6 vai 26 nedēļas) dažādās tiesībsargājošās iestādēs (tiesās, 

prokuratūrās, advokatūrās u.c.), kā arī valsts un pašvaldību iestādēs, 
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komercstruktūrās u.c. Programmā paredzēto praksi maģistranti iziet atbilstoši 

izvēlētajai apakšnozarei (valsts un administratīvo tiesību zinātņu, civiltiesisko 

zinātņu vai krimināltiesisko zinātņu apakšnozarē). 

Reģistrējoties studijām, katram studentam izsniedz paroli ieejai Rēzeknes Augstskolas 

LAIS datu bāzē, kur ir pieejams kārtējā studiju gada plāns, studiju kursu programmas īss 

apraksts, studējošā sekmes un citi paziņojumi.  

Studiju prakšu nodrošināšanai tiek slēgti sadarbības līgumi par RA studentu prakses 

vietu nodrošināšanu ar Tieslietu ministriju, Ģenerālprokuratūru, Iekšlietu ministriju, Valsts 

policiju un pašvaldības policijas iestādēm, Tiesu administrāciju un citām valsts un pašvaldību 

institūcijām. Līgumi pieejami Tiesību zinātņu katedrā. 

Maģistra darba tēmas studenti var izvēlēties paši. Izvēlētas maģistra darba tēmas tiek 

apstiprinātas Tiesību zinātņu katedras sēdē. Maģistra pārbaudījumu komisijas sastāvā tiks 

iekļauti augsti kvalificēti speciālisti gan no Latvijas tiesībsargājošajām institūcijām, gan no 

citām Latvijas augstākās izglītības mācību iestādēm.  

Rēzeknes Augstskolas zinātnisko programmu un katedru vadītāji un studiju 

programmas direktors organizē, kontrolē, veicina studentu un iesaistīšanu zinātniskajā darbā, 

zinātniskās konferencēs, zinātnisko darbu publicēšanu. Docētāji studentiem sniedz 

nepieciešamās konsultācijas un motivē studentus līdzdarboties studiju programmas realizācijā. 

Studiju programmas studentu pētījumu rezultāti tiek atspoguļoti semestra darbos un maģistra 

darbos, kā arī tiek parādīti konferencēs un publikācijās. Akreditējamās studiju programmas 

vairāki studenti piedalās RA studentu zinātniskajā konferencē “Mēs laikā, telpā, attīstībā”. 

Akreditējamās studiju programmas studentu pētnieciskais darbs atspoguļots tabulā Nr.2. 

 
Tabula Nr.2 

RA studentu zinātniskās publikācijas 
Studenta vārds 

uzvārds Referāta/ raksta nosaukums Konferences 
gads 

Zinātniskais 
vadītājs 

Aija Kalniņa Zvērināta tiesu izpildītāja statuss, 
tiesības un pienākumi 

11.05.2006. prof. 
J.Rozenbergs 

Kristīne Karpoviča 
Mārīte Kustova 

Studentu tiesiskā apziņa 11.05.2006. asoc. prof. A. 
Plotnieks 

Jānis Koroševskis Grāmatvedības pārkāpumu 
kvalifikācija 

11.05.2006. doc. O. Rudzītis 

Modris 
Marcinkevičs 

Speciālo izmeklēšanas darbību 
veikšanas taktika 

11.05.2006. doc. O. Rudzītis 

Andris Paura Policista ētika 11.05.2006. asoc. prof. A. 
Plotnieks 

Inta Petrova Mediācija krimināltiesībās 11.05.2006. doc. O. Rudzītis 
Ilona Turka Testaments un neatraidāmie 

mantinieki 
17.05.2007. Lekt., Mg.iur. 

L.Mazure 
Ilga Krampuža Vaina zaudējumu atlīdzinājumā 

administratīvajā procesā 
17.05.2007. Doc., Dr.iur. 

G.Makarova 



 16 

Laila Linuža Nekustamais īpašums laulāto 
likumiskajās mantiskajās  attiecībās 

17.05.2007. prof. 
J.Rozenbergs 

Inta Petrova Juridiskās personas 
kriminālatbildība 

17.05.2007. Doc., Dr.iur. 
O.Rudzītis 

Lolita Vasiļevska Tiesībsarga institūts Latvijā 15.05.2008. Lekt., Mg.soc.sc., 
Mg.iur. A.Bērziņš 

Einārs Žvarts Adopcijas noslēpums 15.05.2008. Lekt., Mg.iur. 
L.Mazure 

Viktorija Kuprinska Patvēruma meklētāju un bēgļu 
tiesiskā statusa reglamentācija 

15.05.2008. Lekt., Mg.soc.sc., 
Mg.iur. A.Bērziņš 

Vitālijs Terentjevs Ekonomiskās noziedzības 
kriminoloģiskie aspekti 

15.05.2008. Lekt., Mg.iur. 
M.Marcinkēvičs 

Valdis Rudzinskis Pierādījumi kriminālprocesā 15.05.2008. Lekt., Mg.iur. 
V. Jenzena 

Inese Boluža Cietušā tiesības un atjaunojošā 
tiesvedība 

15.05.2008. Lekt., Mg.iur. 
A.Lapsa 

Kristaps Gailis Kompensācijas apmēra par morālo 
kaitējumu noteikšanas īpatnības 
kriminālprocesā 

15.05.2008. Lekt., Mg.iur. 
V. Jenzena 

 
Vairāki maģistranti piedalās RA studentu zinātniskajās konferencēs, lai prezentētu 

savus maģistra darbus. Prezentējot savu maģistra darbu, students uzklausa jautājumus un 

piezīmes par savu pētījumu, kas ļauj viņam padziļināt vai noprecizēt pētījuma atziņas un 

attīsta studenta spējas veikt publisko zinātnisko disputu par aktuālām tiesību problēmām. 

Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība ir atspoguļota pašnovērtējuma 8.2.punktā 

“Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un uzdevumu 

īstenošanai”. Zinātniskā pētniecība ir augstskolas darbības neatņemama sastāvdaļa un tajā 

piedalās studiju programmas akadēmiskais personāls. Zinātniskās darbības rezultāti katru 

gadu tiek publicēti Rēzeknes Augstskolas rakstu krājumos. RA Zinātnes padome izskata un 

rekomendē izdošanai cita veida zinātniskos darbus (brošūras, monogrāfijas) un konferenču 

referātu krājumus. Visi izdotie zinātniskie darbi, konferenču referātu krājumi un Rēzeknes 

Augstskolas rakstu krājumi ir pieejami studentiem. 

Gan otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Tiesību zinātne” studenti piedalās ERASMUS studentu apmaiņas programmā, gan arī otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Tiesību zinātne” 

studentiem ir iespēja piedalīties ERASMUS mobilitātes programma, bet tā grūti īstenojama, 

jo lielākā daļa studentu – strādājoši. 

 

6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums 
 

Galvenais ES politikas dokuments augstākās izglītības jomā ir Boloņas deklarācija 

“Eiropas augstākās izglītības telpa”, ko 1999.gada 19.jūnijā pieņēma Eiropas valstu izglītības 

ministri. Boloņas deklarācijas galvenais mērķis ir sekmēt vienotas, saskaņotas augstākās 
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izglītības sistēmas izveidi Eiropā, kas celtu Eiropas kā vienota reģiona konkurētspēju 

globālajā pasaulē.  

Labklājības ministrijas informatīvajā ziņojumā „Latvijas darba tirgus 2007.gadā”, kur 

ir sniegta informācija par attīstības tendencēm un perspektīvām Latvijas darba tirgū, ir 

noteikts nacionālais attīstības plāns 2007. - 2013.gadam, saskaņā ar kuru, lai uzlabotu dzīves 

kvalitāti, ir izvirzītas šādas prioritātes: izglītots un radošs cilvēks, uzņēmumu tehnoloģiskā 

izcilība un elastība, zinātnes un pētniecības attīstība. Galvenie attīstības priekšnosacījumi 

nacionālās attīstības plānā ir izaugsme reģionos, iekļaujošs un noturošs darba tirgus, vesels 

cilvēks ilgtspējīgā sabiedrībā, droša, pilsoniska un saliedēta sabiedrība, moderna 

infrastruktūra un pakalpojumi, Latvijas izaugsmes starptautiskā dimensija, pieejams mājoklis 

un sakārtota dzīves telpa, laba pārvaldība kā ilgtspējīgas izaugsmes politikas nodrošinājums. 

Izstrādājot šo studiju programmu tika ņemti augstāk minētie attīstības priekšnosacījumi. 

Augstākās izglītības galvenie stratēģiskie mērķi ir:  

• augstākās izglītības kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšana; 

• materiālo, finanšu un cilvēkresursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšana; 

• reģionālo augstskolu attīstības veicināšana. 

 
6.1. Studiju programmas atbilstība valsts profesionālās augstākās izglītības standartam 

un profesijas standartam 

 Akreditējamās maģistra studiju programmas saturs atbilst profesionālās augstākās 

izglītības standarta izvirzītajām prasībām profesionālajām maģistra studiju programmām, 

kuras noteiktas Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumos nr.481 “Noteikumi par 

otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. Akreditētās un akreditējamās 

(ar izmaiņām) studiju programmu un profesionālās augstākās izglītības standarta prasību 

profesionālajām maģistra studiju programmām salīdzinājums sniegts tabulā Nr.3.  

 

Tabula Nr.3 
LR MK 20.11.2001 noteikumi 

nr.481 
”Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās 
augstākās izglītības valsts 

standartu” 

RA profesionālās augstākās 
izglītības maģistra studiju 

programma 
 „Tiesību zinātnes” (akreditētā) 

RA profesionālās augstākās izglītības 
maģistra studiju programma 

 „Tiesību zinātne” (ar izmaiņām) 

IV. Maģistra programmas 
obligātais saturs 
17. Maģistra programmas 
apjoms ir vismaz 40 
kredītpunktu. Kopējais studiju 
ilgums profesionālās augstākās 
izglītības maģistra grāda 
ieguvei ir vismaz pieci gadi. 

 
Maģistra programmas apjoms ir 80 
kredītpunktu. 
Lai studētu maģistra programmā ir 
nepieciešama jurista kvalifikācija, 
kas iegūta otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības studijās, kuras 
ilgušas vismaz četrus akadēmiskos 
gadus. Maģistra studiju 
programmas ilgums ir divi gadi. 

 
Maģistra programmas apjoms ir 60 vai 
80 kredītpunkti atkarībā no iegūtas 
iepriekšējās izglītības: 
- 60 kredītpunktu maģistra 

programma paredzēta 
reflektantiem, kuri ir ieguvuši 
profesionālo bakalaura grādu 
tiesību zinātnē/ 2.līmeņa 
profesionālo augstāko jurista 
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Rezultātā kopējais studiju ilgums ir 
vismaz seši gadi. 

izglītību (ar jurista kvalifikāciju); 
- 80 kredītpunktu maģistra 

programma paredzēta 
reflektantiem, kuri ir ieguvuši 
akadēmiskā bakalaura grādu 
tiesību zinātnē. 

18. Maģistra programmas 
obligāto saturu veido: 
 
18.1. studiju kursi, kas 
nodrošina jaunāko sasniegumu 
apguvi nozares teorijā un 
praksē un kuru apjoms ir 
vismaz 7 kredītpunkti; 

 
 
Tie ir: Tiesību filozofijas 
problēmas, Aktuālās tiesību metožu 
mācības problēmas, Likumdošanas 
procesa un tiesību tālākattīstības 
problēmas u.c., kopējais apjoms - 
11 kredītpunkti. 

 
 
To veido studiju kursi: Tiesību 
filozofijas un socioloģijas problēmas, 
Aktuālās tiesību metožu mācības 
problēmas, Likumdošanas procesa un 
tiesību tālākveidošanas problēmas, 
kuru kopējais apjoms ir 7 kredītpunkti. 

18.2. pētnieciskā darba, 
jaunrades darba, projektēšanas 
darba un vadībzinību studiju 
kursi, kuru apjoms ir vismaz 5 
kredītpunkti; 

Tie ir: Vadības teorija un prakse un 
semestra darbi, kopējais apjoms - 6 
kredītpunkti. 

To veido studiju kursi un pētnieciskā 
darbība: Latvijas juridiskā zinātne un 
zinātnisko pētījumu metodika, semestra 
darbi, Vadības teorija un prakse, kuru 
kopējais apjoms ir 5 kredītpunkti. 

18.3. pedagoģijas un 
psiholoģijas studiju kursi, kuru 
apjoms ir vismaz 2 
kredītpunkti; 

Tie ir: Juridiskā pedagoģija un 
Personības psiholoģija 
jurisprudencē, kopējais apjoms - 4 
kredītpunkti. 

To veido studiju kurss Personības 
psiholoģija un pedagoģija 
jurisprudencē, kura apjoms ir 2 
kredītpunkti. 

18.4. prakse, kuras apjoms ir 
vismaz 6 kredītpunkti; 

Profesionālā prakse, apjoms - 6 
kredītpunkti. 

Profesionālā prakse, apjoms: 
- 6 kredītpunkti, kur studiju 
programmas apjoms ir 60 kredītpunkti 
- 20 kredītpunkti, kur studiju 
programmas apjoms ir 80 kredītpunkti 

18.5. valsts pārbaudījums, kura 
sastāvdaļa ir maģistra darba vai 
diplomdarba (diplomprojekta) 
izstrādāšana un aizstāvēšana un 
kura apjoms ir vismaz 20 
kredītpunktu. 

Valsts pārbaudījums, kura 
sastāvdaļa ir maģistra darba 
izstrādāšana un aizstāvēšana, 
apjoms -20 kredītpunkti. 

 

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir 
maģistra darba izstrādāšana un 
aizstāvēšana, apjoms -20 kredītpunkti. 

23. Profesionālais maģistra 
grāds dod tiesības, izpildot 
uzņemšanas prasības attiecīgajā 
doktora studiju programmā, 
turpināt izglītību doktora 
studiju programmā. 

Iegūtais profesionālais maģistra 
grāds tiesību zinātnēs dod tiesības, 
izpildot uzņemšanas prasības 
attiecīgajā studiju programmā, 
turpināt izglītību doktora studiju 
programmā 

Iegūtais profesionālais maģistra grāds 
tiesību zinātnēs dod tiesības, izpildot 
uzņemšanas prasības 
attiecīgajā studiju programmā, turpināt 
izglītību doktora studiju programmā 

 
 Sakarā ar Boloņas procesa īstenošanu augstākās izglītības sfērā un pielīdzināšanu 

profesijas standartiem, 2008.gadā tika veiktas izmaiņas otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmā “Jurists” un uz šīs programmas bāzes izveidota otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Tiesību zinātne”, kura tika 

akreditēta uz sešiem gadiem. Ņemot vērā pēctecības principu un studiju programmu 

saskaņošanas nepieciešamību, kā arī notiekošo reorganizācijas procesu augstākās izglītības 

jomā, akreditējamā programma ir maksimāli optimizēta, lai racionāli izmantotu akadēmiskos 

un studiju procesa instrumentus un sasniegt labākus rezultātus, kā arī tā ir pielāgota augstākās 

izglītības standartiem un prasībām.  

Akreditējamā profesionālā studiju programma pilnībā atbilst jurista profesijas 

standartam, reģistrācijas Nr. PS 0221, kas apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministra 

2003.gada 29.decembra rīkojumu Nr. 649.   
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Saskaņā ar uzņemšanas noteikumiem Rēzeknes Augstskolas profesionālās augstākās 

izglītības maģistra studiju programmā “Tiesību zinātne” var imatrikulēt izglītojamos ar 

iepriekš iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko juridisko izglītību ar jurista vai juriskonsulta 

kvalifikāciju, vai ar akadēmisko bakalaura grādu. Tas nozīmē, ka uzņemšanas brīdī 

reflektanta prasmēm, iemaņām un zināšanām jāatbilst jurista profesijas standartam. Tādejādi 

maģistra studiju programma sniedz iespēju iegūt padziļinātas prasmes un zināšanas standartā 

paredzēto pienākumu un uzdevumu īstenošanai, kā arī, ņemot vērā augstākās izglītības 

profesionālo ievirzi, sniedz imatrikulētiem ar akadēmisko bakalaura grādu papildus 

profesionālo prasmju iegūšanu.  

Studiju programma ietver jurista profesijas standartā norādīto zināšanu apguvei 

nepieciešamos studiju kursus. Zināšanas, kuras norādītas kā nepieciešamas izpratnes līmenī, 

students var iegūt studiju programmas obligātās daļas ietvaros. Zināšanas, kuras norādītas kā 

nepieciešamas pielietošanas līmenī, pamatā ir iekļautas studiju programmas obligātajā daļā, 

savukārt tās, bet, ja vēlas to darīt padziļināti, tad var to darīt studiju programmas izvēles daļas 

ietvaros. Tas, ka nepieciešamo zināšanu apguves iespēja topošajiem maģistriem studiju 

programmā ir nodrošināta, redzams Jurista profesijas standartā neietvertie, bet studiju 

programmā paredzētie studiju kursi tabulā Nr.4. ietverti ar atzīmi “pēc Latvijas zinātņu 

nozaru apakšnozaru saraksta”. 

Tabula Nr.4 

Studiju programmā ietverto studiju kursu atbilstība jurista profesijas standartā 
paredzētajām zināšanām 

 
Profesijas 
standartā 
paredzētās 
zināšanas 

Apguvei paredzētais 
studiju kurss 

Zināšanu apguves  līmenis Studiju 
programmas 

daļa priekšstats izpratne pielietošana 

1 2 3 4 5 6 
Tiesību teorija, 
Tiesību vēsture 

Tiesību filozofijas un 
socioloģijas 
problēmas 

   Obligātā 
daļa 

Tiesību teorija, 
Valsts tiesības 
(pēc Latvijas zinātņu 
nozaru apakšnozaru 
saraksta) 

Latvijas juridiskā 
zinātne un zinātnisko 
pētījumu metodika 

   Obligātā 
daļa 

Tiesību teorija Aktuālās tiesību 
metožu mācības 
problēmas 

   Obligātā 
daļa 

Tiesību teorija Likumdošanas 
procesa un tiesību 
tālākveidošanas 
problēmas 

   Obligātā 
daļa 



 20 

Nozaru 
pedagoģija un 
personības 
psiholoģija (pēc 
Latvijas zinātņu  nozaru 
apakšnozaru saraksta) 

Personības 
psiholoģija un 
pedagoģija 
jurisprudencē 

   Obligātā 
daļa 

Vadības zinātne, 
uzņēmējdarbības 
vadība (pēc Latvijas 
zinātņu nozaru 
apakšnozaru saraksta) 

Vadības teorija un 
prakse 

   Obligātā 
daļa 

Cilvēktiesību 
vispārīgā daļa 

Cilvēktiesību 
īstenošanas 
problēmas Latvijā 

   Izvēles daļa 

Eiropas Kopienu 
tiesības 

Starptautiskā tiesiskā 
sadarbība un tiesību 
integrācijas process 
ES 

   Izvēles daļa 

Tiesību teorija, 
Runas māksla, 
Profesionālā 
ētika 

Juridisko dokumentu 
izstrādāšana, valoda 
un juridiskā kultūra 

   Izvēles daļa 

Ekonomika Eiropas ekonomiskā 
un monetārā 
integrācija 

   Izvēles daļa 

Ekonomika Naudas un kredīta 
attiecības 

   Izvēles daļa 

Konstitucionālās 
tiesības 

Salīdzinošās 
konstitucionālās 
tiesības un ES 
konstitūcija 

   Izvēles daļa 

Administratīvās 
tiesības 

Medicīnas tiesību 
problēmas 

   Izvēles daļa 

Administratīvās 
tiesības 

Salīdzinošās 
administratīvās 
tiesības 

   Izvēles daļa 

Valsts tiesības 
(pēc Latvijas zinātņu 
nozaru apakšnozaru 
saraksta) 

Pašvaldību tiesību 
problēmas 

   Izvēles daļa 

Administratīvais 
process 

Administratīvā 
procesa praktikums 

   Izvēles daļa 

Nodokļu tiesības Nodokļu sistēmas 
Eiropas Savienības 
dalībvalstīs un 
nodokļu tiesību 
praktikums 

   Izvēles daļa 

Valsts tiesības 
(pēc Latvijas zinātņu 
nozaru apakšnozaru 
saraksta) 

Komunikāciju 
tiesības un datu 
aizsardzība 

   Izvēles daļa 

Starptautiskās 
tiesības, Eiropas 
Kopienu tiesības 

Tiesību aizsardzība 
starptautiskajās tiesās, 
ES tiesu un 
Satversmes tiesas 
judikatūra 

   Izvēles daļa 
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Valsts tiesības 
(pēc Latvijas zinātņu 
nozaru apakšnozaru 
saraksta) 

Baznīcas un 
kanoniskās tiesības 

   Izvēles daļa 

Saistību tiesības, 
lietu tiesības 

Saistību un lietu 
tiesību piemērošanas 
praktikums 

   Izvēles daļa 

Ģimenes 
tiesības, 
mantojuma 
tiesības 

Ģimenes un 
mantojuma tiesību 
problēmas 

   Izvēles daļa 

Civilprocess Civilās tiesvedības un 
nolēmumu izpildes 
problēmas un 
civiltiesisko strīdu 
mediācija 

   Izvēles daļa 

Darba tiesības Eiropas darba tiesības    Izvēles daļa 
Komerctiesības Komerctiesību  un 

konkurences tiesību 
problēmas 
starptautiskā 
regulējumā 

   Izvēles daļa 

Civiltiesības Patērētāju interešu 
aizsardzība iekšējā un 
ārējā tirgū 

   Izvēles daļa 

Vides tiesības Vides aizsardzības 
tiesiskās problēmas 

   Izvēles daļa 

Krimināltiesības Krimināltiesību 
filozofija 

   Izvēles daļa 

Krimināltiesības Krimināltiesību 
aktuāli jautājumi 

   Izvēles daļa 

Kriminālprocess Salīdzinošās 
kriminālprocesa 
tiesības 

   Izvēles daļa 

Kriminālprocess Pierādīšanas teorija 
un prakse 
kriminālprocesā 

   Izvēles daļa 

Krimināltiesības Noziedzības attīstības 
tendences un 
kriminālsodu politika 

   Izvēles daļa 

Krimināltiesības Noziedzīgu 
nodarījumu 
kvalifikācijas 
praktikums 

   Izvēles daļa 

Policijas tiesības 
(pēc Latvijas zinātņu 
nozaru apakšnozaru 
saraksta) 

Policijas tiesības    Izvēles daļa 

Krimināltiesības Pretkorupcijas 
tiesības un to 
efektivitāte 

   Izvēles daļa 

Studiju programma izstrādāta ņemot vērā arī jurista standartā noteikto nepieciešamo 

prasmju iegūšanu. Salīdzinājumā ņemtas vērā arī bakalaura programmā iegūtās prasmes, kas 
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ļauj novērtēt gan prasmju vienotību, gan apjomu katrā no studiju programmām. Standartā 

noteikto nepieciešamo prasmju un profesionālā bakalaura un maģistra studiju programmās 

iegūstamo prasmju salīdzinājums atspoguļots tabulā Nr.5. 

 
Tabula Nr.5 

 
Studiju programmā ietverto studiju kursu atbilstība jurista profesijas standartā 

paredzētajām prasmēm  
 

Jurista profesijas standarta prasību nodrošinājums 
Profesijas standarta 
prasības 

Nodrošina studiju kursi 
 Profesionālā bakalaura 

studiju programma 
„Tiesību zinātne” 

Profesionālā maģistra studiju 
programma 

„Tiesību zinātne” 

• Izmantot un 
piemērot juridiskās 
teorētiskās 
zināšanas un 
praktiskās iemaņas 
jebkurā darbā un 
amatā.  

 

Tiesību teorija, Administratīvās 
tiesības, Administratīvā atbildība, 
Pašvaldību tiesības, Būvniecības 
tiesības, Medicīnas tiesības, 
Civiltiesības ( vispārīgā daļa; 
Saistību tiesības; Lietu tiesības; 
Ģimenes un mantojuma  tiesības; 
Romiešu civiltiesību pamati), 
Līgumtiesības, Intelektuālā 
īpašuma tiesības, Komerctiesības,  
Bankrota tiesības, Konkurences 
tiesības, Darba un sociālās 
tiesības, Krimināltiesības, Policijas 
tiesības, Kriminālistika, 
Operatīvās meklēšanas pamati, 
Kriminālsodu izpildes tiesības, 
Vides tiesības, Finanšu un nodokļu 
tiesības, 
Informācijas tehnoloģiju tiesības, 
Advokatūras tiesības, Notariāta 
tiesības, Civilā aizsardzība 

Salīdzināmās konstitucionālās 
tiesības un ES konstitūcija, 
Salīdzinošās administratīvās tiesības, 
Medicīnas tiesību problēmas, 
Pašvaldību tiesību problēmas, 
Komunikāciju tiesības un datu 
aizsardzība, 
Nodokļu sistēmas ES dalībvalstīs un 
nodokļu tiesību praktikums, Baznīcas 
un kanoniskās tiesības 
Saistību un lietu tiesību piemērošanas 
praktikums, Ģimenes un mantošanas 
tiesību problēmas, Patērētāju interešu 
aizsardzība ārējā un iekšējā tirgū, 
Vides aizsardzības tiesiskās 
problēmas, Krimināltiesību aktuālie 
jautājumi, Noziedzības attīstības 
tendences un kriminālsodu politika, 
Policijas tiesības, 
Pretkorupcijas tiesības un to 
efektivitāte 

• Brīvi pārvaldīt 
valsts valodu, 
pārzināt juridisko 
terminoloģiju un tās 
lietojumu valsts 
valodā  

 

Tiesību teorija, Retorika un tiesu 
runa, Valodas kultūras pamati 
 

Juridisko dokumentu izstrādāšana, 
valoda un juridiskā kultūra 

• Brīvi pārvaldīt 
vismaz vienu 
svešvalodu, pārzināt 
šīs valodas juridisko 
terminoloģiju un tās 
lietojumu.  

 

Juridiskā svešvaloda, Juridiskā 
(otrā) svešvaloda, Latīņu valoda 

 

• Lietot 
datorprogrammas 
un citas 

Lietišķā informātika un 
dokumentu pārvalde 
 

Komunikāciju tiesības un datu 
aizsardzība 
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informācijas 
tehnoloģijas 

 
• Uzglabāt 

dokumentus, 
ievērojot 
lietvedības, datu 
aizsardzības un 
konfidencialitātes 
noteikumus 

Lietišķā informātika un 
dokumentu pārvalde, Informācijas 
tehnoloģiju tiesības, Grāmatvedība 

Komunikāciju tiesības un datu 
aizsardzība 

Specifiskās prasmes 
profesijā 

  

• Brīvi orientēties 
Latvijas, 
pārnacionālajā un 
starptautiskajā 
tiesību sistēmā.  

Starptautiskās tiesības, Eiropas 
Savienības tiesības, Cilvēktiesības 

Cilvēktiesību īstenošanas problēmas 
Latvijā (Minoritāšu valodu tiesības 
Eiropas Savienībā), Salīdzināmās 
konstitucionālās tiesības un ES 
konstitūcija, Starptautiskā tiesiskā 
sadarbība un tiesību integrācijas 
process ES, Tiesību aizsardzība 
starptautiskajās tiesās, ES tiesu un 
Satversmes tiesas judikatūra, Eiropas 
darba tiesības, Komerctiesību un 
konkurences tiesību problēmas 
starptautiskā regulējumā, Patērētāju 
interešu aizsardzība ārējā un iekšējā 
tirgū 

• Izmantot tiesību 
avotus un piemērot 
tiesību normas. 

Konstitucionālās tiesības,  
Administratīvās tiesības, 
Administratīvā atbildība, 
Pašvaldību tiesības, Būvniecības 
tiesības, Medicīnas tiesības,  
Civiltiesības ( vispārīgā daļa; 
Saistību tiesības; Lietu tiesības; 
Ģimenes un mantojuma  tiesības; 
Romiešu civiltiesību pamati),  
Līgumtiesības, Intelektuālā 
īpašuma tiesības, Komerctiesības,  
Bankrota tiesības, Konkurences 
tiesības, Darba un sociālās 
tiesības, Krimināltiesības,  
Policijas tiesības, Kriminālistika, 
Operatīvās meklēšanas pamati, 
Kriminoloģija, Kriminālsodu 
izpildes tiesības, Vides tiesības, 
Finanšu un nodokļu tiesības, 
Informācijas tehnoloģiju tiesības, 
Advokatūras tiesības, Notariāta 
tiesības 

Salīdzinošās administratīvās tiesības, 
Medicīnas tiesību problēmas, 
Pašvaldību tiesību problēmas, 
Komunikāciju tiesības un datu 
aizsardzība, Nodokļu sistēmas ES 
dalībvalstīs un nodokļu tiesību 
praktikums, 
Baznīcas un kanoniskās tiesības, 
Ģimenes un mantošanas tiesību 
problēmas, Patērētāju interešu 
aizsardzība ārējā un iekšējā tirgū, 
Vides aizsardzības tiesiskās 
problēmas, Krimināltiesību aktuālie 
jautājumi, Noziedzīgu nodarījumu 
kvalifikācijas praktikums,  
Policijas tiesības, Pretkorupcijas 
tiesības un to efektivitāte 

• Orientēties Latvijas 
valsts un pašvaldību 
institucionālajā 
sistēmā. 

Konstitucionālās tiesības,  
Valsts zinātne, Administratīvās 
tiesības, Administratīvā atbildība, 
Pašvaldību tiesības, Baznīcas un 
valsts attiecības, Tiesību 
aizsardzības iestādes 
 
  
 

Salīdzināmās konstitucionālās 
tiesības un ES konstitūcija, 
Pašvaldību tiesību problēmas  
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• Precīzi identificēt 

juridiskās 
problēmas un šo 
problēmu 
atrisināšanai 
nozīmīgos faktus.  

 
 
 

Loģika tiesību zinātnēs, 
Tiesību normu piemērošanas 
praktikums 

Aktuālās tiesību metožu mācības 
problēmas 
 

• Izmantot juridiskās 
metodes juridisko 
problēmu un 
konfliktu risināšanā. 

Juridiskā metodoloģija,  
Loģika tiesību zinātnēs, 
Tiesību normu piemērošanas 
praktikums 
 

Aktuālās tiesību metožu mācības 
problēmas, Latvijas juridiskā zinātne 
un zinātnisko pētījuma metodika 

• Sagatavot, 
organizēt un veikt 
juridisko problēmu 
atrisināšanai 
nepieciešamās 
tiesiskās darbības 
materiālo un 
procesuālo tiesību 
jomā.  

 

Administratīvais process, 
Civilprocess, Šķīrējtiesas process, 
Likumu pārkāpumu novēršanas 
problēmas, Kriminoloģija, 
Kriminālprocess 

Administratīvā procesa praktikums, 
Tiesību aizsardzība starptautiskajās 
tiesās, ES tiesu un Satversmes tiesas 
judikatūra, 
Administratīvā procesa praktikums, 
Saistību un lietu tiesību piemērošanas 
praktikums, 
Civilās tiesvedības un nolēmumu 
izpildes problēmas un civiltiesisko 
strīdu meditācija, 
Salīdzinošās kriminālprocesa 
tiesības, Pierādīšanas teorija un 
prakse kriminālprocesā, 
Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas 
praktikums 

• Izstrādāt juridiskos 
dokumentus, kā arī 
informatīvo 
ziņojumu un tiesību 
aktu projektus.  

 

Tiesību teorija, Tiesību normu 
piemērošanas praktikums 

Aktuālās tiesību metožu mācības 
problēmas, Likumdošanas procesa un 
tiesību tālākattīstības problēmas, 
Juridisko dokumentu izstrādāšana, 
valoda un juridiskā kultūra, 
Salīdzinošās kriminālprocesa tiesības 

• Atlasīt un apstrādāt 
darba uzdevumu 
izpildīšanai 
nepieciešamo 
juridisko 
informāciju, 
izmantojot 
piemērotas 
juridiskās 
pētniecības metodes 
un informācijas 
tehnoloģijas 

 

Tiesību normu piemērošanas 
praktikums 

Aktuālās tiesību metožu mācības 
problēmas 
 

Vispārējās 
prasmes/spējas 

  

• Spēt piemēroties 
jebkura ieņemamā 
amata prasībām un 
pildīt atbilstošos 

Profesionālā ētika, 
Vispārīgā psiholoģija,  
Juridiskā psiholoģija 

Personības psiholoģija un pedagoģija 
jurisprudencē 
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darba vai amata 
pienākumus.  

• Spēt pastāvīgi 
papildināt savas 
zināšanas, apgūt 
jaunu informāciju 
un iemaņas.  

Zinātniskā darba pamati, 
Loģika tiesību zinātnēs, 
Studiju darbi, prakse 

Latvijas juridiskā zinātne un 
zinātnisko pētījuma metodika, 
Semestra darbi, prakse, 

• Organizēt, plānot 
un kontrolēt savu 
un pakļauto 
darbinieku 
(ierēdņu) darbu. 

Vadības teorija (organizācijas 
psiholoģija) 
 

Vadības teorija un prakse 
 

• Veikt darbu 
patstāvīgi vai 
kolektīvi kopā ar 
citu profesiju 
pārstāvjiem.  

 

Sociālā (saskarsmes) psiholoģija, 
Studiju darbi, prakse, diplomdarbs 

Vadības teorija un prakse 
 

• Spēt noteikt darba 
uzdevumu 
prioritātes.  

 

Vadības teorija (organizācijas 
psiholoģija), diplomdarbs 

Vadības teorija un prakse, maģistra 
darbs 
 

• Pieņemt lēmumus 
un izrādīt iniciatīvu.  

 

Loģika tiesību zinātnēs, 
Vadības teorija (organizācijas 
psiholoģija) 

Vadības teorija un prakse 
 

• Ievērot 
profesionālās ētikas 
noteikumus un 
vispārpieņemtās 
morāles normas.  

 

Profesionālā ētika  
 

Juridisko dokumentu izstrādāšana, 
valoda un juridiskā kultūra 

• Orientēties 
politiskajos, 
sociālajos un 
kultūras jautājumos 
valstī, reģionā un 
pasaulē.  

 

Tiesību vēsture, Baznīcas un valsts 
attiecības, Politoloģija, Latvijas 
politiskā sistēma un demokrātisko 
vēlēšanu mehānisms, Kultūras 
vēsture, Tiesību filozofija,  
Filosofijas pamati 
 

Naudas un kredīta attiecības,  
Tiesību filozofijas  un socioloģijas 
problēmas, Juridisko dokumentu 
izstrādāšana, valoda un juridiskā 
kultūra, Krimināltiesību filozofija 
 

    
Ņemot vērā augstāk sniegtos salīdzinājumus, var secināt, ka Profesionālā maģistra 

studiju programma „Tiesību zinātne” pilnībā atbilst Jurista profesijas standartam.  

Augstāk minētās studiju programmas ietvaros iegūstamais maģistra grāds sniedz 

iespēju noteiktā līmenī apgūt jurista standartā noteiktās prasmes un dod paplašinātas spējas 

(piemēram, spēt pastāvīgi papildināt savas zināšanas, apgūt jaunu informāciju un iemaņas), kā 

arī kopīgās augstākās prasmes nozarē (piemēram, izmantot un piemērot juridiskās teorētiskās 

zināšanas un praktiskās iemaņas jebkurā darbā un amatā). Pilnveidojot specifiskās prasmes 

profesijā, maģistrants brīvi orientējas Latvijas, pārnacionālajā un starptautiskajā tiesību 

sistēmā, prot izmantot tiesību avotus un piemērot tiesību normas, labi orientējas Latvijas 
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valsts un pašvaldību institucionālajā sistēmā. Attīsta prasmes un papildina zināšanas atlasīt un 

apstrādāt darba uzdevumu izpildīšanai nepieciešamo juridisko informāciju, izmantojot 

piemērotas juridiskās pētniecības metodes. Rezultātā maģistrants spēj pilnvērtīgi sagatavot, 

organizēt un veikt juridisko problēmu atrisināšanai nepieciešamās tiesiskās darbības materiālo 

un procesuālo tiesību jomā. Pilnveidotas zināšanas juridisko dokumentu un normatīvo tiesību 

aktu projektu izstrādāšanā. 

 
6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību  

 
Aptaujājot esošos maģistrantu darba devējus un potenciālos darba devējus par 

profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Tiesību zinātne” absolventu 

nodarbinātību, tika saņemtas atbildes, ka tieši šādiem speciālistiem ir vislielākās izredzes 

konkurēt darba tirgū. No darba devēju puses sniegtas pozitīvās atsauksmes, ka darbinieki var 

paaugstināt savas prasmes un zināšanas brīvā no darba laikā un netālu no savas darba un 

dzīves vietas. Visiem esošajiem maģistrantūras studentiem darba devēji atbalsta studijas 

maģistrantūrā un neplāno, ka kāds varētu zaudēt darbu pie normālas tautsaimniecības 

attīstības tempiem. Pat ja kādā darba vietā nāktos samazināt darba vietu skaitu, tad jurists ar 

profesionālo maģistra grādu darbu noteikti atradīs pie cita darba devēja. Kaut arī Latvijas 

tautsaimniecībā pašlaik tiek novērots straujš kritums, darba devēji uzskata, ka prasmju un 

zināšanu paaugstināšana tieši Latgales reģionā ir nepieciešama, jo tas ļauj maksimāli efektīvi 

izmantot darba spēku un izmantot visus iespējamos intelektuālus instrumentus, kuri veicinātu 

tautsaimniecības izaugsmi kā Latgales reģionā, tā arī kopumā Latvijā. Bez tam jau tagad 

lielākā daļa no maģistrantūras studentiem un absolventiem ir nodarbināti.   

 
7.Studējošie 

7.1. Studējošo skaits programmā 
 

2005./2006.studiju gadā par personīgu finansējumu studijas uzsāka 67 studenti. 

2006./2007.studiju gadā imatrikulēto studentu skaits gandrīz uz pusi mazāks – 34 studenti. 

Taču šajā gadā tika izveidotas pirmās 5 budžeta vietas. Arī turamākajos studiju gados, t.i., 

2007./2008. un 2008./2009.studiju gados pirmajā kursā tiek izveidotas vismaz 5 budžeta 

vietas. 2007./2008.studiju gadā studentu pieplūdums palika uz iepriekšējā līmeņa – 37 

studenti, 2008./2009.studiju gadā imatrikulēto skaits nedaudz saruka. Studējošo kopskaita 

dinamika attēlota diagrammā Nr.1. 
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Diagramma Nr.1 

 
 

Analizējot studējošo kopskaita dinamiku var secināt, ka pirmajā studiju gadā studēt 

gribējušo skaits bija ļoti liels, bet nākamajos gados studējošo skaits izlīdzinājās un 

stabilizējās. Turpmākajos gados tiek prognozētas studējošo kopskaita minimālās svārstības. 

Augstāk minētos secinājumus apstiprina arī imatrikulēto maģistrantu skaita dinamika pa 

gadiem, kura ir atspoguļota diagrammā Nr.2. 

Diagramma Nr.2 

 
Studējošo dinamika pa studiju gadiem, kursiem un studiju programmas specializācijas 

atspoguļota diagrammā Nr.3. 
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Diagramma Nr.3 

 
Ņemot vērā 2006./2007.studiju gada pieredzi, kad imatrikulēto studentu skaits uz pusi 

bija zemāks, tika pieņemts lēmums izveidot Rēzeknes Augstskolas Madonas filiāli, kur tika 

imatrikulēti vēl papildus 11 studenti civiltiesību zinātņu apakšnozarē. 2007./2008.st.g. 

Rēzeknes Augstskolas Madonas filiālē 1.kursā studēja 11 studenti civiltiesību zinātņu 

apakšnozarē, bet 2.kursā - 10 studenti civiltiesību zinātņu apakšnozarē. Pašlaik Rēzeknes 

Augstskolas Madonas filiāle ir slēgta nerentabilitātes dēļ sakarā ar lieliem loģistikas 

izdevumiem, bet studenti turpina studijas Rēzeknē. No sistēmas uzturēšanas finansējuma 

viedokļa tas ir ietaupījums. 

Izanalizējot studējošo skaitu determinantus pa tiesību apakšnozarēm, var noteikt 

konsekvenci lielākam speciālistu pieprasījumam krimināltiesību un civiltiesību nozarēs, bet 

mazākam administratīvo tiesību nozarē. 

Akreditējamās studiju programmas 2008./2009.studiju gadā pirmā kursa pieci studenti 

studē par budžeta līdzekļiem, bet pārējie – 20 studē par fizisko un juridisko personu 

līdzekļiem. Otrā kursa desmit studenti studē par budžeta līdzekļiem, bet pārējie – 27 studē par 

fizisko un juridisko personu līdzekļiem. 

Maģistranti strādā tiesu iestādēs, prokuratūrā, valsts un pašvaldību policijas iestādēs, 

Valsts ieņēmumu dienestā un Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijā, Valsts probācijas 

dienestā, ieņem zvērinātu tiesu izpildītāju un zvērinātu advokātu amatus, praktizē par 

juristiem dažādās iestādēs, organizācijās un uzņēmumos. No aptaujas rezultātiem redzams, ka 

maģistranti izvēlējušies studēt Rēzeknes Augstskolas akreditējamajā studiju programmā, jo 

programma ir pieejama Latgales iedzīvotājiem gan attāluma līdz dzīvesvietai, gan studiju 

maksas ziņā. Jāatzīmē, ka 83% maģistrantu ir no Latgales (Rēzeknes, Daugavpils, Ludzas, 

Krāslavas, Preiļu rajoni) un 17% ir no Vidzemes rajoniem. Studiju kursi ir pārdomāti un 

saistoši, docētāji sasaista teorētiskās zināšanas ar praktisko darbību, ir atsaucīgi. Atzinīgi 
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vērtējama lekciju organizēšana sestdienās un svētdienās, ārpus darba laika. Studējošo un 

akreditētās studiju programmas absolventu aptaujas un to analīze tiek izklāstīta nākamajās 

nodaļās.  

 

7.2. Studējošo aptaujas un to analīze 

Maģistra studiju programmas kvalitātes nodrošināšanā būtisku loma ir maģistrantu 

vērtējums. Lai novērtētu studiju programmas efektivitāti un atbilstību studējošo vēlmēm, kā 

arī lai noskaidrotu studējošo domas par atsevišķu studiju kursu satura kvalitāti, docētāju 

profesionalitāti, kursu docēšanas kvalitāti un citiem jautājumiem, maģistranti programmas 

apguves laikā katru gadu tiek iesaistīti mācību rezultātu izvērtējumā un analīzē. Katra studiju 

kursa apguves laikā docētāji no maģistrantiem saņem atsauksmes par kursa nepieciešamību, 

pasniegšanas kvalitāti, apmierinātību ar lekcijām, semināriem, praktiskajām nodarbībām un 

piedāvātajām mācību metodēm, kā arī par nodrošinājumu ar mācību līdzekļiem, izvirzīto 

prasību kvalitāti un kvantitāti. 

 Kopumā no šogad 62 studējošiem tika aptaujāti 50 respondenti. Apkopojot 

maģistrantu atbildes uz jautājumu „Vai jūs apmierina izvēlētā studiju programma kopumā?”, 

gandrīz visi aptaujātie maģistranti (98%) ir apmierināti ar izvēlēto studiju programmu. 

Izvērtējot maģistrantu atbildes par kursa docēšanas kvalitāti, lielākā daļa maģistrantu (79%)  

atbildēja, ka tā ir laba, 11% - ļoti laba un 10% - vidēja. Vērtējot docētāju profesionālās 

sagatavotības līmeni, jāsecina, ka gandrīz visi maģistranti uzskata par labu (68%) un ļoti labu 

(31,5%), tikai divās anketā tas ir novērtēts kā vidējs. Jautājumā, ko studiju procesā maģistranti 

vērtē kā pozitīvu, atbildes bija visdažādākās, piemēram: „studiju process”, „docētāju 

atsaucība”, „studiju ilgums”, „daudz semināru un praktisko nodarbību”, „augstas klases 

profesionāļi – docētāji, kuri ļoti labi izklāsta vielu, spēj ieinteresēt studentus”, „docētājiem ir 

ne tikai teorētiskās, bet arī praktiskās zināšanas”, „studiju kursos jaunas docēšanas metodes”, 

„interesanti studiju kursi”.  

Jautājums – „Ko studiju procesā maģistranti vērtē kā negatīvu?”, lielākoties palika bez 

atbildēm. Dažās anketās tika sniegtas šādas atbildes: „jāraksta daudz referātu” „ profesionālās 

prakses ilgums”.  

Analizējot maģistrantu atbildes uz jautājumu par iespējamo studiju programmas 

organizācijas un praktiskās realizācijas pilnveidošanu un uzlabošanu, varētu nosaukt galvenos 

virzienus: ir nepieciešams uzlabot apstākļus auditorijās (vietu skaitu, apgaismojumu, 

siltumapgādi (ziemas periodā), mēbelēm un tehniskiem līdzekļiem (šīs problēmas risinājums 

ir ievilcies ar rekonstrukcijas darbu atlikšanu sakarā ar finanšu līdzekļu trūkumu); derētu 

ieviest izmaiņas maģistratūras studijas programmā, kas attiecas uz profesionālo praksi - 

profesionālā prakse ir nepieciešama tikai tiem maģistrantiem, kas ir absolvējuši akadēmisko 
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programmu, bet nav nepieciešama tiem, kas ir absolvējuši profesionālo programmu un 

pastāvīgi strādā tiesībsargājošās iestādēs (tiesās, prokuratūrās, policijā un citās 

tiesībsargājošās valsts iestādēs). 

Apkopojot studējošo atbildes, jāsecina, ka lielākā maģistrantu daļa ir apmierināta ar 

studiju programmu un docētāju darbu. Turpmākajā programmas realizācijas gaitā maģistrantu 

izteiktie ieteikumi un priekšlikumi tiks izvērtēti, lai varētu veikt studiju procesa un 

programmas praktiskās realizācijas uzlabošanu. Programmā studējošo maģistrantu aptaujas ir 

plānots veikt arī turpmāk.  

7.3. Absolventu skaits 
 

Akreditētās programmas laikā notika divi izlaidumi. Absolventu skaits atspoguļots 

diagrammā Nr.4. 

Diagramma Nr.4 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Tiesību zinātnes” 

absolventu skaits 

 
Lielākā daļa no absolventiem strādā valsts struktūrās – tiesās, prokuratūrās, valsts 

policijā, valsts ieņēmumu dienestā, pašvaldībās un pašvaldību struktūrās. Savukārt Otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Tiesību zinātne” 

absolventu vēl nav. 

 

7.4. Akreditētās studiju programmas absolventu aptaujas un to analīze 
 

2008. gadā tika veikta maģistra profesionālās studiju programmas absolventu aptauja 

(aptauja tika veikta ar interneta starpniecību) ar mērķi noskaidrot akreditētās – Otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Tiesību zinātnes”  absolventu 

viedokli par programmas saturu, organizāciju, praktisko realizāciju, kas ir nepieciešams, lai 
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uzlabotu studiju procesa kvalitāti kopumā. Gandrīz visi Rēzeknes Augstskolas augstāk 

minētās maģistra studiju programmas absolventi ir nodarbināti (97%); lielākā daļa absolventu 

strādā tiesībsargājošās iestādēs (tiesās; prokuratūrā; policijā; zvērināto tiesu izpildītāju 

kantoros; notāru kantoros). 

  Uz jautājumu, vai absolventi kopumā ir apmierināti ar apgūto programmu, 96% 

atbildēja, ka ir apmierināti. Vairāk nekā divas trešdaļas no aptaujātajiem (79%) uzskata, ka šīs 

programmas apgūšana ir padziļinājusi teorētiskās zināšanas un pilnveidojusi profesionālās 

iemaņas.  

Kā pozitīvo studiju procesā absolventi atzīmē: „labi sagatavota programma, 

aktualizēti, interesanti un diskutablākie jautājumi specializācijas priekšmetos”, „labvēlīga 

attieksme no administratīvā personāla, docētājiem kopumā”, „labi ieplānots sesiju laiks”, 

„studiju process”, „mācību organizācija”, „paplašināju teorētisko zināšanu apjomu savā 

specialitātē”, „īsā laika periodā var apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes”, „docētāju 

patiesa ieinteresētība, palīdzība un atsaucība gan mācību procesā, gan dažādos 

organizatoriskos jautājumos”, „daudz jaunu zināšanu, zinoši docētāji”, „darbs grupās”, 

koleģiāli, kā arī jautājumu apspriešana neformālajā atmosfēra, diskusijas”. 

Uz jautājumu: „Kas studiju procesā kopumā Jums likās negatīvs?”, - 69% absolventu 

nav atbildējuši. Dažās anketās kā negatīvo studiju procesā absolventi pieminēja: „referātu 

rakstīšana”, „... valsts pārbaudījumā ir gan eksāmens, gan maģistra darbs”. 

Jautājot par spējām un prasmēm, kas galvenokārt tika attīstītas studiju programmas 

apguves procesā, lielākā daļa atzīmēja, ka tās ir: prasme analizēt un risināt problēmas 

(visvairāk atbilžu), prasme saskatīt problēmas, spēja uztvert tiesību zinātni kopumā un redzēt 

kopsakarības, spēja praktiski izmantot iegūtās zināšanas, prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus. 

Izvērtējot absolventu atbildes, jāsecina, ka programmā iesaistīto docētāju profesionālās 

sagatavotības līmenis kopumā tiek uzskatīts par ļoti labu (34%) (komentējot savu vērtējumu, 

maģistri norādīja, ka docētāju darbā vērojama „samērība starp teoriju un praksi, argumentētas 

atbildes uz studentu interesējošiem jautājumiem”, „radoša pieeja lekciju un praktisko darbu 

organizēšanā),” „var sniegt profesionālas un izsmeļošas atbildes uz interesējošiem un 

problemātiskiem jautājumiem”) un labu (61%), par viduvēju uzskata – 5% studējošo. Studiju 

kursu un to apjomu izvēli kā optimālu novērtēja lielākā daļa respondentu (87%), 13% no 

aptaujātājiem uzskata par neoptimālu: maģistranti lielākoties pamatoja savas atbildes šādi: 

„Būtu nepieciešams vairāk kursu, kas saistīti ar šobrīd Latvijā esošo problēmu analīzi un 

iespējamiem risinājumiem”. Daži absolventi atbildēs pieminēja grūtības, ar kurām nācās 

saskarties studiju procesā, piemēram, laika trūkums, literatūras nepietiekamība abonementā 

(„vajadzīgā literatūra bija izņemta no bibliotēkas”), mācību atvaļinājuma nepiešķiršana, 

iepazīšanās ar Eiropas Savienības likumdošanu svešvalodā (nav pieejami ES valstu 
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normatīvie akti latviešu valodā). Gandrīz puse (38%) no respondentiem atbildēja, ka ar 

grūtībām studiju laikā nesaskārās. 

 

7.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

RA nolikumos ir paredzēta studentu līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās. Saskaņā ar 

RA Senāta 2005.gada 21.marta lēmumu Nr.5 apstiprināto Rēzeknes Augstskolas studentu 

noteikumu 2.2.punktu, RA sabiedriskajā dzīvē studentam ir tiesības: 

• vēlēt un tikt ievēlētam studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties RA visu līmeņu 

pašpārvaldes institūcijās. 

• dibināt biedrības, pulciņus, klubus, informējot par to RA administrāciju. 

• nodarboties ar zinātniskās pētniecības darbu un māksliniecisko jaunradi. 

Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības līdzdarboties RA lēmējinstitūcijās. 

Senātā, fakultātes Domē, Satversmes sapulcē viņiem ir veto tiesības jautājumos, kas skar 

studējošo intereses.  

RA Studentu pašpārvalde un katras fakultātes studentu pašpārvalde aktīvi darbojas, jo 

studenti piedalās fakultātes rīkotajos pasākumos, to organizēšanā un dažādu ar studējošiem 

saistīto problēmu risināšanā. Jāatzīmē, ka pēc pirmā semestra studijām uz stipendijām varēs 

pretendēt tie pirmā kursa studenti, kuri studē par budžeta līdzekļiem. 

Rēzeknes Augstskolas Senāta sēdē 2008.gada 27.maijā ar lēmumu Nr.13 apstiprinātajā 

Rēzeknes Augstskolas Studējošo pašpārvaldes nolikumā paredzētais studējošo pašpārvaldes 

darbības uzdevums ir pārstāvēt RA studentus un aizstāvēt viņu intereses Latvijas un 

starptautiskajā mērogā.  

RA Kredītu piešķiršanas komisija ir ar Rēzeknes Augstskolas 2003.gada 27.oktobra 

Senāta lēmumu Nr.4 izveidota institūcija, kas tiesīga izskatīt ar studējošā kredīta un studiju 

kredīta (kā no valsts budžeta, tā arī no kredītiestāžu līdzekļiem) piešķiršanu RA studējošiem 

saistītus jautājumus un pieņemt attiecīgus lēmumus. Saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 

29.maija noteikumu Nr.220 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts 

un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu” 3.punktu, 

uz kredīta saņemšanu var pretendēt studējošie – Latvijas Republikas pilsoņi un personas, 

kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase, kā arī citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi, 

kuriem izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai termiņuzturēšanās atļauja –, ja viņi 

sekmīgi apgūst valsts akreditētas studiju programmas. Tamdēļ uz doto brīdi šādi kredīti 

akreditējamās studiju programmas studentiem tiek izsniegti tikai ņemot vērā visas 

normatīvajos aktos noteiktās prasības.  
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Iepriekšminēto studējošo tiesību izmantošana nodrošina studentu aktivitātes visos 

jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, organizāciju un ārpus studiju darbu. 

Rezultātā studenti aktīvi piedalās ikgadējās Juristu dienās, konferencēs un informācijas dienās 

par studiju iespējām RA. Katru gadu tiek veiktas studentu aptaujas, kurās tiek novērtēta 

studiju kvalitāte, aptauju dati tiek apkopoti, analizēti un ņemti vērā, pilnveidojot studiju 

procesu. 

 
8. Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla izvērtējums 

 
 Studiju programmas administrācija uzskata, ka docētāji ir pats svarīgākais studentiem 

pieejamais studiju resurss. Tādēļ ir svarīgi, lai docētāji pilnībā pārzina un izprot savu studiju 

kursu, tiem ir nepieciešamās prasmes un pieredze, lai savas zināšanas un izpratni nodotu 

studentiem dažādos studiju kontekstos un saņemtu atgriezeniskās saites informāciju par savu 

darbu. Tādēļ docētājiem tiek dota iespēja celt savu kvalifikāciju.  

 

8.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 

Studiju programmas īstenošanā iesaistīti 22 docētāji. Studiju programmas 

nodrošināšanā iesaistītā akadēmiskā personāla skaitliskais raksturojums sniegts tabulā Nr.6. 

No kopējā studiju programmas nodrošināšanā iesaistītā akadēmiskā personāla 86% ir ievēlēts 

akadēmiskais personāls, bet 14% ir viesdocētāji. Docētāju ar doktora grādu (9) un doktorantu 

(6) īpatsvars ir 68%, docētāju ar maģistra grādu (8) ir 36%. 

Tabula Nr.6 

Studiju programmas nodrošināšanā iesaistītais akadēmiskais personāls 
 

Pēc zinātniskā/ akadēmiskā grāda 
Zinātniskais/ 
akadēmiskais 

grāds 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma 
 „Tiesību zinātne” 

RA  vēlēti Viesdocētāji 
Doktora grāds 9 41 % 3 14 % 

Maģistra grāds 

8 
t.sk., studē 

doktorantūrā 
6 

36 % - - 

Profesionālie 2 9%  - - 
Kopā:  19 86 % 3 14 % 

Pēc docētāja amatiem 

Amats Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma 
 „Tiesību zinātne” 

 RA  vēlēti Viesdocētāji 
Profesors 4 18 % - - 
Asociētais profesors 2 9 % 1 5%  
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Docents 7 32%  2 9% 

Lektors 

6 
t.sk., studē 

doktorantūrā 
4 

27% - - 

Kopā:  19 86 % 3 14 % 

Studiju programmas nodrošinājums – docētāji ar doktora grādu 
Zinātniskais/ 

akadēmiskais grāds 
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma 

 „Tiesību zinātne” 
 ar  tiesību zinātņu doktora grādu Citi 

Studiju kursi 

43 KP 
t.sk. 

A daļa – 5 KP 
B daļa – 38 KP 

72 % 16 KP (B daļa) 27 % 

Citi (prakse, semestra darbi, Valsts 
pārbaudījums) 

 
28 KP 

(A daļa) 

 
47 % 

 
- 

 
- 

Kopā  71 KP - 16 KP  
 

Shematiski studiju programmas nodrošinājums kopumā ar akadēmisko personālu 

attēlots diagrammā Nr.5 

Diagramma Nr.5 

 
Lielākā daļa no docētājiem, kuriem RA ir blakus darba vieta, tiek iesaistīti studiju 

kursu īstenošanā par noteiktiem tematiem, un, tā kā novērtējamā programma ir profesionāla, 

tad atsevišķu studiju kursu noteiktu tematu docēšanā iesaistītie praktiskie darbinieki veiksmīgi 

papildina maģistrantu teorētiskās zināšanas ar savu praktiskā darba pieredzi un aktualitātēm 

noteiktajā jomā. 

 
8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un 

uzdevumu īstenošanai 
 
Studiju programmas īstenošanā ir iesaistīti ap 86% no ievēlētā akadēmiskā personāla. 
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Studiju programmas nodrošināšanā iesaistītā akadēmiskais personāla saraksts 

atspoguļots pielikumā Nr.5, norādot amatu, izglītību, akadēmisko vai zinātnisko grādu, atzīmi 

par ievēlēšanu vai uz laiku pieņemšanu darbā, pasniedzamos studiju kursus. Akadēmiskā 

personāla zinātniskās pētniecības biogrāfijas pievienotas pielikumā Nr.1. 

Akreditējamās studiju programmas īstenošanā ir iesaistīti RA Humanitāro un juridisko 

zinātņu fakultātes Tiesību zinātņu katedras, Ekonomikas fakultātes Finanšu vadības katedras 

un Ekonomikas un vadības katedras un Pedagoģijas fakultātes Pedagoģijas un psiholoģijas 

katedras docētāji. 

Tabulā Nr.7 norādīti tie studiju kursi, kurus īsteno Ekonomikas un Pedagoģijas 

fakultātes docētāji.  

Tabula Nr.7 
Studiju programmas nodrošināšanā iesaistītās pārējo RA struktūrvienības 

un to realizējamie studiju kursi 

 
Studiju programmas realizācijā piedalās zinātņu doktori, maģistri, no kuriem seši 

studē doktorantūrā, kā arī profesionālajā jomā augsti kvalificēti speciālisti (doc. A.Biksiniece 

– Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja; doc.,dr.iur. Gaļina 

Makarova – zvērināta advokāte; doc., Dr.iur. Līga Meņgele-Stillere – Valsts Meža dienesta 

Juridiskās daļas vadītāja, doc., dr.iur. Maija Paļčikovska – Austākās tiesas tiesneša palīdze 

u.c.). 

Docētāju kvalifikācija atbilst Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes mērķim un 

uzdevumiem, Tiesību zinātņu katedras stratēģiskajiem darbības virzieniem. Docētāju 

zinātnisko pētījumu tēmas ir pakārtotas zinātniskās programmas „Tiesību realizācijas 

problēmas Latvijā” (programmas zinātniskais vadītājs, prof. J.Rozenbergs) zinātnisko 

pētījumu virzieniem.  

2007./2008.studiju gadā Tiesību zinātņu katedra ir noteikusi zinātniski – pētnieciskā 

darba tēmu: “Tiesību realizācijas problēmas Latvijā”, kuras pētījuma objekts ir Latvijas 

nacionālo tiesību normu, Eiropas Savienības tiesību normu, Latvijai saistīto starptautisko 

Nr. 
p.k. Struktūrvienības nosaukums Realizējamie studiju kursi 

1.  RA Ekonomikas fakultāte 
Finanšu vadības katedra 

Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija, 
Naudas un kredīta attiecības, Nodokļu sistēmas 
Eiropas Savienības dalībvalstīs un nodokļu 
tiesību praktikums 

2. RA Pedagoģijas fakultāte 
Pedagoģijas un psiholoģijas 
katedra 

Personības psiholoģijas un pedagoģija 
jurisprudencē 

3. RA Humanitāro un juridisko 
zinātņu fakultāte Vēstures un 
filosofijas katedra 

Baznīcas un kanoniskās tiesības 
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konvenciju un citu starptautisko dokumentu normu un ārvalstu tiesību normu piemērošanas 

(realizēšanas) mehānismu izpēte. Augstāk minētā pētījuma uzdevumi: 

1. Analizēt Latvijas tiesību sistēmas realizēšanas aktuālās problēmas kā no teorētiskā, tā 
arī no praktiska aspekta. 

2. Pētīt Eiropas Savienības tiesību normu piemērošanas praksi pēc 2004.gada 1.maija, 
t.i., pēc Latvijas Republikas uzņemšanas Eiropas Savienībā. 

3. Pētīt citu Eiropas Savienības dalībvalstu tiesību piemērošanas un jaunrades praksi, 
nolūkā izmantot to Latvijā.  

4. Pētīt Latvijas, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību judikatūru. 

5. Izstrādāt priekšlikumus un ieteikumus Latvijas tiesību sistēmas tālākveidošanai, 
tiesību normu pilnveidošanai un juridiskās prakses uzlabošanai. 

6. Sniegt Latvijas normatīvo aktu normām zinātniski praktiskus komentārus. 
Pētījuma zinātniskā integrēšana tiek realizēta zinātniski - praktiskajās konferencēs, 

kuras notiek katru gadu pasākuma „Juristu dienas” ietvaros. Pēdējā konference notika 

2008.gada 2.decembrī. Referentu tēmas atspoguļotas tabulā Nr.8 

Tabula Nr.8 

Zinātniski praktiskās konferences “Tiesību realizācijas problēmas Latvijā” dalībnieki 

Referenta amats, vārds, uzvārds Referāta tēma  
Latgales apgabaltiesas 
priekšsēdētājs K.Valdemiers 

Tiesības kritizēt 

Mg.iur. lekt. L.Mazure Dabisko tiesību skolas ietekme uz privātajām tiesībām 
pēc 1990.g. 

Latgales apgabaltiesas Civillietu 
tiesas kolēģijas priekšsēdētāja, doc. 
A.Biksiniece 

Līgumsoda piemērošanas praktikums 

Dr. iur. doc. G.Makarova Cilvēktiesību īstenošana darba tiesiskās attiecībās 
Mg.iur. lekt. A.Kuzminska Patērētāju tiesību aizsardzība 
Latgales apgabaltiesas 
Krimināllietu tiesas kolēģijas 
priekšsēdētājs, tiesnesis, mg.iur. 
A.Strauts 

Drošības līdzekļa- apcietinājuma piemērošanas 
problēmas 

Mg. iur. lekt. A.Lapsa Nolaupīšanas priekšmets 
Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja, 
lekt. A.Jermacāne 

Kriminālprocesā garantētās tiesības uz lietas izskatīšanu 
saprātīgā termiņā un ar to saistītās problēmas 

Mg.iur. doc. M.Marcinkēvičs Šengenas konvencijas zona Latvijā 
Mg.iur. lekt. A.Bernāns Zemnieku saimniecību tiesiskais regulējums un sekas 

 

2008.gada 6.martā sadarbības ietvaros starp Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un 

juridisko zinātņu fakultātes Tiesību katedru un Utenas augstskolu notika starptautiskā 

zinātniskā konference „Cilvēktiesību nodrošināšana un aizsardzība: teorija un prakse” („The 

implementation and protection of human rights: Teory and practice”), kurā ar referātiem 

uzstājās vairāki Tiesību katedras docētāji. Katru gadu ar prorektora zinātniskajā darbā 
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rīkojumu tiek apstiprināts Rēzeknes Augstskolas zinātniskā darba plāns. Zinātnisko virzienu 

attīstību nodrošina docētāji un studenti. Zinātnisko pētījumu rezultāti tiek apkopoti 

zinātniskajās publikācijās (skat. pielikumu Nr.7), kā arī docētāji uzstājas ar referātiem 

starptautiskajās zinātniskajās konferencēs (skat. pielikumu Nr.8). 

Ar Tiesību zinātņu maģistra programmu saistītie zinātniskie pētījumi un jaunrade 

skatāmi saistībā ar konkrēto docētāju iepriekšējo darbību. Profesionālās augstākās izglītības 

maģistra studiju programmas “Tiesību zinātne” akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības 

biogrāfijas ievietotas  pielikumā Nr.1. 

Seši programmā iesaistītie docētāji (doc. J.Muižnieks, doc. A.Puzule, lekt. A.Lapsa, 

lekt. I.Baltiņa, lekt. L.Mazure un lekt. I.Krampuža) studē doktorantūrā, t.sk. pabeiguši 

teorētisko kursu:  

• doc. A.Puzule – pabeigts teorētiskais kurss, tēma –“Uzņēmējdarbības un nodokļu 

politika” 

• lekt. I.Baltiņa - pabeigts teorētiskais kurss, tēma- „Darba koplīgums”. 

Pieci no sešiem doktorantiem ir juridisko zinātņu doktoranti, kuri ir vēlēti Rēzeknes 

Augstskolā un to pastāvīgā darba vieta ir Rēzeknes Augstskola. 

Tabula Nr.9 

Vārds 
Uzvārds 

Promocijas 
darba tēma 

Universitāte 
un fakultāte, 

kur studē 
doktorantūrā 

Budžeta 
vieta/ 

maksas 
studijas 

Promocijas 
darba 

vadītājs 

Iestāšanās 
gads 

doktorantūrā 

Kurss vai 
doktorant. 
teor. daļas  
pabeigš. 

gads 

Plānotais 
promocijas 

darba 
aizstāvēšanas 

gads, 
aptuvenais 

mēnesis 
Līga 
Mazure 

Pacienta griba 
un tās tiesiskā 
aizsardzība 

Latvijas 
Universitātes 
Juridiskā 
fakultāte 

Budžeta 
vieta 

Prof. Kalvis 
Torgāns 

2007.gads 2.kurss. 2010.gada jūnijs 

Ilga 
Krampuža 

Trešo personu 
tiesisko 
interešu 
aizstāvības 
problēmas 
būvniecības 
procesā 

Latvijas 
Universitātes 
Juridiskā 
fakultāte 

Budžeta 
vieta 

Prof. Ilma 
Čepāne 

2008.gads 2.kurss 2010.gads 

Inta 
Baltiņa 

Darba 
koplīgums 

Latvijas 
Universitātes 
Juridiskā 
fakultāte 

Budžeta 
vieta 

Prof. Aivars 
Lošmanis 

2007.gads Teorētiskā 
daļa pabeigta 
2009.g. 
8.janvārī 

2009.gada oktobris 

Aleksejs 
Lapsa 

Nepabeigta 
mantas 
nolaupīšana 

Latvijas 
Policijas 
akadēmija 

Maksas 
studijas 

Asoc.prof. 
Vitolds 
Zahars 

2005.gads 4.kurss 2010./2011. gads 

Juris 
Muižnieks 

Tiesiskās 
apziņas 
deformācijas 
problēmas 
aspekti 

Rīgas Stradiņa 
Universitāte 

Maksas 
studijas 

Prof. Andrejs 
Vilks 

2006.gads 2.kurss 2010./2011.gads 

 

Laika posmā no 01.04.2005. līdz 01.04.2006. studiju programmas docētājs – profesors 

J.Rozenbergs ir iesaistījies LZP projektā “Dabas resursu lietošanas tiesību aprobežojumi”, 

projekta reģistrācijas Nr. 244, projekta termiņš – 2008.gada 31. decembris. 



 38 

Prof.J.Rozenbergs ir izstrādājis priekšlikumus Notariāta likuma grozīšanai un 

papildināšanai, kā arī Šķīrējtiesas likumprojekta sagatavošanai un iesniedzis likumprojektu 

sagatavošanas darba grupai LR Tieslietu ministrijā. Sagatavoti arī priekšlikumi jurisdikcijas 

iestāžu darba uzlabošana, proti, Starptautiskā arbitrāžas centra Šķīrējtiesas reglamenta 

projekts, metodiskie ieteikumi un programma šķīrējtiesnešu apmācībai un darbībai, šie 

priekšlikumi iesniegti Starptautiskajā arbitrāžas centrā Daugavpilī un Latvijas tirdzniecības un 

rūpniecības kameras šķīrējtiesā. Prof. J.Rozenbergs ir piedalījies arī šķīrējtiesnešu apmācības 

semināru organizēšanā.  

Asoc.prof. A.Plotnieks sadarbībā ar Rēzeknes augstskolu ir publicējis trīs grāmatas:  

 2008.gadā tika publicēta grāmata „Dogmatiskās tiesības”, kurā ir izklāstīta mācība par 

tiesību normu; 

 2009.gadā tika publicētas divas grāmatas – viena grāmata angļu valodā par Latvijas 

Republikas attīstību ar nosaukumu „Latvia is Coming Back to Europe”, bet otrā par 

tiesību zinātnes pamatiem ar nosaukumu „Tiesību teorija & Juridiskā metode”. 

Grāmatu prezentācija notika 2009.gada 21.aprīlī.  

Līdz ar to secināms, ka studiju programmā iesaistītais akadēmiskais personāls ir augsti 

kvalificēts un kompetents, lai nodrošinātu studējošajiem nepieciešamo pētniecības iemaņu, 

teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi. 
  

8.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
nākamajiem sešiem gadiem 

 

Akadēmiskie amati RA tiek ieņemti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem vēlēšanu kārtībā, ko nosaka RA ,,Nolikums par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes 

Augstskolā”, kurā noteikti docētāju kvalifikācijas un atbilstības amatam kritēriji. Galvenie no 

tiem ir izglītība un kvalifikācija, akadēmiskie un zinātniskie grādi, darba stāžs, kvalifikācijas 

paaugstināšana, zinātniski pētnieciskā darba rezultāti un metodiskās izstrādnes. Šie kritēriji ir 

arī noteicošie, veidojot docētāju atlases un attīstības politiku.  

  Studiju programmas akadēmiskā personāla apmācības, attīstības un atjaunošanas 

politika tiek realizēta, veicinot tā nepārtrauktu pilnveidošanu un tā ietver: pārrunas un 

konsultācijas katedru sēdēs un ikdienas darbā; studijas doktorantūrā (doc. J.Muižnieks, doc. 

A.Puzule, doc. A.Kondrova, lekt. A.Lapsa, lekt. I.Baltiņa, lekt. L.Mazure, lekt. I.Krampuža, 

lekt. V.Pleiksne-Gutāne, ), akadēmiskā personāla profesionālās meistarības pilnveides kursus, 

akadēmiskā personāla veicināšanu piedalīties zinātniski pētnieciskajā darbā, semināros, 

konferencēs, kursos, kā arī studiju programmā “Augstskolu pedagoģija”. 
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Plānots, ka studijas doktorantūrā uzsāks lektori A.Bernāns, A.Vanags, A.Bērziņš un 

K.Karpoviča. Tā kā Latvijas Universitāte realizē doktora studiju programmu “Juridiskā 

zinātne”, tad Rēzeknes Augstskola un Latvijas Universitāte 2006.gada 30.maijā noslēdza 

vienošanos par sadarbību doktorantu apmācībā uz nenoteiktu laiku, Latvijas Universitātei 

nodrošinot RA docētājiem iespēju apgūt LU doktora programmas.  

 RA tiek veicināta arī zinātniski pētnieciskā darbība. Docētāji savus pētījumus var 

pieteikt RA zinātnisko grantu konkursam, kas tiek izsludināts katra studiju gada sākumā. 

Projekta autori var būt RA darbinieki un studenti. Katru gadu tiek rīkotas fakultāšu 

konferences un reizi divos gados arī Starptautiskā zinātniskā konference. Docētāji piedalās arī 

citu Latvijas augstskolu un ārzemju augstskolu rīkotajās konferencēs. RA ir sava 

izdevniecība, kur docētājiem tiek nodrošināta dažādu metodisko izstrādņu, mācību grāmatu 

un izdales materiālu izdošana. 

 Kā būtisks fakts studiju programmas realizācijā jāatzīmē tas, ka liela daļa docētāju ir 

arī savā jomā praktizējoši speciālisti un pašreizējie divi doktoranti plāno aizstāvēt savas 

disertācijas, kas tuvākā nākotnē nodrošinās doktoru īpatsvara pieaugumu studiju programmā. 

Fakultātē tiek sekmēta arī docētāju stažēšanās ārzemju augstskolās un līdzdalība 

starptautiskajos projektos. No Rēzeknes Augstskolas juristu programmās ir notikusi 

stažēšanās ERASMUS programmas ietvaros: Vrocslavas Universitātē Polijā (lekt. A.Vanags),  

Klaipēdas Universitātē Lietuvā (doc. G.Makarova, doc. J.Muižnieks), Utenas koledžā (lekt. 

M.Marcinkēvičs, doc. G.Makarova). Notiek sadarbība ar Azerbaidžānas Universitāti izpētē 

par terorisma problēmām Latvijā. 

 
9.Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

 
Studiju programmas finansējuma avotus veido studējošo studiju maksa. Studiju maksa 

RA akreditējamajā studiju programmā pa studiju gadiem atspoguļota tabulā Nr.10.  

Tabula Nr.10 

Studiju gads 2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 
Studiju maksas 
apmērs, Ls 470 520 700 950 

Katru studiju gadu pirmajā kursā tiek izveidotas piecas budžeta vietas.  

Sakarā ar notiekošo renovāciju, studiju programma tiek realizēta RA Humanitāro un 

juridisko zinātņu fakultātes studentu viesnīcas auditorijās, kura atrodas Atbrīvošanas alejā 

115, Rēzeknē, Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes auditorijās, Atbrīvošanas alejā 

90, un Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultāte auditorijās, Atbrīvošanas alejā 76, Rēzeknē. 

Darbojas Kriminālistikas laboratorija, Juridisko konsultāciju centrs, Tiesību zinātņu 

metodiskais kabinets un datorklase. Studiju procesa nodrošināšanā tiek izmantotas stacionārās 
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datorsistēmas, portatīvie datori un 2 LCD paneļi, 3 televizori ar video, video tehnika. 

Vispārīgo un privāto tiesību zinātņu katedra un Starptautisko un publisko tiesību zinātņu 

katedra ir nodrošinātas ar nepieciešamo biroja tehniku. 

Studentiem ir pieejams Informāciju tehnoloģiju centrs, RA datorklases ar 34 darba 

vietām studentu patstāvīgā darba veikšanai ar Interneta pieslēgumu un Ekonomikas 

fakultātes datorklase ar 26 darba vietām studentu patstāvīgā darba veikšanai ar Interneta 

pieslēgumu, kas ir aprīkota ar jaunākajām datoriekārtām un programmatūru. Studenti var 

izmantot kopēšanas pakalpojumus RA izdevniecībā un bibliotēkā. Datortīklā ar interneta 

pieslēgumu ir savienoti visi datori. 

No 2009.gada marta mēneša gan Informāciju tehnoloģiju centra telpās, gan telpās 

pēc adreses Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, kur izvietota Tiesību katedra un notiek 

nodarbības studentiem, ir pieejams brīvs bezvadu interneta pieslēgums Wi-Fi, kas nodrošina 

jebkuram interesentam, kam ir līdzi ierīce ar bezvada interneta pieslēguma nodrošinājumu, 

pieslēgties un darboties globālā tīmekļa vidē.  

Līdz 2008.gada beigām Rēzeknes Augstskolas bibliotēka tika izvietota divās ēkās 

Rēzeknē: Atbrīvošanas alejā 90 un Atbrīvošanas alejā 115. Sakarā ar ēkas, kura atrodas pēc 

adreses Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, renovāciju, pašlaik Rēzeknes Augstskolas 

bibliotēka ir izvietota vienā ēkā -  Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē. Bibliotēkā ir abonementu 

daļa, divas lasītavas un  ārzemju literatūras nodaļa.  

Lielākā daļa pieejamo dokumentu (grāmatu, periodisko un turpinājumu izdevumu) ir uz 

tradicionālā informācijas nesēja – papīra, bet arvien vairāk tiek saņemti arī elektroniskie 

dokumenti. Bibliotēka regulāri iegādājas Latvijā izdoto mācību, zinātnisko un nozaru 

literatūru, kā arī atbilstoši finansiālajām iespējām ārzemēs izdotos iespieddarbus. Informāciju 

par katra mēneša jaunieguvumiem var atrast RA mājas lapā Internetā vai aplūkojot jauno 

grāmatu un periodisko izdevumu stendus bibliotēkā. 

Bibliotēkas fondi tiek komplektēti saskaņā ar Rēzeknes Augstskolas studiju 

virzieniem. Studiju programmas nodrošinājums ar zinātnisko literatūru (grāmatām) uz 

2009.gada 1.janvari bibliotēkas krājumos bija 52010 grāmatu, 13273 seriālizdevumu, 311 

elektroniskie, 33 kartogrāfiskie un 103 audiovizuālie dokumenti. 2008.gadā iegādāti 258 

eksemplāri (103 nosaukumi) juridisko zinātņu literatūras. Sadalījums pa nozarēm attēlots 

diagrammā Nr.6. 
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Diagramma Nr.6 

Bibliotēkas fondu stāvoklis salīdzinot ar iepriekšējās akreditācijas laiku, t.i., ar 

2006.gadu, krasi mainījies gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. Padomju laika grāmatu fonds 

nomainīts ar jaunākām grāmatām, kas nodrošina jaunākas atziņas zinātniskajā darbā gan 

studējošo, gan docētāju vidū. Shematiski tas attēlots diagrammā Nr.7. 

Diagramma Nr.7 

 
Nepārtraukti norit darbs pie studiju programmas nodrošinošās literatūras klāsta 

paplašināšanas. Tabulā Nr.11 uzskatāmi parādīts zinātniskās literatūras sadalījums pa 

nozarēm. 

Bibliotēkai ir internetā pieejams elektroniskais katalogs, kas tiek veidots integrētajā 

bibliotekārajā sistēmā “ALISE”. Tas nodrošina izdevumu meklēšanu pēc dažādiem 

parametriem, kā arī visus bibliotekāros procesus – komplektēšana, lasītāju apkalpošana, 

atskaišu un uzziņu veidošana. Informāciju par rakstiem, kuri publicēti RA bibliotēkā 

pieejamajos žurnālos un laikrakstos no 2002.gada var atrast bibliotēkas darbinieku veidotajā 

analītikas datu bāzē IIS "ALISE". Bibliotēkā ir pieejami arī tradicionālie kartīšu katalogi un 

kartotēkas. Ar 01.02.2008. bibliotēkā tika uzsākta elektroniskā apkalpošana.  

 

 



 42 

Tabula Nr.11 

Studiju programmas nodrošinājums ar zinātnisko literatūru 

UDK Apraksts Nosaukumu 
skaits 

Eksemplāru 
skaits 

1 2 3 4 
34 Tiesības. Juridiskās zinātnes 1212 

 
3108 

 
 

340 Propedeitika. Metodes un tiesību palīgnozares. 
Tiesību veidi un formas. Tiesību teorijas virzieni. 
Tiesību būtība, metodoloģija un elementi. Tiesību jēdziens, 
tiesību definīcija. Tiesiskās attiecības. Subjektīvās tiesības. 
Tiesisko attiecību objekts. Juridiski relevantie fakti. Tiesību 
teorijas un virzieni. Tiesību skolas. Valsts un tiesību teorijas. 
Salīdzinošā tiesībzinātne. Tiesu zinātnes palīgnozares. Tiesu 
medicīnas ekspertīze. 

166 298 

341 Starptautiskās tiesības 227 550 
342 Valsts tiesības. Konstitucionālās tiesības. Administratīvās 

tiesības. Valsts teritorija. Valsts suverēnās tiesības uz 
teritoriju. Valdīšanas formas. Konstitūcijas. Konstitūciju 
pamati: politiskie, sociālie, ekonomiskie. Konstitūciju 
sastādīšana un mainīšana. Valsts vara. Valsts institūts. 
Cilvēktiesības. Pilsoņu tiesības un pienākumi (tikai valsts 
iekšējie jautājumi). Vēlēšanu tiesības. Vēlēšanu sistēmas. 
Administratīvās tiesības. 

193 458 

343 Krimināltiesības. Kriminālā tiesvedība. Kriminoloģija. 
Kriminālistika. Kriminālā tiesvedība. Kriminālprocesuālās 
tiesības. Krimināltiesību vispārīgā daļa. Noziegumi pret valsti 
un pārvaldes sistēmu. Politiskie noziegumi kopumā. 
Noziegumu veidi. Krimināltiesību speciālā daļa. Noziegumi 
pret pilsoņu pamattiesībām. Noziegumi pret cilvēktiesībām. 
Noziegumi pret sabiedrisko drošību, morāli un ģimeni. 
Noziegumi pret dzīvību un godu. Noziegumi pret īpašumu. 
Soda izpildīšana. Noziegumu profilakse. Kriminoloģija. 
Kriminālistika. 

237 757 

344 Krimināltiesību īpašie veidi. Militārās krimināltiesības. Jūras 
krimināltiesības. Gaisa kara krimināltiesības 

3 4 

347 Civiltiesību vispārīgā daļa. Lietu tiesības. Mantiskās tiesības. 
Īpašuma tiesības. Saistību tiesības. Līgumi. Vienošanās 
Ģimenes tiesības. Mantojuma tiesības. Tirdzniecības tiesības 
Civilprocesuālās tiesības. Tiesu iekārta. 

304 825 

348 Baznīcas tiesības 2 4 
349 Darba tiesības. Sociālā nodrošinājuma tiesības. Zemes 

tiesības. Agrārās tiesības. Apdzīvotu vietu plānošanas 
tiesības. 
Apkārtējās vides aizsardzības tiesiskās problēmas. 

108 217 

351 Valsts administratīvā pārvalde.Karalietas. 80 214 
159.9 Psiholoģija 832 1934 
336 Finanses. Banku darbs. Nauda un naudas apgrozība. Finansu 

teorija. Finansu zinības. Finansu orgāni. Finansu 
administrācija. Valsts finanses. Vietējās finanses. Valsts 
budžets. Vietējie budžeti. Resoru budžeti. Nodokļi. Nodevas. 
Maksājumi. Atskaitījumi. Citi ieņēmumi un finansu avoti. 
Saimniecisko organizāciju finanses. Tautas saimniecības 
nozaru finanses. Nauda un naudas apgrozība. Biržas. 

563 1899 

339.7 Starptautiskās finanses 32 39 
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339.9 Ārējie ekonomiskie sakari. Ārējā ekonomiskā politika. 
Starptautiskās ekonomiskās attiecības. Pasaules saimniecība. 

40 118 

658 Menedžments (Vadības teorija). 243 910 
 

Lai atrastu vajadzīgo informāciju, bibliotēka piedāvā izmantot arī 8 valsts nozīmes 

bibliotēku (LNB, LUB, LLU FB, RTU ZB, LPA FB, PTB, MZB, v/a LMB) kopkatalogu. kas 

ir pieejams ar Internet starpniecību. Lietotājam ir iespēja pasūtīt interesējošo dokumentu no 

citām bibliotēkām, izmantojot stapbibliotēku abonementa pakalpojumus.  

RA bibliotēkas lasītavās lietotājiem tiek piedāvāta iespēja izmantot Latvijas 

Republikas normatīvo aktu pilnu tekstu datu bāzi NAIS, kā arī pasaulē plaši pazīstamo pilnu 

tekstu datu bāzi EBSCO; datu bāzi RUBRICON - pilnteksta uzziņu izdevumi krievu valodā-

universālas enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas utt.; daudznozaru žurnālu pilnu tekstu 

datu bāzi SpringerLink; Enciklopēdiskās uzziņas par Latviju, tulkojošās un skaidrojošās 

datorvārdnīcas – LETONIKA; laikrakstu pilnu tekstu datu bāzi –LURSOFT un dažādas 

izmēģinājuma datu bāzes noteiktos laika periodos. Plānots, ka ārzemju datu bāzes būs 

pieejamas no jebkura RA datora. Lasītavā studenti izmanto arī mācībspēku palīglīdzekļus, kas 

ierakstīti disketēs, metodiskos norādījumus. RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte 

katru gadu paredz līdzekļus bibliotēkas fonda atjaunošanai un papildināšanai. Bibliotēkās un 

lasītavās ir pieejami kopējamie aparāti un datori, kas nodrošina lielāku pieejamību mācību 

materiāliem. Bibliotēka regulāri informē RA docētājus un studentus par jaunākās literatūras 

iegādi RA mājas lapā sadaļā „Bibliotēka” – „Jaunieguvumi”.   

Studiju procesa vajadzībām tiek piedāvāti arī RA tiesību zinātņu Metodiskā kabineta 

fondi, arī ir pieejama NAIS datu bāze ar pastāvīgu abonementu, kas ļauj studentiem operatīvi 

sekot grozījumiem normatīvajos aktos. Metodiskais kabinets seko līdzi mācību literatūras 

iegādei bibliotēkā, kā arī sniedz ierosinājumus. Tiesību zinātņu katedra nepieciešamības 

gadījumā pieprasa fakultātei rezervēt naudas līdzekļus mācību literatūras iegādei. Metodiskajā 

kabinetā studenti var iepazīties ar docētāju metodiskajiem līdzekļiem, dažādu uzziņas 

literatūru un zinātnisko literatūru. 

RA Sporta namā (Atbrīvošanas alejā 176, Rēzeknē) studentiem ir iespēja nodarboties 

ar sportu, ir ierīkota fitnesa zāle, pieejama arī sauna un aerobikas nodarbības. Studentu rīcībā 

ir dienesta viesnīca. Augstskolā darbojas viena kafejnīca. 

Studiju programmas finansēšanas un infrastruktūras nodrošinājums ir pietiekošs, lai 

varētu sekmīgi realizēt studiju programmu, bet jāatzīst, ka vēl ir daudz darāmā materiāli 

tehniskās bāzes attīstībai un uzlabošanai.  
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10.Ārējie sakari 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 
 

Studiju programmas tapšanas gaitā un kopš programmas realizācijas sākuma notiek 

pastāvīga, divpusēja sadarbība ar darba devējiem, kuras rezultātā studiju programma ir 

izveidota atbilstoši darba devēju prasībām un ieteikumiem un programmas realizācijas gaitā šī 

sadarbība turpinās, uzklausot darba devēju viedokli. Analizējot darbavietas, kurās strādā 

programmā studējošie, jāsecina, ka maģistrantu darba devēji ir tiesa, prokuratūras iestādes, 

valsts un pašvaldību policijas iestādes, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts probācijas dienests, 

maģistranti ieņem zvērinātu tiesu izpildītāju, zvērinātu advokātu un citus amatus dažādās 

valsts un pašvaldību iestādēs, uzņēmumos.    

Sadarbība ar darba devējiem notiek šādās formās: RA Padomnieku konvents, 

profesionālās prakses un piedalīšanās projektos un pētījumos.  

RA Padomnieku konvents ir nodibināts sadarbībā ar Latgales reģiona pašvaldībām un 

darbojas stratēģiskās attīstības, studiju programmas pilnveidošanas, zinātniskā potenciāla 

izmantošanas un citās jomās. Tas darbojas uz ar RA Senāta 28.03.2006. lēmumu Nr.12 

apstiprinātā Rēzeknes Augstskolas Padomnieku konventa nolikuma pamata. Padomnieku 

konvents pulcējas reizi gadā. Konventā ietilpst astoņu Latgales rajonu un pilsētu pašvaldību 

pārstāvji. Pašvaldību atbalsts un palīdzība tiek izmantota atkarībā no nepieciešamības un 

situācijas.  

Sadarbība ar darba devējiem notiek atrodot iespējamās maģistrantu prakses vietas - 

tiesībsargājošās iestādes atbilstoši (pēc iespējas) maģistra darba tematam, galvenokārt tās, kas 

atrodas Latgales reģionā. Paredzēta sadarbības līgumu par RA studentu prakses vietu 

nodrošināšanu noslēgšana ar Tieslietu ministriju, Ģenerālprokuratūru, Iekšlietu ministriju, 

Valsts policiju un pašvaldības policijas iestādēm, tiesu institūcijām un citām valsts un 

pašvaldību institūcijām. 

Sadarbība ar darba devējiem tiek veikta mērķtiecīgi un abpusēji ieinteresēti, tā ir 

studiju programmas satura pilnveides un realizācijas neatņemama sastāvdaļa. Rēzeknes 

Augstskola katru gadu rīko un piedalās Juristu dienās, kuru pasākumos tiek iesaistīti studenti, 

darba devēji un docētāji. 

Tika veikta RA profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 

“Tiesību zinātnes” maģistrantu esošo un potenciālo darba devēju aptauja par akreditējamās 

studiju programmas mērķi, realizācijas aspektiem un saturu. Aptaujas anketas tika saņemtas 

no Valsts ieņēmumu dienesta Latgales reģionālās iestādes, prokuratūras un citiem darba 

devējiem. Vairākums darba devēju norādīja, ka darba kvalitātes uzlabošanai viņu 

organizācijās ir nepieciešami darbinieki – juristi ar maģistra grādu tiesību zinātnēs. Visi 
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aptaujātie darba devēji par atbilstošiem darba devēju organizācijas interesēm atzina maģistra 

studiju programmas mērķi un uzdevumus, kā arī uzskatīja, ka iespējas iegūt maģistra grādu 

tiesību zinātnēs ārpus Rīgas – Latgales novadā paaugstina darba kvalitāti un ražīgumu, kā arī 

paaugstina un nostiprina novada juridisko zināšanu bāzi.  

Uz jautājumu, vai maģistra grāda tiesību zinātnēs iegūšana Rēzeknes Augstskolā ir 

pieņemama maģistranta darba devējam, visi darba devēji atzīmēja, ka šī iespēja samazina 

iespējamos darba kavējumus studiju dēļ. Vairākums darba devēji atzinīgi novērtēja docētāju 

sastāvu un to profesionālo kvalifikāciju. Tika atzīmēts, ka šī iespēja stiprina un paplašina 

praktizējošo juristu izaugsmi un sadarbību novadā. 

Attiecībā uz studiju programmas obligāto daļu, visi darba devēji atzīmēja, ka tā ir 

izveidota optimāla. Attiecībā uz studiju programmas izvēles daļu, visi darba devēji atzīmēja, 

ka tā ir izveidota optimāla. Īpaši pozitīvi tika atzīmēta specializācija trīs novirzienos: 

- valsts un administratīvo tiesību zinātņu apakšnozarē; 

- civiltiesisko zinātņu apakšnozarē; 

- krimināltiesisko zinātņu apakšnozarē. 

Darba devēji atzīmēja, ka ir apsveicami, ka iespējas studēt maģistrantūrā tiesību 

zinātnes dod reģionālā augstskola. Tas paplašina iespējamo studējošo personu loku, it sevišķi 

no jau strādājošo juristu vidus ar savu pieejamību gan attāluma ziņā (no darba vietas un 

dzīvesvietas), gan studiju maksas ziņā. Darba devēji uzskata, ka šādas programmas realizācija 

radīs veselīgu konkurenci augstskolu vidū. Darba devēju aptaujas anketas veidlapa ir 

pielikumā Nr.14. 

 

10.2. Sadarbība ar līdzīgām augstākās izglītības programmām Latvijā un ārvalstīs 
 

 Rēzeknes Augstskola katru gadu organizē starptautiskās konferences, zinātniskos 

seminārus, kā arī tās docētāji regulāri piedalās dažādās starptautiskās zinātniski pētnieciskās 

konferencēs un semināros. 

Rēzeknes Augstskola sadarbojas arī ar dažādām Latvijas augstskolām, kas realizē 

studiju programmas tiesību zinātnes jomā. Studiju programmas izstrādes gaitā augstskolas 

darbinieki iepazinās ar Latvijas Policijas akadēmijas maģistra profesionālo studiju programmu 

(programma akreditēta līdz 31.12.2013.) un Biznesa augstskolas “Turība” profesionālo 

maģistra studiju programmu “Tiesību zinātnes” (programma akreditēta līdz 31.12.2012.). 

Sadarbības ar Biznesa augstskolu Turība ietvaros ir noslēgts sadarbības līgums starp 

Biznesa augstskolu Turība un Rēzeknes Augstskolu par to, ka puses apņemas: 

- veikt studentu savstarpēju apmaiņu, lai noklausītos konkrētus mācību kursus; 
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- sadarboties pasniedzēju un studentu zinātnisko konferenču un metodisko semināru 

organizēšanā; 

- sekmēt studentu pašpārvalžu sadarbību. 

Bez RA Latvijā ir vēl trīs augstskolas, kurās tiek īstenotas profesionālās maģistra 

programmas tiesību zinātnē – Latvijas Universitātē, Latvijas Policijas akadēmijā un Biznesa 

augstskolā „Turība”. Sakarā ar to, ka RA noslēgts sadarbības līgums ar Biznesa augstskolu 

„Turība”, tad RA profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu “Tiesību 

zinātne” var salīdzināt ar Latvijas Policijas akadēmijas maģistra profesionālo studiju 

programmu un Biznesa augstskolas “Turība” profesionālo maģistra studiju programmu 

“Tiesību zinātnes”. Salīdzinājums izdarīts pielikumā Nr.9. 

Konstatējams, ka visu salīdzināmo studiju programmas saturs un struktūra atbilst MK 

Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un Jurista 

profesijas standartam. Visās programmās ir paredzēta prakse vismaz 6 KP apmērā, bet RA un 

Biznesa augstskolas „Turība” studiju programmās 6KP vai 26KP, un valsts pārbaudījums, 

t.sk. maģistra darbs, 20 KP apmērā. Lielākās atšķirības ir programmu kopējā apjomā, kas 

veidojas pēc studiju ilguma un variē no 40 KP (1 gads) Latvijas Policijas akadēmijā līdz 60KP 

(1,5 gadi) vai 80KP (2 gadi) Rēzeknes Augstskolā un Biznesa augstskolā „Turība”. No kopējā 

apjoma ir atkarīgs kredītpunktu sadalījums studiju pamatkursos (RA – 14 KP; LPA – 10 KP 

un Turība – 18 KP), kā arī specializācijas un pārējos izvēles kursos (RA – 20 KP; LPA – 4 KP 

un Turība – 16KP).   

Aktīva akadēmiskā personāla sadarbība notiek zinātnisko pētījumu rezultātu 

apspriešanas jomā, piedaloties zinātniskās konferencēs.  

Sadarbībā ar Utenas Koledžu (Lietuva) un Vroclavas Universitāti (Polija) 2008.gada 

6.martā tika organizēta Starptautiskā zinātniskā konference „The implementation and 

protection of Human Rights: Theory and practice” (Utenā, Lietuvā). No Rēzeknes 

Augstskolās piedalījās referenti prof. J.Rozenbergs, lekt. I.Krampuža, lekt. L.Mazure.  

Turpmākā sadarbība notiek par Starptautiskās zinātniskās konferences „Fifth year in 

the European Union: Current Legal Issues” organizēšanu ar Viļņas Universitāti, Rīgas 

Stradiņa Universitāti, Juridisko koledžu. Šī konference notiks 2009.gada 8. un 9.maijā Rīgā. 

Top sadarbības līgums ar Rīgas Stradiņa Universitātes Tiesību institūtu par zinātnisko 

darbību un kopīgu pētnieciskās darbības veikšanu. 

Pasniedzēju darbs ārvalstīs – vieslekcijas pārsvarā tiek finansētas no ES SOCRATES 

– ERASMUS programmas līdzekļiem, kurā RA piedalās no 1999.gada. Studiju programmu 

nodrošinošie docētāji ir lasījuši lekcijas šādās augstskolās:  

 2006./2007.st.g. lektors A.Vanags – Wroclavas Universitātē (Polija), docente 

G.Makarova un lektors M.Marcinkēvičs – Klaipēdas koledžā (Lietuva); 
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 2007./2008.st.g. docente G.Makarova un lektors M.Marcinkēvičs – Utenas koledžā 

(Lietuva). 

Sadarbībā ar bezpeļņas organizāciju „Center for International Legal Studies” 

(Austrija) otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Tiesību 

zinātnes” 2007./2008. studiju gadā lasīja lekcijas ASV viesprofesore Sara Davis Buss, 

2008./2009. studiju gadā ASV viesprofesors Džons Tiders un ASV viesprofesors Frederiks 

S.Njumans. 2009./2010. studiju gadā oktobrī gatavojas lasīt lekcijas ASV viesprofesors 

Roberts A.Makklīns studiju kursu par mediāciju civiltiesībās. 

Notiek sadarbība arī ar Azerbaidžānas Universitātes vieslektoru Dr.Elnur Kazimli, kas 

veic izpēti par terorismu Baltijas valstīs un 2008.gada novembrī akreditējamā studiju 

programmā lasīs lekcijas studiju kursu „Starptautiskais terorisms”.  

Akreditējamā studiju programma ir salīdzināta ar Starptautiskās universitātes 

“Concordia Audentes” Igaunijā realizētajām maģistra programmām. Salīdzinājums ir 

atspoguļots pielikumā Nr.10.  

 
11. Apliecinājums par studiju turpināšanas iespēju programmas īstenošanas 

pārtraukšanas gadījumā   

 
Sadarbības ar Biznesa augstskolu „Turība” ietvaros 2009.gada 31.janvārī ir noslēgts 

sadarbības līgums starp Biznesa augstskolu Turība  un Rēzeknes Augstskolu par to, ka puses 

abpusēji apņemas nodrošināt studiju iespējas studējošajiem gadījumā, ja tiks pārtraukta 

Rēzeknes Augstskolas vai Biznesa augstskolas Turība realizētā profesionālās augstākās 

izglītības maģistra studiju programma “Tiesību zinātne”. Sadarbības līguma kopija atrodas 

pieteikuma pielikumā Nr.11. 

 
12.Programmas attīstības plāns 

 
 Studiju programmas turpmākai dinamiskai attīstībai ir izstrādāts attīstības plāns, kas 

ietver būtiskākos darbības virzienus, lai piedāvātā programma būtu konkurētspējīga un 

pieprasīta darba tirgū. Maģistra profesionālās studiju programmas attīstības galvenās 

tendences būtu saistāmas ar tādiem faktoriem kā nepieciešamība pilnveidot programmas 

realizācijas nodrošinājumu, materiāltehnisko bāzi un nepieciešamība aktualizēt programmu 

atbilstoši darba tirgus prasībām un vispārējām sabiedrības attīstības tendencēm. 

Veiktā SVID analīze nosaka studiju programmas tālākās attīstības virzienus. SVID 

analīzi raksturo sekojoši dati.    

Stiprās puses Vājās puses 
1. Programma ieņem un aizpilda noteiktu vietu 

profesionālās ievirzes un tālākizglītības jomā 
1. Studenti dažādu iemeslu dēļ nepietiekami 

aktīvi izmanto starptautiskās apmaiņas 
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atbilstoši darba tirgus mainīgajām prasībām.  
2. Programmas saturs atbilst valsts 

profesionālās augstākās izglītības standartam 
un jurista profesijas standarta prasībām.  

3. Studiju procesa un prakses tuvināšana, 
mācību procesā iesaistot juristus - praktiķus, 
organizējot prakses un juristu dienas. 

4. Programmā darbojas kvalificēts 
akadēmiskais personāls un praktizējoši 
juristi. 

5. Lielākā daļa maģistrantu strādā ar tiesību 
zinātnēm saistītās jomās; tas palīdz uzlabot 
studiju procesu organizatoriski. 

6. Studiju programmas realizēšanas izdevīgs 
ģeogrāfiskais izvietojums, tuvu reģionā 
dzīvojošo studentu dzīves vietām. 

7. Ap 81% no programmā studējošajiem ir 
Latgales reģiona iedzīvotāji.  

8. Sadarbība ar Latvijas Universitāti doktorantu 
sagatavošanā. 

9. Studiju korpusa ēkas Atbrīvošanas aleja 115, 
Rēzeknē, renovācija. 

iespējas. 
2. Programmā ir neliels budžeta vietu skaits. 
3. Studentiem saspringts un intensīvs studiju 

process nedēļas nogalēs.    
4. Studiju programma vēl nenodrošina 

pietiekamas izglītības iespējas ārvalstu 
studentiem angļu valodā. 

5. Nepietiekama iesaiste valsts līmeņa zinātnes 
grantos. 

Iespējas Draudi 
1. Veicināt akadēmiskā personāla stažēšanos, 

nodrošinot teorijas un prakses vienotību, 
ārzemju pieredzes efektīvāku izmantošanu 
studiju procesā. 

2. Racionalizēt bibliotēku un lasītavu darba 
organizāciju nedēļas nogalēs. 

3. Sagatavot jaunus mācību līdzekļus, t.sk. 
elektroniskā formā.       

4. Intensificēt akadēmiska personāla un 
vieslektoru starptautisko zinātnisko sadarbību. 

5. Veicināt RA akadēmiskā personāla studijas 
tiesību zinātņu doktorantūrā (līgums ar LU) 

6. Darba iespējas absolventiem reģionā un RA. 

1. Konkurences saasināšanās un pastiprināta 
konkurence no privāto augstskolu puses līdz 
ar demogrāfisko procesu radīto studentu 
skaita potenciālo samazinājumu. 

2. Sabiedrības materiālās labklājības augsmes 
neatbilstība studiju maksas iespējamam 
pieaugumam un inflācijas procesiem 
tautsaimniecībā. 

3. Augstākās izglītības centralizācija. 
4. Atalgojuma sistēma augstākajā izglītībā 

nemotivē reģionālo augstskolu akadēmiskā 
un zinātniskā potenciāla attīstību. 

 
Studiju programmas attīstībai nākamajos gados veicami šādi uzdevumi: 

1. Studiju programma un studiju process: 

- pamatojoties uz izglītības normatīvo aktu prasībām un studējošo vajadzību novērtējumu, 

pilnveidot programmas saturu un studiju kursu sastāva ziņā, gan atsevišķo kursu tematu 

saskaņošanas jomā; 

- koriģēt prakses programmu un uzdevumus pēc prakses atskaišu aizstāvēšanas un prakses 

uzņēmumu aptaujas. 

2. Akadēmiskais personāls: 

- rast iespējas esošā akadēmiskā personāla regulārai kvalifikācijas paaugstināšanai, veicināt 

viņu studijas doktorantūrā un stažēšanos ārvalstu augstskolās; 

- paaugstināt akadēmiskā personāla pētnieciskā darba kvalitāti, veicinot iesaistīšanos 

pētniecisko projektu izstrādē, tādējādi paaugstinot arī docētāju praktiskā darba pieredzi; 

- atbalstīt akadēmiskā personāla zināšanu un prasmju papildināšanu semināros un kursos 
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par nozares jautājumiem un sekmēt akadēmiskā personāla uzstāšanos dažādās 

konferencēs, semināros, zinātnisko rakstu un metodisko izstrādņu publicēšanu;  

- pilnveidot motivācijas sistēmu, kas veicina akadēmisko personālu piedalīties zinātniskajā 

darbībā; 

- lai paaugstinātu programmā imatrikulēto studentu zināšanu līmeni, meklēt iespējas plašāk 

sadarboties ar ārvalstu augstskolu docētājiem, uzaicinot tos nolasīt lekcijas atsevišķos 

studiju kursos; 

- veicināt akadēmisko personālu sagatavot jaunus mācību līdzekļus un mācību grāmatas. 

3. Studenti: 

- rīkot regulāras maģistrantu un docētāju zinātniski praktiskās konferences; 

- aktivizēt studentu iesaistīšanos studējošo apmaiņas programmās. 

4. Pārējie faktori: 

- rūpēties par mācību procesa tehnisko un metodisko nodrošinājumu; 

- regulāri papildināt bibliotēkas fondu ar jaunākām mācību grāmatām; 

- paplašināt zinātnisko un metodisko sadarbību ar Latvijas un ārvalstu augstskolām;  

- turpināt un pilnveidot sadarbību ar darba devējiem un darba devēju organizācijām;  

- analizēt sadarbības rezultātus, aktualizēt sadarbības virzienus. 

Ņemot vērā akreditācijas ziņojumā minēto un iepriekšējās akreditācijas komisijas 

ziņojumā minēto, var secināt, ka visas prasības ir izpildītas un trūkumi novērsti. 
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1. PIELIKUMS 

 

 

 

 

 

 

 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA CV 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
Curriculum Vitae 

 
Vārds, uzvārds Inta BALTIŅA 

Dzimšanas gads un datums 1964. gada 9. jūnijs 

Dzimšanas vieta Rīga 

Adrese Brīvības gatve 458a, Rīga, LV-1024, tātr. 7994273, 
26368123 

Ģimenes stāvoklis precējusies, 2 bērni 

Izglītība 2006.g. LU juridiskā fakultāte, Tiesību zinātnes, spec. 
Civiltiesības, doktorantūra. 
 
SIA “Biznesa Augstskola Turība” studijas 2. līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības maģistratūras 
programmā Tiesību zinības. 
 
Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte Izglītības vadības 
maģistratūra, virziens – augstskolu docētājs.   
 
1990. gadā Latvijas Universitāte juridiskā fakultāte – 
Tiesību zinātņu specialitāte. 

Akadēmiskie                                                                                                     
nosaukumi un                                                                                                         
zinātniskie grādi 

2006. g.-Tiesību Zinātņu maģistra grāds 
2005. g.- Izglītības vadības maģistra grāds 

Darba pieredze 2007. gads zvērināta advokāte 
2005. g.- SIA „Sociālo tehnoloģiju augstskola” Juridiskās 
katedras pasniedzēja 
2003. g. – 2005. gadā Rēzeknes augstskola Juridiskās un 
humanitārās fakultātes pasniedzēja 
2004. gads – 2005. gads SIA ”Vilnis un Ra” juriste un SIA 
„OSTO” direktore 
2001.g. – 2005. g. S/O Kultūrizglītības un labdarības 
fonda „Credo” priekšsēdētāja 
2001. g.- Projekta „Rīgas mozaika” vadīšana 
1997. g. - 2001. g. Rīgas Domes deputāte 
1995.g. – 1998.g. Saeimas deputāta palīdze 
(likumprojektu izstrādē) 
1994. g. – 1995. g. SIA „Linga Skujene” ekonomisko 
sakaru direktore 
1991.g. – 1994. g. I/U „Fats” juriste 
1989.g. – 1990. g. R/A „Latribprom” juriskonsulte 

Piedalīšanās                                                               
zinātniskajās                                                                                                                       
konferencēs 

Darba koplīgums//referāta prezentācija un publikācija „IX         
Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Darba tirgus 
sociālie un ekonomiskie izaicinājumi” Rīgā, 2008. g. 30. 
maijā, iegūts sertifikāts. 
Darba koplīgums un uzņēmējdarbība //referāta publikācija 
un prezentācija konferencē „Psyhology Business and 
Social Treiht of Society: Actual Problems of Modern 
World”, Rīgā, 2006. g. 22.-23. novembris, iegūts 
sertifikāts//. 
Sociālais dialogs un Darba koplīgums.//Referāts nolasīts 
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8.     
Starptautiskajā zinātniskajā konferencē, Liepājā, 2005. g. 
29.aprīlī. 
Civiltiesību ietekme uz sabiedriskajām attiecībām 
uzņēmējdarbībā .// Referāts nolasīts 6. Starptautiskajā 
konferencē , Rīgā 03.06.2005. 
Pašvaldību darbības tiesiskie aspekti. //Referāts nolasīts 
konferencē „Pašvaldība šodien un rīt”, Rīgā 2000. g. 16. 
novembrī. 

Valodas latviešu, krievu, angļu                                                                                                

Vaļas prieki dažādu zinātnes nozaru zinātnisko rakstu lasīšana, 
ceļošana, teātris, mūzika, māksla   

Stažēšanās,                                                                                                                  
papildizglītošanās 

1995.g. Seminārs: Politisko vēlēšanu kampaņu 
organizatoriskā vadība 
1997. g. Seminārs (Vācija): ES un apkārtējā vide 
(attiecību tiesiskā regulācija) 
1998,g. Seminārs: Speciālists un auditorija 
1999. g. Seminārs (Vācija): Videi draudzīgas satiksmes 
organizēšana 
1987. g. Autovadītāja kursi 
2001. g. Nometņu (bērnu) vadītāja kursi 

Likumprojekts “Dzīvības likums” (likumprojekts veselības aizsardzības 
jomā) 

Publikācijas Raksts “Satversmes tiesa – pretdemokrātijas kalngals”     
(publikācijas: “Diena”, “Netakarīgā rīta avīze”) 1996. g. 
18. decembris 
Interaktīvo metožu izmatošana „Darba tiesību” kursa       
kvalitatīvā apguvē. Rīga, 2004., 76.lpp. 

„Civiltiesību ietekme uz sabiedriskajām attiecībām 
uzņēmējdarbībā”- Zinātniskās konferences rakstu krājumā 
„Sabiedriskās attiecības: kvalitāte, ieguvumi un riski,” 
Biznesa augstskola „Turība” Rīga: 2005. g.44.-51.lpp. 

Sociālais dialogs un Darba koplīgums. Rīga, 2005.g. 
80.lpp. 

“Sociālais dialogs un Darba koplīgums”-

15.10.2008.        Inta Baltiņa 

 8.starptautiskās 
zinātniskās konferences rakstu krājumā „Sabiedrība un 
kultūra”, Liepāja, 2006.g. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
Curriculum Vitae 

 
Vārds, uzvārds Aivars Bernāns 

Dzimšanas gads un datums 1977.gada 27.marts 

Dzimšanas vieta Rēzekne 

Adrese Rēzekne, Dzelzceļnieku 19 - 42, LV - 4601 

Izglītība • Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības 
vadībā un administrēšanā  

• Augstākā otrā līmeņa juridiskā izglītība tiesību 
zinātnēs, profesionālā kvalifikācija jurists  

• Vidējā speciālā izglītība- lauksaimnieks (Lūznavas 
lauksaimniecības tehnikums, 1996) 

Darba pieredze • Juriskonsults SIA“REGO” 15.10.2000. – 
01.05.2001.   

• Priekšsēdētājs Rēzeknes rajona Lendžu pagasta 
padomē no 19.03.2001.-01.11.2004. 

• Pilnvarnieks Rēzeknes rajona padomē: A/S 
“RSEZ” un SIA “Uzņēmējdarbības atbalsta 
centrā” no 19.03.2001.-01.11.2004.. 

• Īpašnieks un vadītājs Z/s „Zelmeņi” no 2004.g. 
29.jūlija 

• Lektors Baltijas Krievu institūtā no 01.09.2002. – 

30.06.2004. 

• Dekāna pienākumu izpildītājs Rēzeknes 
Augstskolas Humanitāro un Juridisko zinātņu 
fakultātē 01.11.2004. – 29.04.2005. 

• Lektors  Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un 
Juridisko zinātņu  fakultātes Tiesību zinātņu 
katedrā no 02.04.2002.  

• Lektors SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un 
menedžmenta akdēmija” no 02.01.2005. 

• Rēzeknes domes Rēzeknes pilsētas pašvaldības 
privatizēto dzīvojamo māju pašvaldības tiesību 
nodošanas komisijas loceklis no 20.03.2006. 

Sabiedriskās aktivitātes Rēzeknes Augstskolas Konventa padomes loceklis no 
25.03.2002.  – 01.11.2004.   

Nozīmīgākās publikācijas 1. Tālmācības studiju kursa grāmatas autors 
"Komercdarbības un finanšu likumdošana". / 
Biznesa vadības koledža, R., 2008.   

2. Tālmācības studiju kursa grāmatas autors 
Komerctiesības/ Biznesa vadības koledža, R., 2005.  
283 lpp. 

3. Valsts obligātā sociālā apdrošināšana// Personība. 
Laiks. Komunikācijas.– Starptautiskās zinātniski 
praktiskās konferences materiāli. – Rēzekne, 2003.-
44- 51.lpp.  

4. Bankrota procedūras tiesiskā regulējuma attīstība 
un pilnveidošanas iespējas//  Personība. Laiks. 
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Komunikācijas. – Starptautiskās zinātniski   
praktiskās konferences materiāli. – Rēzekne, 2001. 
– 258. – 262.lpp. 

Profesionālās pedagoga 
tālākizglītības programmas 
apguve 

• 2002.g.- profesionālās meistarības pilnveide kursos 
”Pedagoģiskās un psiholoģiskās novitātes augstskolu 
darbībā”, 10st., apliecības nr.1132. 

• 2002.g.nov.- 2003.g.marts- profesionālā pilnveide 
programmā “Augstskolu didaktika”,4KP,72 st., 
sertifikāta Nr.000045. 

• 2001.g.- sertifikāts par semināru ciklu “Piespiedu 
sabiedrisko darbu ieviešana vietējās pašvaldībās” 

Stažēšanās,                                                                                                                  
papildizglītošanās 

• 2003.g.- seminārs- konsultācija “Iepirkumi valsts un 
pašvaldību vajadzībām”, apl. Nr.74. 

• 2003.g.- sertifikāts par apmācību kursu “Apbūves 
noteikumi un to ieviešanas pārraudzība”, 20 st., 
sertifikāta nr. AA 00318. 

• 2006.- sertifikāts Nr.2006-09/1057 par mācību kursa 
“Komandas saliedēšanas nometne” apguvi. 

• 2008. – sertifikāts Nr.2008-10/8540 par mācību kursa 
“Komandas Everests” apguvi. 

• 

Papildus ziņas 

2008.- Certificate of Kesko Agro Star Academy. 
Contents of the training International business 
communication and negotiations. 

• brīvi pārvaldu latviešu un krievu valodu, 
sarunvalodas līmenī angļu un vācu valodu, 

•  ir pieredze(ikdienas) darbā ar datoru, 
• B, C1 autovadītāja tiesības, 
• visu kategtegoriju raktortehnikas tiesības 

Hobiji ģitāras spēle, makšķerēšana, autosports 

22.04.2009.            A.Bernāns 
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dzīves un darba gājums 
(CURRICULUM VITAE) 

 
Vārds, uzvārds Arnis BĒRZIŅŠ 
Dzimšanas datums 1976.gada 31.jūlijs 
Dzimšanas vieta Alūksne 
Izglītība 2004.gadā Rēzeknes Augstskolā iegūta otrā līmeņa augstākā 

profesionālā izglītība jurista kvalifikācija, diploms sērija PDA Nr.002 
2000.gadā Rēzeknes Augstskolā iegūta otrā līmeņa augstākā 
profesionālā izglītība – ekonomista kvalifikācija komercpakalpojumu 
vadībā, ekonomista diploms Nr.001002. 

Akadēmiskie 
nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Lektors, 2003.-līdz šim brīdim. 
2005.gadā Latvijas Universitātē iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds 
tiesību zinātnē, diploms sērija MD A Nr.3433 
2002.gadā Rēzeknes Augstskolā iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds 
vadības zinātnē, diploms Nr.000123.  

Nodarbošanās No 2008.- līdz šim brīdim. SIA „Biznesa vadības serviss” valdes 
loceklis 
2006. – 2007. Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu 
fakultātes Starptautisko un publisko tiesību zinātņu katedras vadītāja v.i. 

No 2005.– līdz šim brīdim. Alūksnes rajona tiesas piesēdētājs 
No 2005. –līdz šim brīdim. Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un 
juridisko zinātņu fakultātes Tiesību zinātņu katedras lektors 
2003.– 2005. Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes 
Ekonomikas un vadības katedras lektors 
2003. – 2006.  VID Latgales reģionālās iestādes Lēmumu pārsūdzēšanas 
daļas galvenais jurists 
05.-06.2003.– Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes Valsts 
pārbaudījumu komisijas loceklis 
1996.-2003.- dažādi amati VID Alūksnes rajona nodaļā un VID 
Vidzemes reģionālajā iestādē 
1996. - SIA “Lirazaurus” komercdirektors 
1995. – 1996. - IU “Tontegode’s- Enterprises”  administrators 

Zinātniskās 
publikācijas: 

Informācijas atklātības princips izglītības iegūšanas procesā un 
zinātniskajā darbībā / Tautsaimniecības attīstība ES: problēmas un 
risinājumi // studentu un docētāju 6.zinātniski praktiskās konferences 
rakstu krājums. Rēzeknē: RA Izdevniecība, 2005. -140 lpp. 
Reģionālā iedalījuma risinājumi Latvijā / Tautsaimniecības attīstība: 
problēmas un risinājumi: studentu un docētāju 4.zinātniski praktiskās 
konferences rakstu krājums. –Rēzekne: Rēzeknes Augstskolas 
Ekonomikas fakultāte, 2003. –61 lpp. 

Zinātniski – pētnieciskā 
darbība  

Reģionālās attīstības politika Latvijā. 
Informācijas atklātības principa darbība Latvijā. 
Kibertiesību loma un problemātika. 
Pašreizējās pētniecības tēmas: 
- Atbildības par genocīdu tiesiskie aspekti. 
- Eiropas Savienības tiesību piemērošanas problēmas Latvijā. 

Pārējās zinātniskās 
darbības aktivitātes 

06.06.2005. Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes studentu un 
docētāju 7.zinātniski praktiskā konference „Tautsaimniecības attīstība: 

problēmas un risinājumi“, tēma: Kibertiesības, to loma un problemātika. 
28.05.2004. Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes studentu un 
docētāju 6.zinātniski praktiskā konference „Tautsaimniecības attīstība 
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ES: problēmas un risinājumi“, tēma:  Informācijas atklātības princips  
izglītības iegūšanas procesā un zinātniskajā darbībā. 
03.06.2002. Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes studentu un 
docētāju 4.zinātniski praktiskā konference „Tautsaimniecības attīstība: 
problēmas un risinājumi“, tēma: Reģionālā iedalījuma risinājumi 
Latvijā. 

Mācību- metodiskā un 
pedagoģiskā darbība 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi: 
Starptautiskās publiskās tiesības, Starptautiskās tiesības, Eiropas 

Savienības tiesības, Cilvēktiesības, Informācijas tehnoloģiju tiesības, 
Komunikāciju tiesības un datu aizsardzība, Tūrisma tiesības.  

Vidējā pedagoģiskā darba slodze –  800 stundas 
Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā – 6 gadi.  
Socrates – Erasmus studenti  

Profesionālās 
kvalifikācijas 
speciālistu 
sagatavošana 

Sagatavoti 10 otrā līmeņa Komercpakalpojumu vadības un 
uzņēmējdarbības tiesību specialitāšu speciālisti;  
Sagatavoti 9 otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas “Jurists” speciālisti.  

Pārējās studiju procesa 
aktivitātes  

16.09.2005.-25.11.2005. Daugavpils Universitātes Augstskolu izglītības 
pakāpē strādājošo pedagogu profesionālās pilnveides programma 
„Inovācijas augstākās izglītības sistēmā“. 

Sabiedriskās aktivitātes Juridiskās izglītības atbalsta veicināšana Latgalē. 
Goda nosaukumi, 
apbalvojumi 

04.12.2003. – Valsts ieņēmumu dienesta Latgales reģionālās iestādes 
atzinības raksts 
18.11.2006. – Rēzeknes Augstskolas atzinības raksts 

Valodu prasmes Latviešu (dzimtā), krievu, angļu  –  sarunu  un speciālās savā nozarē 
literatūras līmenī. 

 
 
03.03.2009.                                                                                                                  Arnis 
Bērziņš 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
Curriculum Vitae 

 
 

 Vārds, uzvārds 
 
Dzimšanas gads un datums 
 
Dzimšanas vieta 
 
Izglītība 
 
 
 
 
Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi  
 
Nodarbošanās 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zinātniski-pētnieciskā 
darbība 
 
 
Pārējās zinātniskās darbības 
aktivitātes 
 
 
 
 
 
Mācību-metodiskā un 
pedagoģiskā darbība 
 
 
 
 
 
Pārējās studiju procesa 

Anna Biksiniece 
 
1951.gada 11.janvāris 
 
Rēzeknes rajons 
 

1975.g. absolvēta Latvijas Valsts Universitātes 
Juridiskā fakultāte, tiesību zinātņu specialitāte un 
iegūta kvalifikācija “jurists”, diploms Nr. 398198, 

izdots 30.06.1975. 
 
Kopš 2001. docente profesionālajās studiju 
programmās  
 
Kopš 2001. Rēzeknes Augstskolas (RA) Humanitāro 
un juridisko zinātņu fakultātes Tiesību zinātņu katedras 
docente; 
1993.-2001. RA Humanitārās fakultātes Tiesību 
zinātņu katedras lektore; 
1990.-1993. Latvijas Universitātes Latgales filiāles 
lektore; 
no 1995.g. 1.aprīļa Latgales apgabaltiesas Civillietu 
kolēģijas priekšsēdētāja; 
1985.g.-1995.g. Rēzeknes rajona tiesas priekšsēdētāja 
un tiesnese; 
1977.g.- 1985.g. Rēzeknes vispārējās celtniecības 
trests, vecākā juriskonsulte; 
1969.g.-1975.g. Rēzeknes pilsētas tautas izglītības 
nodaļa, vecākā prečzine. 
 
Sacīkstes principi civilprocesā 
 
 
 
Piedalīšanās ar referātiem Tiesnešu apmācības centra 
semināros 
Lekciju kurss 2006.-2007. Latvijas tiesnešiem - 
Problēmu risinājums maksātnespējas lietu izskatīšanā 
Latvijas tiesās 
 
 
Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas: 
Saimnieciskās tiesības, Darba tiesības, Civiltiesības, 
Civilprocess, Eiropas tiesības. 
Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā – 18 gadi. Vidējā 
gada pedagoģiskā slodze – 1600 stundas  
 
 
Studentu prakses vadīšana tiesā; 
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aktivitātes 
 
 
Stažēšanās,  
papildizglītošanās 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valodu prasmes 

Studentu sagatavošana Tiesas izspēles sacensībām 
starp Latvijas augstskolām. 
 
Apmācību semināri civiltiesībās (2 reizes gadā); 
1995.gada 8.jūnijā Tiesnešu apmācības centrā  
piešķirta 2.tiesneša kvalifikācijas klase;   
2001.gadā piešķirta 1.tiesneša kvalifikācijas klase; 
Apmācības semināri Eiropas tiesībās no 2000.gada 
februāra līdz 2001.gada augustam;  
2001.gada vasarā stažēšanās Eiropas tiesā;  
Eiropas tiesību piemērošana Anglijas tiesu praksē 
stažēšanās no 06.10.-12.10.2001.;  
Lekciju kursa pasniegšana Eiropas tiesībās tiesnešu 
organizētajos semināros (temati: Eiropas kopienas 
struktūra, Lugāno un Briseles konvencijas jurisdikcija)   
 
latviešu, krievu, vācu (ar vārdnīcu) 

 
 
 
22.04.2009.            A.Biksiniece 
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dzīves un darba gājums 
(CURRICULUM VITAE) 

 
 

 Vārds, uzvārds 
 
Dzimšanas gads un datums 
 
Dzimšanas vieta 
 
Izglītība 
 
 
 
 
 
 
 
Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi  
 
 
Nodarbošanās 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zinātniski-pētnieciskā darbība 
 
 
 
Pārējās zinātniskās darbības 
aktivitātes 
 
Mācību-metodiskā un 
pedagoģiskā darbība 
 
 
 
 

Evita Eglīte 
 
1975.gada 21.maijs 
 

Latvija, Madonas rajons 
 
1997.gadā absolvēta Rēzeknes Augstskola un iegūta 
ekonomista  kvalifikācija uzņēmējdarbības tiesībās 
(diploms Nr.000287, izdots 1997. gada 21.jūnijā), un 
ekonomikas bakalaura grāds uzņēmējdarbības tiesībās 
(diploms Nr. 000250, izdots 1997.gada 20.jūnijā).  
1993.gadā absolvēta Cēsu rajona Vecpiebalgas 
vidusskola. 
 
2000.gadā absolvēta Latvijas Universitāte un iegūts 
sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē (diploms 
Nr.008059, izdots 2000.gada 19.jūnijā). 
 
Kopš 25.09.2007. Vispārīgo un privāto tiesību zinātņu 
katedras vadītāja vietas izpildītāja. 
01.09.2006. - 17.09.2007. Starptautisko un publisko 
tiesību zinātņu katedras vadītāja vietniece. 
21.07.2006. - 01.11.2007. SIA KIF „Biznesa 
komplekss” strukt. „Rēzeknes Izglītības un tradīciju 
nams” vadītāja 
Kopš 1999. Rēzeknes Augstskolas Humanitārās 
fakultātes (no 2001.g. Humanitāro un juridisko zinātņu 
fakultātes) Tiesību zinātņu katedras lektore;  
2000.-2006 Tiesību zinātņu katedras vadītāja vietniece;  
1997.-1999. Rēzeknes Augstskolas Humanitārās 
fakultātes Tiesību zinātņu katedras asistente; 
1997 - 2005 Rēzeknes Augstskolas Humanitārās 
fakultātes (no 2001.g. Humanitāro un juridisko zinātņu 
fakultātes) Tiesību zinātņu katedras metodiķe. 
 
Finanšu sistēmas tiesiskie aspekti. 
Maģistra darba tēma “Konflikti un to vadīšana 
Rēzeknes Augstskolā” 
 
Organizētas Rēzeknes Augstskolas Starptautiskās 
zinātniskās konferences. 
 
Studiju programmas: 
Piedalījos augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas “Jurists” (1998.g., 2000.g.) izstrādē, 
augstākās profesionālās maģistra studiju programmas 
“Tiesību zinātnes” izstrādē (2007.) 
Sagatavotie un lasītie studiju kursi: 
Finanšu un nodokļu tiesības, Finanšu un kredīta 
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Akadēmiskā personāla un 
profesionālās kvalifikācijas 
speciālistu sagatavošana 
 
Pārējās studiju procesa 
aktivitātes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabiedriskās aktivitātes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
 
Valodu prasmes 
 
 
Cita papildus informācija 

tiesības, Kredītiestāžu tiesības, Vadības teorija, 
Vadības teorija un prakse, Konkurences tiesības, 
Personības psiholoģija jurisprudencē. 
Pedagoģiskais darba stāžs augstskolā – 10 gadi. Vidējā 
gada pedagoģiskā slodze – 1200 stundas. 
 
Sagatavoti 4 juristi - lektori 
 
 
 
04.06.1999.-05.07.1999. Vācija, Bonnas Universitāte   
“TASA”; 
14.09.2000.-15.09.2000. Latvija, Rēzekne “No time to 
lose!”; 
21.05.2001.-25.05.2001. Somija, Karis “Active 
Citinship and WWW”; 
18.01.2002. Latgales reģiona attīstības aģentūras 
organizētie kursi “Projekta cikla vadība”; 
23.05.2003.-04.07.2003. Daugavpils Universitātes 
organizētie kursi “Inovācijas augstākās izglītības 
sistēmā.” 
Paaugstināta kvalifikācijas datorkursos, lietvedībā. 
 
2002-2005.Rēzeknes Augstskolas Revīzijas komisijas 
locekle un priekšsēdētāja; 
Juristu dienu organizētāja; 
2002-2006, kopš 02.10.2007. Rēzeknes Augstskolas 
Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Domes 
locekle; 
2000.g.-2002. Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un 
juridisko zinātņu fakultātes Ārējo sakaru koordinatore. 
 
Rēzeknes Augstskolas atzinības raksti 
 
Latviešu, krievu, angļu (ar vārdnīcu), vācu  (ar 
vārdnīcu).  
 
Studē kopš 01.09.2007. Starptautiskā enioloģijas, 
holistikas un dziedniecības akadēmijā (SEHDzA). 

 
 
 
03.03.2009.        E.Eglīte 
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dzīves un darba gājums 
(CURRICULUM VITAE) 

 
 

 Vārds, uzvārds 
 
Dzimšanas gads un datums 
 
Dzimšanas vieta 
 
Izglītība 
 
Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi  
 
Nodarbošanās 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zinātniskās publikācijas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zinātniski-pētnieciskā darbība 
 
 
Pārējās zinātniskās darbības 
aktivitātes 
 
 
 

Vēsma Jenzena 
 
1950.gada 27.decembris 
 
Valmieras rajons 
 
2000.g. LPA maģistrantūra 
1979.g. absolvēta  LU tiesību zinātņu specialitātē  
Tiesību zinātņu maģistrs krimināltiesību apakšnozarē  
 
 
No 2001.g. līdz šim brīdim RA Humanitāro un 
juridisko zinātņu fakultātes Tiesību zinātņu katedra,      
(lektore 2001.-2002., no 2002.g. docente, no 2009.g. 
lektore); 
no 2001.g. līdz šim brīdim LPA Kriminālistikas 
katedras viesdocente; 
2001.g.- izdienas pensionāre; 
1997.-2000.g. dienests AM Nacionālo Bruņoto spēku 
Militārās policijas Izziņas dienests- priekšniece. 
Pedagoģiskais darbs amatu savienošanas kārtībā 
Latvijas Policijas akadēmijas Kriminālistikas katedra- 
docente; 
1972.-1997.g.- dienests Iekšlietu ministrijas sistēmā; 
(1972.-1994.g. Rīgas pilsētas policijas (milicijas) 
nodaļa- vecākā izmeklētāja; 
1994.-1997.g. Latvijas Policijas akadēmijas 
Kriminālistikas katedra- docente). 
 
Izmeklētāja loma nepilngadīgo noziedzības profilaksē. 
Latvijas Policijas akadēmijas Starptautiskā zinātniski 
praktiskā konference, 2008.  
Pratināšana kā informācijas ieguves veids 
kriminālprocesā. Latvijas Policijas akadēmijas Raksti 
14, 2007. 
Nepilngadīgā apsūdzētā personības izpēte 
kriminālprocesā. LPA Raksti 11, 2004.  
Jaunas kriminālprocesa nostādnes ātrai un efektīvai 
tiesvedībai. LPA Raksti 10, 2003.  
 
Pirmstiesas izmeklēšanas taktika, metodika, 
kriminālprocess, kriminoloģija. 
 
2008.g. janvāris- piedalīšanās ar referātu starptautiskā 
zinātniski praktiskā konferencē “Nepilngadīgo drošība 
un tiesību aizsardzība” (Latvijas Policijas akadēmija) 
2003.g.februāris- piedalīšanās ar referātu starptautiskā 
zinātniskā konferencē “Personība. Laiks. 
Komunikācija.” (Rēzeknes Augstskola)  
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Mācību-metodiskās publikācijas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mācību-metodiskā un 
pedagoģiskā darbība 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valodu prasmes 

 
Noziedzīgo nodarījumu pret dabas vidi atklāšana un 
izmeklēšana. (1., 2., 3., 4., 7. nodaļa). Rīga, 2008. 
Kriminālistiskā metodika. Ceturtais papildinātais 
izdevums. (15.un 16.nodaļa). Rīga, 2005.  
Crime investigation (Investigative Features of the most 
Frequently Encountered Crimes). Part 15 and 16. Riga, 
2003. 
Kriminālistika. Noziegumu izmeklēšanas metodika. 
Trešais izdevums. (LPA 2002, 16., 17. nod.) 
 
Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas: 

Kriminālistika. Izmeklēšanas taktika;  
Kriminālistika. Izmeklēšanas metodika; 
Kriminālprocess; 
Pierādīšanas teorija kriminālprocesā; 
Salīdzinošās kriminālprocesa tiesības; 
Noziedzības attīstības tendences un kriminālsodu 
politika; 
Pierādīšanas teorija un prakse kriminālprocesā.                          

                                                     Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā – 13 gadi.    
Vidējā gada pedagoģiskā slodze – 1200 stundas 

 
                                                     Kvalifikācijas celšana :                                             

No 2007.gada 21.septembra – profesionālās 
pilnveides programmas “Augstskolu didaktika” 
apguve.                                                  
2004.g.6.septembris-8.novembris- profesionālā 
pilnveide programmā Inovācijas augstākās izglītības 
sistēmā (40 kontaktstundas) 

  2004.g. 29.-30.aprīlis – starptautiskais forums    
“Satiksmes drošība Baltijā un Eiropas Savienībā” 
2002.g. augusts – “Seksuālā vardarbība pret sievietēm 
un meitenēm, cilvēktirdzniecības formas un 
apkarošanas veidi” (Noisas PTI, LPA) 
2002.g. maijs – “Pedagoģiskās un psiholoģiskās 
novitātes augstskolu darbībā” (Rēzeknes Augstskola) 
1999.g. - kursi “Militāro reglamentu izstrādāšana  
publikācijai” (ASV). 
1998.g. - kursi “Militārās policijas izmeklēšanas      
 attīstības programma” (ASV). 
1997.g. - kursi “Izglītības teorija un prakse” (Dānija). 
                                                 
krievu – brīvi, vācu – sarunvaloda 

 
 
12.03.2009.          V.Jenzena 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
Curriculum Vitae 

 
Vārds, uzvārds Ilga Krampuža 

Dzimšanas gads un datums 1964.gada 17.februāris 

Dzīvesvieta Bērzpils iela 12- 15, Balvi, LV- 4501 

Tālrunis 29808668              

Izglītība No 2007.        Studijas Latvijas Universitātes doktorantūrā 
2006 - 2007    Rēzeknes Augstskola Humanitāro 

un juridisko zinātņu fakultātes maģistra studiju 
programma „Tiesību zinātnes”, profesionālais maģistra 
grāds tiesību zinātnēs 

2005 - 2006    Rēzeknes Augstskola Ekonomikas 
fakultāte maģistra studiju programma „Vadības zinātnes” , 
sociālo zinātņu maģistra akadēmiskais grāds vadības 
zinātnē 

1995 - 2001     Latvijas Universitāte. Juridiskā 
fakultāte, kvalifikācija - jurists 

1982 - 1987     Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmija. Sabiedriskās ēdināšanas tehnoloģijas un  
                        organizācijas specialitāte 
1979 - 1982     Balvu rajona Balvu 1.vidusskola 
1971 - 1979     Balvu rajona Stacijas astoņgadīgā skola 

Darba pieredze No 05.01.2004 Rēzeknes Augstskola, Humanitāro un 
juridisko zinātņu fakultāte, lektore 
No  17.04.2003 Individuāli praktizējoša zvērināta 
advokāte 
25.09.1995- 16.04.2003   Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību „AXIA”, juriste 
01.01.1995- 22.09.1995   Balvu rajona Patērētāju biedrība,  
komercdirektore 
10.05.1994- 01.01.1995   Balvu rajona Patērētāju biedrība, 
Valdes priekšsēdētāja vietniece 
14.02.1988- 09.05.1994   Balvu rajona Patērētāju 
biedrības Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums, direktore 
01.08.1987- 14.02.1988   Balvu rajona Patērētāju 
biedrības Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums, inženiere 
tehnoloģe 

Papildizglītība 2007.gada 24.- 25.maijs Mediācijas konference 
„Mediācijas brīnums” 
2006.gada 1.- 3.jūnijs Eiropas Savienības tiesības 
diskriminācijas novēršanas jomā  Starptautiskā 
cilvēktiesību juridiskās aizsardzības centra Interights un 
Polijas Helsinku Cilvēktiesību fonda rīkotais seminārs 
”Eiropas Savienības tiesības diskriminācijas novēršanas 
jomā” 
2006.gada 8.- 9.jūnijs Tiesneši un advokāti profesiju 
saskarsmē: kopīgais un atšķirīgais Latvijas un Amerikas 
tiesību sistēmā, līdzdalība Latvijas Republikas Augstākās 
tiesas un Amerikas Tiesu advokātu padomes (ABOTA) 
diskusiju konferencē 
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2006.gada 24.februāris  Alternatīvās domstarpību 
risināšanas perspektīvas Latvijā Rīgas Juridiskās 
augstskolas Alternatīvās domstarpību risināšanas izglītības  
programmas organizētā konference sadarbībā ar ADR 
asociāciju Latvijā 
2005.gada 8.-11.augusts  Kriminālprocesa mācības 
Latvijas tiesnešu mācību centrā       
2004.gada 30.aprīlis Eiropas Savienības Informācijas 
centrs Latvijas Universitāte seminārs „Saprast Eiropas 
Savienību: Eiropas Savienības darbības “teorētiskie un 
praktiskie aspekti”  
2004.gada marts  Darba aizsardzība un darba drošība 
mācību centra Austrumvidzeme Kursi, sertifikāts- 
speciālists darba aizsardzībā un darba drošībā 
2004.gada 29.-30.janvāris   Latvijas Universitātes 
Juridiskās fakultātes starptautiskā zinātniskā 
konference„Tiesību harmonizācija Baltijas jūras telpā 20.-
21.gs mijā” 
1. „Vainas problēmas zaudējumu atlīdzināšanas procesā 

prettiesiska administratīvā akta gadījumā”. Iesniegts 
publicēšanai Rēzeknes Augstskolas zinātniskajos 
rakstos 2007.gadā 

Publikācijas 

2. „Nabadzība – reāla problēma Latvijā, tās risinājumi”. 
Iesniegts publicēšanai 2007.gada 26.- 27.aprīļa, 10. 
starptautiskās zinātniskās konferences Liepājas 
pedagoģijas akadēmijā „Sabiedrība un kultūra, 
Cilvēkresursu attīstība zināšanu sabiedrībā” zinātnisko 
rakstu krājumā 

3. „Prettiesisks administratīvais akts pašvaldībā, tā 
tiesiskās sekas”. Tiesību pārkāpumu sekas publiskajās 
un privātajās tiesībās. Zinātnisko rakstu krājums. 
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds Saule,  
2006, 283.lpp. 

4. „Zaudējumu atlīdzināšana prettiesiska administratīvā 
akta gadījumā” . MĒS LAIKĀ, TELPĀ  UN 
ATTĪSTĪBĀ: 2006.gada 11.maija studentu zinātniskās 
konferences rakstu krājums.- Rēzekne: 2007, 160.lpp. 

5. „Nabadzības raksturojums Latvijā”. Rēzeknes 
Augstskolas zinātniskie raksti. 2005.gads 

1. Sagatavots un nolasīts Rēzeknes Augstskolas 
zinātniskajā konferencē referāts „Vai taisnība ir un ja 
nav vai to vajag jeb vai ir nepieciešama taisnīga 
nemantiskā kaitējuma kompensācija cietušajam 
kriminālprocesā”, 2007.gads 

Līdzdalība zinātniskajās 
konferencēs ar referātiem 

2. 2007.gada 26.- 27.aprīlis, 10.starptautiskā zinātniskā 
konference Liepājas pedagoģijas akadēmijā 
„Sabiedrība un kultūra, Cilvēkresursu attīstība 
zināšanu sabiedrībā”, nolasīts referāts „Nabadzība – 
reāla problēma Latvijā, tās risinājumi” 

3. 2006.gada 28.septembris, zinātniski praktiskā 
konference Rēzeknes Augstskolā „Tiesības uz taisnīgu 
tiesu, problēmas, risinājumi”, nolasīts referāts 
„Advokāta loma taisnīgas tiesas nodrošināšanā” 
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4. 2006.gada 11.maijs, studentu zinātniskā konference 
Rēzeknes Augstskolā „Mēs laikā, telpā, attīstībā”, 
nolasīts referāts „ Zaudējumu atlīdzināšana 
prettiesiska administratīvā akta gadījumā” 

5. 2005.gada  15.-16.septembris  zinātniskā konference 
Daugavpils Universitātē „Tiesību pārkāpumu sekas 
publiskajās un privātajās tiesībās”, nolasīts referāts 
„Prettiesisks administratīvais akts pašvaldībā, tā 
tiesiskās sekas” 

1. Metodisko materiālu izstrāde mācību kursam 
„Administratīvās tiesības” 2004./2005, 2005./2006, 
2006./2007, 2007/2008 studiju gadiem Rēzeknes 
augstskolas 2.līmeņa augstākajai profesionālajai studiju 
programmai „Jurists” 

Metodiskās izstrādnes 

2. Metodisko materiālu izstrāde mācību kursam „Sociālās 
tiesības” 2003./2004, 2004/2005, 2005./2006, 2006./2007 
studiju gadiem Rēzeknes Augstskolas 2.līmeņa 
augstākajai profesionālajai studiju programmai „Jurists” 
3. Metodisko materiālu izstrāde mācību kursam „Tiesību 
normu piemērošanas praktikums” 2005./ 2006, 
2006./2007, 2007/208 studiju gadam Rēzeknes 
Augstskolas 2.līmeņa augstākajai profesionālajai studiju 
programmai ‘Jurists” 

 

22.04.2009.           I.Krampuža 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
Curriculum Vitae 

Vārds, uzvārds Aleksejs LAPSA 
Dzimšanas gads un datums 1978.gada 19.augusts 

Dzimšanas vieta Rēzekne 

Izglītība 2005. – studijas Latvijas Policijas akadēmijas akadēmiskās 
doktora studiju programmā „Juridiskā zinātne” 
2003.-2005. – Latvijas Policijas akadēmijas maģistra 
akadēmiskā studiju programma „Tiesību zinātne”, iegūts 
tiesību zinātnes maģistra grāds krimināltiesību 
apakšnozarē 
2002.-2003. – Latvijas Policijas akadēmijas Akadēmisko 
un profesionālo studiju posms Publisko tiesību studiju 
apakšprogramma 
1996.-2001. – Rēzeknes Augstskolas Humanitārās 
fakultātes augstākās profesionālās izglītības studiju 
programma „Jurista kvalifikācijas iegūšana”, iegūta jurista 
kvalifikācija 
1985.-1996. – Rēzeknes 6.vidusskola 

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Tiesību zinātnes maģistra grāds krimināltiesību 
apakšnozarē 

Nodarbošanās 01.09.2008. - Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un 
juridisko zinātņu fakultātes Starptautisko un publisko 
tiesību katedras lektors (vēlēts) 
01.09.2007. - Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un 
juridisko zinātņu fakultātes Starptautisko un publisko 
tiesību katedras lektors 
10.10.2006.-14.01.2008. – Valsts probācijas dienesta 
Rēzeknes teritoriālās struktūrvienības vecākais referents  
01.09.2006.-30.06.2007. – Rēzeknes Augstskolas 
Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Starptautisko 
un publisko tiesību katedras lektors 
30.04.2006. – 30.06.2006. – Rēzeknes Augstskolas 
Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Starptautisko 
un publisko tiesību katedras lektors 
01.10.2002. – 05.10.2006. – Rēzeknes pilsētas un rajona 
policijas pārvaldes Kriminālpolicijas biroja 1. nodaļas 
vecākais inspektors. 
2000. – 2002. – Rēzeknes pilsētas prokuratūras prokurora 
palīgs 

Zinātniski-pētnieciskā darbība Promocijas darba izstrāde „Nepabeigta mantas 
nolaupīšana”. 

Pārējās zinātniskās darbības 
aktivitātes 

2008.gada 21.aprīlī piedalīšanās ar referātu Saratovas 
korupcijas un organizētās noziedzības problēmu izpētes 
centra starptautiskajā zinātniski praktiskajā seminārā 
„Уголовно-правовая охрана информационной 
безопасности современного общества и государства: 
состояние уголовного законодательства и практики 
его применения” 

2008.gada 6.martā piedalīšanās Utenas koledžas 
Tehnoloģiju un biznesa fakultātes Tiesību nodaļas 
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starptautiskajā zinātniskajā konferencē „The 
implementation and protection of human rights: Teory and 
practice” 

2008.gada 24.-25.janvārī piedalīšanās ar referātu Latvijas 
Policijas akadēmijas VI starptautiskajā zinātniski 
praktiskajā konferencē „Nepilngadīgo drošība un tiesību 
aizsardzība” 
2007.gada 17.oktobrī piedalīšanās ar referātu Krievijas 
Federācijas Iekšlietu Ministrijas Čeļabinskas juridiskā 
institūta starptautiskajā zinātniski praktiskajā seminārā 
„Противодействие организованной преступности, 
терроризму, экстремизму и другим угрозам 
безопасности общества и государства” 

Mācību-metodiskā un 
pedagoģiskā darbība 

Studiju kursi: Krimināltiesību aktuālie jautājumi, 
Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas praktikums, 
Starptautiski tiesiskā cīņa pret terorismu, Krimināltiesības; 
Vispārīgā daļa. 
Piedalīšanās Metodisko ieteikumu studiju darbu un 
maģistra darbu izstrādāšanai un noformēšanai 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura 
studiju programmas “Tiesību zinātnes” izstāde 
licencēšanai un akreditācijai 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra 
studiju programmas „Tiesību zinātne” izstāde 
licencēšanai un akreditācijai 

Galvenās publikācijas Состав терроризма в Уголовном законе Латвийской 
Республики.// Противодействие организованной 
преступности, терроризму, экстремизму и другим 
угрозам безопасности общества и государства в 
современных условиях: материалы Международного 
научно-практического семинара. – Челябинск: 
Челябинский юридический институт МВД России, 
2007. 
Mūsdienu skatījums uz mantas nolaupīšanas pabeigtības 
momentu.// Latvijas Policijas akadēmijas studējošo raksti 
Nr.3. – Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2007.  
Psihisko ciešanu būtība un izpausmes veidi noziedzīgos 
nodarījumos pret nepilngadīgajām personām.// 
Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli 
– Nepilngadīgo drošība un tiesību aizsardzība. – Rīga: 
Latvijas Policijas akadēmija, 2008.  
Nolaupīšanas priekšmets.// Latvijas Policijas akadēmijas 
studējošo raksti Nr.4. – Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 
2008. 

Papildizglītošanās 2008.gada 14.-15.aprīlī – seminārs augstākās izglītības 
mācību iestāžu pasniedzējiem „Cilvēku tirdzniecība – 
sociālā un tiesiska problēma Latvijā un pasaulē” 
No 2007.gada 21.septembra – profesionālās pilnveides 
programmas „Augstskolu didaktika” apguve. 

Valodu prasmes Latviešu valoda – pārvaldu brīvi 
Krievu valoda – pārvaldu brīvi 
Angļu – sarunvalodas līmenī 

21.04.2009.           A.Lapsa 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
Curriculum Vitae 

 
Vārds uzvārds   SANDRA LIELBĀRDE 
Personas kods    171074 - 11952 
Dzimšanas gads, datums 
dzimšanas vieta 
dzīves vieta 
 
tālrunis 

1974.gada 17.oktobris 
Balvi 
Balvu rajons, Lazdukalna pagasts, Bērzu iela 1-13, 
Svenska Vagen 65, Lund 226 39, Zviedrija 
 
+ 371 26710814,  + 46 736460136 

Izglītība 
Kopš 2008. septembra – 
līdz šodienai 
2006.-2007. 
 
1997.-2001. 
1995.-2000. 

 
Lundas universitāte (Zviedrija), maģistratūras studijas Jūras 
tiesībās 
 
Rīgas Juridiskā augstskola, maģistra grāds Eiropas un 
starptautiskajās tiesībās  
Daugavpils universitāte, sociālo zinātņu bakalaura grāds 
psiholoģijā 
Rēzeknes augstskola, augstākās profesionālās izglītības jurista 
diploms 
 

 
Nodarbošanās 
 
No 2008.gada novembra 
līdz šim laikam  
2008.febr.- 2009.janv. 
 
2006.sept.- 2007.jūn. 
2004.marts- 2006.aug. 
2001.jūl.- 2004.marts 
2000.jūn.- 2001.jūn. 
2000.jūn.- 2001.jūn. 
 
 
Mācību-metodiskā un 
pedagoģiskā darbība 
 
18.-21.01.2007. 
 
 
 
 
 
Profesionālās 
kvalifikācijas speciālistu 
sagatavošana 

 
 

 
Rēzeknes augstskola, lektore 

 
Latvijas Republikas Satiksmes ministrija. Jūrniecības 

departamenta Starptautisko līgumu nodaļa – vecākā referente 
Latvijas Jūras akadēmija. Rektora palīdze ārzemju sakaru 

jautājumos 
 „Zvērināta advokāta Valtera Genca birojs”- juriste 

LR Uzņēmumu reģistrs- valsts notāre 
Ilūkstes pašvaldības uzņēmuma „ORNAMENTS” juriste 
Ilūkstes pilsētas domes juriste 
 
 
 
 
 
Dalība konferencē “Starptautiskās un salīdzinošās Transporta 
tiesības Baltijas jūras reģionā” Bincā (Binz), Vācijā, ko organizēja 
Christian – Albrechts Ķelnes universitātes Austrumeiropas tiesību 
institūts. Uzstājos ar referātu “Reģistra un karoga juridiskā 
nozīme gaisa un jūras tiesībās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
likumdošanā.” 
 
 
 

 
Pārējās studiju procesa 
aktivitātes 
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28.-30.10.2008.  
 
 
23. – 29.07.2007. 

Dalība Eiropas Jūras Drošības aģentūras (European Maritime 
Safety Agency, EMSA), kursos „Eiropas jūras likumdošana” 
Lisabonā, Portugālē 
 

Dalība Pasaules Tirdzniecības organizācijas vasaras 
programmā Ženēvā (Šveice), ko organizēja Ženēvas 

universitātes Starptautisko studiju institūts (Graduate Institute 
of International Studies HEI). 

Sabiedriskās aktivitātes 
 
Kopš 2005.nov. līdz šim 
laikam  
2008.sept. – 2009.janv. 
 
2007.maijs – 2008.maijs 
 
 

 
 
Studenšu korporācijas Varavīksne biedre 
 
Biedrības “Studenšu Prezidiju Konvents” valdes locekle 
 
Studenšu korporācijas “Varavīksne” valdes locekle 
 
 

Valodu prasmes 
 
 
 
 
Cita papildus informācija 
 
 

Dzimtā valoda – latviešu.  
Brīvi runāju un rakstu krievu un angļu valodā.  
Kopš 2009.gada marta apgūstu zviedru valodu. 
 
.  
2006. – Zv. advokāta A.Rūša stipendiāte 
 
2007.–  Swiss Baltic Net GEBERT RÜF STIFTUNG stipendiāte  
 
 

 
 
 
14.03.2009. 
     ____________________ S.Lielbārde 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
Curriculum Vitae 

 
Vārds, uzvārds Gaļina MAKAROVA 
Dzimšanas gads un datums 1952.gada 25.augusts 
Dzimšanas vieta Latvija, Ludzas raj., Deglava 
Izglītība                                                Augstākā, Latvijas Valsts Universitātes Juridiskā fakultāte 

- 1974.g., jurists                     

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi                             

Juridisko zinātņu kandidāte – 1990.g. 
Docente – 1991.g. 
Tiesību doktore – 1992.g. 

Nodarbošanās                                       No 1996.g. – Rēzeknes Augstskolas Tiesību zinātņu 
katedras docente;  
no 2004.g. – Asoc. profesore, 
no 1974.g. – Rēzeknes juridiskā konsultācija, zvērināta 
advokāte; 
no 2001.gada darbojas „Zvērināta advokāta   G.Makarovas 
advokātu birojā” 

Zinātniskās publikācijas Monogrāfijas – 1 
Raksti zinātniskajos izdevumos – 8 
Raksti žurnālos –3 

Zinātniski – pētnieciskā 
darbība 

Procesuāla un neprocesuāla advokāta darbība  noziegumu 
profilaksē.  
Advokatūra Latvijā un zvērināta advokāta procesuālais 
stāvoklis.  
Darba un komerclikumdošana. 

Pārējās zinātniskās darbības 
aktivitātes 

2003.g. piedalīšanās ar referātiem starptautiskās 
zinātniskās konferencēs Minskā (Baltkrievija), Sankt – 
Pēterburgā (Krievija), Rēzeknē.   
Piedalīšanās Rēzeknes Augstskolas Starptautiskajās 
zinātniskajās konferencēs 2003., 2004.g. 
2005.g. septembrī piedalīšanās ar referātu starptautiskā 
zinātniskā konferencē Daugavpils Universitātē. 
2006.g. novembris Eiropas Savienības Socrates/Erasmus – 
Action 2.2 Teaching staff mobility grant. 

Mācību-metodiskā un 
pedagoģiskā darbība                            

Studiju programmas: 
Piedalīšanās 2.līmeņa augstākās profesionālās studiju 
programmas “Sociālo zinību skolotājs” (2003.g.) izstrādē. 
Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas:                 
Tiesību aizsardzības iestādes, Darba tiesības, Advokatūra, 
Komerctiesības, Starptautiskās tiesības,  Bērnu tiesību 
aizsardzība, Pašvaldību tiesības, Civiltiesības (vispārīgā 
daļa, ģimenes tiesības, lietu tiesības, saistību tiesības), 
Eiropas Savienības tiesības. 
Maģistrantūra tiesību zinātnēs:  
Starptautiski tiesiskā cīņa ar terorismu, Policijas tiesības, 
Pretkorupcijas tiesības un to efektivitāte. 
Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā – 14 gadi.  
Vidējā gada pedagoģiskā slodze – 1200 stundas. 

Pārējās studiju procesa                          
aktivitātes                                               

No 2002.gada 6.novembra līdz 2003.gada 12.martam 
apgūta profesionālās pilnveides programma “Augstskolu 
didaktika”. 

Sabiedriskās aktivitātes                         Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs 
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Galvenās publikācijas                   Процесуальная деятельность адвоката по  
предупреждению преступлений. Журнал     
“Юстиция”, 1984, Но.15/16, 0,3 п.л. 

 Проблемы прав на защиту. Таллин, изд. Валгус, 1988, 
4 стр. 

 Процесуалъная деятелъность адвокатуры по 
предупреждению преступлений. Научнопрактическая 
конференция адвокатов Прибалтийских республик, 
Рига, 1987, 0,2 п.л. 

 Автореферат дисертации. Москва, 1990. 
«Процессуальная и внепроцессуальная деятельность 
адвоката – защитника по предупреждению 
преступлений». 

 2003.gada 28. – 29.aprīlis Minska, Baltkrievija, VII 
starptautiskā zinātniskā konference „Ekonomikas un 
vadības problēmas”. Ir zinātniskā publikācija. Referāts 
„Darba tiesisko attiecību tiesiskais regulējums starp 
darbinieku darba devēju”. 

 2003.gada 24. – 27.jūnijs St. Pēterburga, Krievija, 
Starptautiskā zinātniskā konference „Starptautisko tiesību 
loma jaunos, tautu miera un drošības, nodrošināšanas 
apstākļos”. Ir starptautiskā zinātniskā publikācija. Referāts 
„Recognition and Enforcement of Foreign Courts 
Decisions in Latvian Republic” („Ārvalstu tiesu 
nolēmumu atzīšana un izpildīšana Latvijas Republikā”). 

 Zinātniskā publikācija „Advokatūra vēsturiskā atskatā un 
tiesu varas pārmaiņu gaidās”. // Likums un Tiesības, 
5.sējums, Nr.7. (47), 2003.gada jūlijs. 

 2003.gada 26.septembris Rēzekne, Latvija, III 
Starptautiskā zinātniskā konference „Jaunatnes tikumiskās 
audzināšanas vieta sabiedrības integrācijas procesā”. 
Referāts „Jauniešu tikumiskās audzināšanas 
kriminoloģiskie aspekti”. Ir starptautiskā zinātniskā 
publikācija. 

 2003.gada 2. – 5.decembris Maskava, Krievija, 
Starptautiskā konference „Par Pasaules Okeāna 
problēmām”. Referāts „Jūras tiesību tiesiskie aspekti jaunā 
Latvijas Republikas Jūras kodeksā skatījumā”. Ir 
starptautiskā zinātniskā publikācija. 

 2004.gada 4. – 5.marts Rēzekne, Latvija, Starptautiskā 
zinātniskā konference. Referāts „Advocates legal status” 
(„Advokāta tiesiskais stāvoklis”). Ir starptautiskā 
zinātniskā publikācija. 

 2005.gada 15. – 16.septembris Latvija, Daugavpils 
Universitāte, Starptautiskā zinātniskā konference. Referāts 
„Zvērināta advokāta darbība pārkāpumu novēršanas 
jomā”. 

 2006.gada 02. – 03.novembris piedalīšanās starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē „Cilvēks. Sabiedrība. Drošība 
2006” – Globālie izaicinājumi un draudi – pretdarbības 
problēmas”. Ir sertifikāts. 

 2007.gada 26.novembrī, Latvijā, RAS., Zinātniskā – 
praktiskā konference „Tiesiskums un ētika tiesībsargājošo 
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iestāžu darbībā”. Referāts „Advokāta ētikas jautājumi”. 
 2008.gada 3. – 8.marts Erasmus Programme – teachers 

mobility „Law of Civics”. 
 2008.07.03. Starptautiskā konference „21.gs. jaunatne – 

ģimene, izglītība, karjera”. „Vecāku un bērnu savstarpējo 
pienākumu tiesiskais regulējums”. Ir krājums 

 2008.06.03. Starptautiskā zinātniskā konference Lietuvā ar 
referātu „Bērnu tiesību aizsardzība”. Ir krājums 

 2009.gada 8. – 9. maijā, Starptautiskā konference, referāts 
„Cilvēktiesību īstenošana darba tiesiskās attiecībās”. 
„Fifth year in the European Union: Current Legal Issues” 
referāts „Implementation of Human Rights in Legal 
Relations of Employment”. Ir krājums 

Valodu prasmes                             latviešu, krievu, vācu (ar vārdnīcu), angļu (ar vārdnīcu) 
Cita papildus informācija              pieredze praktiskajā darbā advokatūras jomā – 31 gads                               

 

 

26.03.2009.                                                        G.Makarova 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
Curriculum Vitae 

 
Vārds, uzvārds Modris Marcinkēvičs (011055-11435) 
Adrese A.Pumpura iela 10 -15, Rēzeknē LV-4600 
Tālrunis 29178723 
Dzimšanas datums, 
vieta 1955. gada 01. oktobris, Ogres rajona Taurupes pagasts 

Ģimenes stāvoklis neprecējies 
Veselības stāvoklis labs 
Izglītība 2007. gadā beidzu: Rēzeknes augstskolas Humanitāro un 

juridisko zinātņu fakultātē Profesionālās augstākās izglītības 
maģistratūru, studiju programmā „Tiesību zinātnes”. 
1987. gadā beidzu: PSRS Iekšlietu ministrijas Minskas 
Augstāko milicijas skolu un ieguvu jurista kvalifikāciju 

Akadēmiskie 
nosaukumi un 
zinātniskie grādi 
 

No 2008. gada 01. jūlija Starptautisko un publisko 
tiesību zinātņu katedras profesionālais docents.  

No 2006. gada 1. septembra Starptautisko un publisko 
tiesību zinātņu katedras lektors.  

No 1998. gada Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un 
juridisko zinātņu fakultātes Tiesību zinātņu katedras 
kriminālistikās laboratorijas vadītājs. 

No 1997. gada 01. septembra Rēzeknes Augstskolas 
Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Tiesību zinātņu 
katedras lektors. 

Nodarbošanās No 2005. gada 21. septembra amatu savienošanas kārtībā 
Valsts robežsardzes jaunāko virsnieku profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmas „Robežsardze” kriminālistikas 
docētājs  
No 1998. gada 01. septembra Rēzeknes augstskolas Tiesību 
zinātņu katedras lektors 
2004. gada 31. decembrī atvaļināts pensijā (Izdienas pensija).  
No 2003. gada 01. maija līdz 2004. gada 31. decembrim VP 
Rēzeknes pilsētas un rajona policijas pārvaldes priekšnieka 
vietnieks, administratīvā biroja priekšnieks 
No 01.03.2002. - 30.04.2003. aprīļa Rēzeknes pilsētas un 
rajona policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks, 
personālsastāva nodaļas priekšnieks 
No 01.03.1994. - 01.03.2002. Valsts policijas galvenās 
kriminālpolicijas organizētas noziedzības un korupcijas 
apkarošanas biroja galvenais inspektors  
No 16.04.1992. –10.09.1994. Rēzeknes pilsētas un rajona 
policijas pārvaldes kriminālpolicijas sevišķi svarīgu lietu 
inspektors.  
Rēzeknes pilsētas un rajona milicijas kriminālpolicijas nodaļas 
priekšnieks; kriminālpolicijas inspektors; iecirkņa inspektors 
(1979.g.-1992.g. /no 1979. gada nodarbojos ar operatīvo darbu 
un pirmstiesas izmeklēšanu krimināllietās) 
Rēzeknes pilsētas un rajona milicijas par kārtībnieks (1977.g.- 
1979.g.). 

Publikācijas Raksti Rēzeknes augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu 
fakultātes Tiesību zinātnes katedras izdevumos: 
1) 2006. gada Zinātniski – pētnieciskā darba tēmā „Mūsdienu 
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Latvijas tiesību sistēmas attīstības problēmas” raksts „Speciālo 
izmeklēšanas darbību izvēles un pielietošanas efektivitātes 
priekšnoteikumi kriminālprocesā” (144.-154. lpp.) 
2) 2007. gada Rēzeknes augstskolas Humanitāro un juridisko 
zinātņu fakultātes, studentu zinātniskās konferences „Mēs 
laikā, telpā un attīstībā” raksts „Speciālo izmeklēšanas darbību 
izvēles un pielietošanas efektivitātes priekšnoteikumi 
kriminālprocesā” (105. –114. lpp.). 
3) 2007. gada Zinātniski – pētnieciskā darba tēmā „Mūsdienu 
Latvijas tiesību sistēmas attīstības problēmas” raksts Speciālo 
izmeklēšanas darbību jēdziens un būtība” (156. – 164. lpp.). 

Zinātniski pētnieciskā 
darbība 

Kriminālistika un operatīvā darbība; kriminoloģija; 
kriminālprocess 

Mācību – metodiskās 
publikācijas 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi programmās: 
1) otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programma „Jurists” 2) otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programma „Ekonomists-jurists” 
(krimināltiesības; kriminālprocess). 
2) 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmā „Jurists” un bakalaura studiju programmu 
„Tiesību zinātne” (kriminālistika; operatīvās darbības pamati; 
kriminālsodu izpildes tiesības; kriminoloģija ); 
3) profesionālās augstākās izglītības maģistratūras, studiju 
programmā „Tiesību zinātnes” -policijas tiesības. 

Akadēmiskā personāla 
un profesionālās 
kvalifikācijas 
speciālistu 
sagatavošana 

Tiek vadīti diplomdarbi -  2.līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmā „Jurists” un bakalaura studiju 
programmā „Tiesību zinātne” 

Pārējās studiju procesa 
aktivitātes 
 

2008. gada 14. –15. aprīlis IOM Internacional Organization 
for Migratioon un ASV vēstniecības augstākās izglītības 

mācību iestāžu pasniedzēju starptautiskais seminārs „Cilvēku 
tirdzniecība – sociāla un tiesiska problēma Latvijā un 

pasaulē.” 
2008. gada 6. marts, Lietuvas UTENAS koledža „Cilvēktiesību 

piemērošana un aizsardzība: teorija un prakse.” 
2007. gada 23.-24. augusts Rīgas Stradiņa universitātes 
Tiesību institūta un LR Tieslietu ministrijas rīkotā 
starptautiskā konference „Noziegumu upuri – kā kompensēt 
kaitējumu” – piedalīšanās. 
2004.g. 1.-2. aprīlis „Dienesta disciplīna un dienesta pārbaužu 
norises kārtība” Policijas akadēmijas kursi. 

Sabiedriskās aktivitātes Rēzeknes augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu 
fakultātes domes loceklis. 
Rēzeknes augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu 
fakultātes Tiesību zinātņu katedras vadītāja pienākumu 
izpildītājs. 

Goda nosaukumi, 
apbalvojumi 
 

Rēzeknes augstskolas atzinības raksti. 
LR Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas atzinības raksti; 
apbalvots ar personālo ieroci. 

Valodu prasme Latviešu, krievu  
 
2009. gada 12. marts                                                                                         M. Marcinkēvičs 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
Curriculum Vitae 

 
Vārds, uzvārds Līga MAZURE 

Dzimšanas gads un datums 1978.gada 23.jūnijs 

Dzimšanas vieta Rēzekne 

Adrese No 2007.g.01.okt.- līdz šim laikam Latvijas Universitātes 
Juridiskās fakultātes doktorantūra. 
2003.g.01.sept.-2005.g.04.feb. Latvijas Universitātes 
Juridiskās fakultātes maģistrantūra; sociālo zinātņu 
maģistra grāds tiesību zinātnē.    
1996.g. 01.sept.- 2001.g. 05.feb. Rēzeknes Augstskolas 
Humanitārās fakultātes Tiesību zinātņu specialitāte; RA 
Augstākās profesionālās izglītības jurista diploms. 
1988.g. – 1996.g. Rēzeknes rajona Maltas 1. vidusskola. 
1985.g. – 1988.g. Rēzeknes rajona Laizānu pamatskola. 

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Mg.iur. (2005.gads) 
Dipl.iur. (2001.gads) 

Nodarbošanās 2007.g.apr.-sept. – lasītas lekcijas par medicīnas 
tiesībām LMSA projekta „Cerības spēks” ietvaros. 

2005.g. 01.sept. – līdz šīm laikam Rēzeknes 
Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu 
fakultātes Vispārīgo un privāto tiesību zinātņu 

katedras lektore.                   
2004.g. 10.dec.-līdz šim laikam LMSA Direktīvās 
padomes locekle. 
2001.g. 26.okt.-līdz šim laikam LMSA Rēzeknes nodaļas 
valdes locekle (darbs ar sponsoriem, juridisko dokumentu 
sastādīšana u.c.). 

Zinātniskās publikācijas 1) Raksts „Dabisko tiesību skolas ietekme uz 
privātajām tiesībām Latvijā pēc 1990.gada”. (iesniegts 

publicēšanai 2008.gada decembrī zinātniskajam 
izdevumam „Jurista Vārds”). 

2) Raksts „Pacienta gribas institūts senajos laikos un 
viduslaikos” publicēts 2008.gada 02.decembrī 

zinātniskajā izdevumā „Jurista Vārds” nr.45(540), 15.-
26.lpp. 

3) Raksts „Informētā pacienta piekrišana” 
(„Информированное согласие пациента”) publicēts 
Rēzeknes Augstskolas izdevumā „Tiesību realizācijas 

problēmas Latvijā” (2008.g.) 110.-114.lpp. 
4) Raksts „Tiesības uz veselības aizsardzību un 
pacienta gribas institūts” („Права на защиту 

здоровья и институт воли пациента”) publicēts 
Rēzeknes Augstskolas izdevumā „Tiesību realizācijas 

problēmas Latvijā” (2008.g.) 105.-110.lpp. 
5) Raksts „Ietekmēšana un tās veidi saskarsmē un 

jurista darbā” publicēts Rēzeknes Augstskolas 
izdevumā „Tiesību realizācijas problēmas Latvijā” 

(2008.g.) 20-42.lpp. 
6) Raksts “Līgumu brīvība un invalīdu nodarbinātība” 
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publicēts 2006.gada 20.jūnijā zinātniskajā izdevumā 
„Jurista Vārds” nr.24(427), 6.-10.lpp. 

7) Raksts “Invalīds kā darbinieks darba tiesiskajās 
attiecībās” publicēts 2006.gada 11.aprīlī zinātniskajā 

izdevumā “Jurista Vārds” nr.15(418), 13.-20.lpp. 
Zinātniski-pētnieciskā darbība Zinātniskās pētniecības tēmas: 

1)Ķīlas ņēmēja tiesības un pienākumi (kvalifikācijas 
darbs). 
2)Invalīds darba tiesiskajās attiecībās (maģistra darbs). 
3)Ģimenes tiesības, to problēmas. 
4)Mantojuma tiesības, to problēmas. 
 

Pašreizējā pētniecības tēma – medicīnas tiesības, to 
problēmas. 

Pārējās zinātniskās darbības 
aktivitātes 

1) Piedalīšanās zinātniski- praktiskā konferencē 
„Tiesību realizācijas problēmas Latvijā” ar tēmu 

„Dabisko tiesību skolas ietekme uz privātajām 
tiesībām Latvijā pēc 1990.gada” (2008.gada 

02.decembris, Rēzeknes Augstskola) (Rēzeknes 
Augstskolas 2008.gada 02.decembra sertifikāts). 

2) Piedalīšanās Eiropas Parlamenta starptautiskajā 
konferencē par pacientu tiesībām (2008.gada 12., 
13.novembris, Brisele (Die EMSP Bestätigung der 

Teilnahme; VA „Akadēmisko programmu aģentūra” 
2008.gada 26.maija stipendijas līgums nr.: 2008-2-
LV2-GRU03-00106. (līguma grozījumi 2008.gada 

08.oktobrī))). 
3) Piedalīšanās starptautiskajā zinātniskajā konferencē 
„The Implementation and Protection of human Rights: 

Theory and practice.” (2008.g.06.marts; Utena, 
Lietuva) ar tēmu „The Informed Consent of Patient” 

(Certificate of Participation nr.6875.). 
4) Piedalīšanās pieredzes apmaiņas projektā arī par 

veselības aprūpes tiesiskajiem aspektiem Vācijā 
((Minhene, Vācija; 2006.gada 27.septembris – 
04.oktobris (2006.gada 16.novembra Europass 

Mobilitātes apliecinājums 
nr.LV/00/2006/0023/005/DE/10)). 

5) Piedalīšanās starptautiskajā konferencē par 
pacientu organizāciju darbību starptautiskajā mērogā 
un to lomu pacientu tiesību aizsardzībā (Thessaloniki, 

Grieķija; 2005.gada 23.-28. septembrim). 
6) Piedalīšanās starptautiskajā konferencē par tēmām 

“Invalīdu izglītības aspekti” un “Invalīds darba 
tiesiskajās attiecībās” (Aalborga, Dānija; 2004.gada 

03.-07.aprīlis). 
Mācību-metodiskā un 
pedagoģiskā darbība 

Sagatavotas studiju programmas, kalendārie plāni, 
metodiskie ieteikumi, lekciju konspekti:  

1) studiju kursā “Ģimenes un mantojuma 
tiesības”(4KP); 

2) augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju 
programmai “Tiesību zinātnes” studiju kursā 
“Ģimenes un mantojuma tiesību problēmas”(4KP); 
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3) studiju kursā “Medicīnas tiesības”(1KP); 
4) augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju 

programmai “Tiesību zinātnes” studiju kursā 
“Medicīnas tiesību problēmas”(1KP).  

 
Tiek lasīti studiju kursi: 
1.“Ģimenes un mantojuma tiesības”; 
2.“Ģimenes un mantojuma tiesību problēmas”; 
3.„Medicīnas tiesības”; 
4.„Medicīnas tiesību problēmas”. 
 
Sagatavoti izdales materiāli studiju kursos: “Ģimenes 

un mantojuma tiesības”, „Medicīnas tiesības”. 
Akadēmiskā personāla un 
profesionālās kvalifikācijas 
speciālistu sagatavošana 

Autora vadībā tika izstrādāti vienpadsmit diplomdarbi 
un trīs maģistra darbi 

Goda nosaukumi, apbalvojumi LMSA 2008.gada 05.decembra Pateicības raksts par 
ieguldījumu organizācijas darbā. 
Rēzeknes Augstskolas 2006.gada 04.decembra Atzinības 
raksts par darba pienākumu izpildi; 
1988.g.–1996.g. mācību laikā autors piedalījās Rēzeknes 
rajona matemātikas, vācu valodas, fizikas, ģeogrāfijas 
olimpiādēs; LR vācu valodas olimpiādēs. 

Valodu prasmes Latviešu valoda – dzimtā. 
Krievu valodu – teicami. 
Vācu, angļu valodu – labi. 

Cita papildus informācija Iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Word, Excel, 
internets u.c.). 

 
 
 
12.03.2009.           L.Mazure 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
Curriculum Vitae 

 
Vārds, uzvārds Līga MENĢELE-STILLERE 

Dzimšanas gads un datums 11.11.1975. 

Dzimšanas vieta Jelgava 

Adrese Jelgavas raj., p/n Ozolnieki, Zemgales iela 13, LV-3018 

Telefons 26597224  

e-pasts liga.mengele@vmd.gov.lv, ligamenstill@inbox.lv 

Izglītība, akadēmiskie  
nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

no 2008.gada studēju Latvijas Universitātes Ekonomikas 
un vadības zinātņu fakultātē maģistra studiju programmā  
„Vides pārvaldība” 
no 2002.- 2007. g. studēju Latvijas Universitātes  
Juridiskās fakultātes doktorantūrā (kopš 2003.gada 
iesaistoties 
Dānijas- Latvijas FEU projektā kā doktorante) un ieguvu  
doktora grādu tiesību zinātnēs (promocijas darbs 
„Pretrunas starp īpašuma tiesībām uz mežu un tiesībām 
dzīvot labvēlīgā vidē”, diploms Nr.0072, 10.05.2007.) 
1999. – 2001.g. studēju Latvijas Universitātes  
Juridiskajā fakultātē un ieguvu maģistra grādu sociālajās 
zinātnēs (diploms Nr.008971, izdots 26.01.2001.); 
1994.- 1999.g. studēju Latvijas Universitātes Juridiskajā 
fakultātē un ieguvu jurista kvalifikāciju  
(diploms Nr.000427, izdots 25.01.1999.); 
1991.- 1994.g. mācījos Jelgavas 2.vidusskolā un ieguvu 
vidējo izglītību; 
1982.- 1991.g. mācījos Jelgavas 2.vidusskolā un ieguvu 
pamatizglītību. 

Nodarbošanās no 01.05.2005. ieņemu Valsts meža dienesta Juridiskās 
daļas vadītāja amatu; 
07.02.2000 – 30.04.2005. ieņēmu Valsts meža dienesta  
Juridiskās daļas vadītāja vietnieka amatu; 
04.05.1998. - 07.01.2000. ieņēmu Zemkopības ministrijas 
Meža departamenta Meža politikas un tiesību aktu nodaļas 
vecākā referenta juridiskajos jautājumos amatu; 
19.02.1996.- 30.04.1998. strādāju Rīgas pilsētas Vidzemes  
priekšpilsētas tiesu izpildītāju kantorī par sekretāri. 

Pedagoģiskā darba pieredze,  
zinātniski 

pētnieciskā 
darbība 

kopš 2007.gada septembra stundu pasniedzēja Latvijas  
Universitātes Juridiskajā fakultātē kursam „Ekoloģiskās  
(vides) tiesības”, 2007/2008. mācību gadā vadīju trīs 
maģistra darbu izstrādi; 
2007.gada novembrī un decembrī darbojos kā pētniece 
Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē prof. Ilmas 
Čepānes vadībā; 
2006.gada novembrī, decembrī darbojos kā pētniece 
Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē prof. Ilmas 
Čepānes vadībā  
2004.gada un 2005.gada rudens semestrī kā stundu  
Pasniedzēja lasīju lekciju kursu „Ekoloģiskās (vides 

mailto:liga.mengele@vmd.gov.lv�
mailto:ligamenstill@inbox.lv�
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tiesības) tiesības” Latvijas Universitātes Juridiskajā 
fakultātē; 
no 2002. gada līdz 2003.gada rudens semestrim lasīju  
lekciju kursu „Administratīvais process” Rēzeknes 
augstskolā; 
kopš 2001.gada februāra esmu lektore Valsts 
administrācijas skolā, kursam „Administratīvais process 
iestādē”. 
2007.gadā kā līdzautore kopā ar Jautrīti Briedi un Aivitu  
Ļubļinu – Goldmani esmu piedalījusies Valsts 
administrācijas skolas mācību līdzekļa „Administratīvo 
aktu izdošanas vadlīnijas. Rokasgrāmata” izstrādē 
(grāmatu izdevusi Valsts administrācijas skola, 
2007.gadā); 

Valodu prasmes latviešu (dzimtā), krievu (vidēji), angļu (ļoti labi) 

Publikācijas 1. Līga Menģele – Stillere Vides līgumi Eiropas 
Savienībā un Latvijā. Likums un Tiesības, 8.sējums, nr.4 
(80), aprīlis, 2006 

 2. Līga Menģele Administrative Procedure in forestry.  
Proceedings of the 7th International Symposium „Legal 
Aspects of European Forest Sustainable Development”, 
Zlatibor Mauntain, Serbia, May 2005; Jointly Organized 
by the IUFRO1

 

 Research Group 6.13.00 and the Faculty 
of Forestry, University of Belgrade, Zurich, 2006, 80. – 
88.lpp. 
3. Līga Menģele-Stillere Contradictions Between Two 
Aspects of Human Rights in Forest Sector: Ownership 
Rights and Rights to Environment. Proceedings of the 8th

 

 
International Symposium “Legal Aspects of European 
Forest Sustainable Development, Istanbul, Turkey, May 
2006; Organized by the IUFRO Research Group 6.13.00, 
Department of Forestry Law, Faculty of Forestry, Istanbul 
University, 2006, 221. – 230.lpp. 
4. Līga Menģele Contradictions Between the Public and 
Private Interests in Nature Protection and Compensations 
in Latvia. Proceedings of 5 th International Symposium 
“Legal aspects of European Forest Sustainable 
Development”, Židlochovice, Czech Republic; Organized 
by the IUFRO Research Group 6.13.00, Jilovište – 
Strnady, Forestry and Game Management Reaearch 
Institute, 2004, 116.-120.lpp. 

  

 
 

                                                 
1  IUFRO - International Union of Forestry Research Organizations (Starptautiskā mežzinātņu organizāciju 
apvienība)  
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 5. Līga Menģele Valsts meža zemes atsavināšanas 
tiesiskās problēmas. Latvijas Universitātes Raksti. 
Sociālās zinātnes.665.sējums. Doktorantu raksti, 
2003, 240. – 253.lpp.; 

6. Līga Menģele (līdzautore) „Administratīvā procesa 
vispārīgie noteikumi un administratīvais process 
iestādē. Shēmas”, Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2003. 

Dalība 
starptautiskajās 
konferencēs un 

kongresos 

1. LU 66.zinātniskajā konferencē 2008.gada 8.februārī 
uzstājos ar referātu par tēmu „Zemes lietošanas veida 
maiņas (transformācijas) problemātiskie aspekti”. 

2. LU Juridiskās fakultātes rīkotajā starptautiskajā 
konferencē „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras 
reģionā pēc Eiropas Savienības paplašināšanās”, 24.-
27.01.2007., uzstājos ar referātu „Vides tiesību 
instrumentu modernizācija” (raksts pieņemts 
publikācijai); 

3. IUFRO 6.13.00 grupas organizētajā 9. Starptautiskajā 
simpozijā par Eiropas mežu ilgtspējīgas attīstības 
juridiskajiem aspektiem Zikatarā, Armēnijā, kurš 
notika 19.06.-23.06.2007. prezentēts darbs par tēmu 
„Vides tiesību līgumu iespējamā izmantošana meža 
nozarē” 

4. XXII IUFRO Pasaules kongresā Austrālijā, Brisbanē, 
kurš notika 08.08.-13.08.2005., postera prezentācija 
par tēmu “Pretrunas starp divām cilvēka tiesībām 
meža nozarē: tiesībām uz īpašumu un tiesībām uz 
vidi”. 

5. IUFRO 6.13.00 grupas organizētajā 7. Starptautiskajā 
simpozijā par Eiropas mežu ilgtspējīgas attīstības 
juridiskajiem aspektiem Serbijā, Zlatiborā, kurš 
notika 11.05.-15.05.2005., prezentēts darbs par tēmu 
“Administratīvā procesa loma meža nozarē”; 

6. XII Pasaules mežsaimniecības kongresā Kanādā, 
Kvebekā, kurš notika 21.09.- 28.09.2003., prezentēts 
darbs par tēmu “Zemes īpašums, tiesības un 
izmantošana”; 

7. IUFRO 6.13.00 grupas organizētajā 5. Starptautiskajā 
simpozijā par Eiropas mežu ilgtspējīgas attīstības 
juridiskajiem aspektiem Čehijā, Židlehovicē, kurš 
notika 29.05. – 01.06.2003., prezentēts darbs par 
tēmu “Pretrunas starp publiskajām un privātajām 
interesēm privāto mežu apsaimniekošanā”; 

8. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Personība. 
Laiks. Komunikācija.” Latvijā, Rēzeknē, kura notika 
27.02.-28.02.2003., prezentēts darbs par tēmu 
“Tiesību jaunrade meža nozarē”; 

Cita informācija 1. Aktīvi darbojos IUFRO 6. nodaļas (aptver sociālās, 
ekonomikas, informācijas un politikas zinātnes) 6.13.00 
apakšgrupā “Meža un vides tiesības”. 
2. Esmu NELN2

12.03.2009.           L. Menģele-Stillere 
 biedre 

                                                 
2 NELN - Nordic Environmental Lawyers Network (Ziemeļvalstu vides tiesību juristu biedrība) 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
Curriculum Vitae 

 
Vārds, uzvārds Zigurds MIKAINIS 

Dzimšanas gads un datums 1936.gada 24.februāris 

Dzimšanas vieta Bauska,  Latvija 

Izglītība                                          Tiesību zinātņu specialitāte, jurista kvalifikācija (1967.  
Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi                            

Asociētais prof. juridiskajā zinātnē (Latvijas Universitā  
1999.g.) 
Docents (Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, 
1992.g.). 
Dr. Phil. ( 1993.g.) 

Nodarbošanās                                 Kopš 2003.g. līdz šim brīdim -  RA                   
Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes,       
Starptautisko un publisko tiesību katedra, asoc. prof.                                                  
1991.g. – 2006.g. Latvijas Universitātes Juridiskā 
fakultāte: 
- no 1991.g. – 1999.g.- docents; 
- no 1999.g. – 2006.g. – asoc. prof. 
1995.g. – 2003.g. – LU Juridiskās fak. Valststiesību 
zinātņu katedras vadītājs. 
1994.g. – 1995.g. – LU Juridiskās fak. 
Valststiesību zinātņu katedras vadītāja v.i. 
1999.g.- 2001.g.- LU Juridiskās fakultātes dekāns. 
1985.g.- 1991.g.–Rīgas Medicīnas institūta docents un 
sabiedrisko zinātņu katedras vadītājs. 
1970.g.- 1985.g.- LVU, Sabiedrisko zināt- 

Zinātniskās publikācijas                Monogrāfijas - 1 
Vārdnīcas - 2 
Raksti zinātniskajos izdevumos, t.sk.  
konferenču pilnu referātu krājumos - 35 

Zinātniskās  
darbības aktivitātes dalībnieks 

1. Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks: 
1.1. 2003. – 2006.g. – Thematic Network project 
“Childrens Identity and Citizenship in Europe”, vad. prof. 
A. Ross, Londonas Metropolitena Universitāte, 
Lielbritānija. 
1.2.  2007.- 2008.g. – līdzdalība starptautiskajā 
pētnieciskajā organizācijā “Childrens Identity and 
Citizenship European Association (CICea)”- membership 
number is: IND_0031. 
1.2. Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās 
konferencēs: no 2000. – 2008.g. – ik gadu 1-2 
konferences. Kopā 12 konferences, kurās nolasīti  referāti 
( dažādu valstu augstākajās mācību ietādēs. 

3. Doktorantu darbu vadīšana  - 3   
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Mācību- metodiskā 
un  

pedagoģiskā darbība 

1.Izstrādāti un tiek docēti  studiju kursi: 
1.1. “ Konstitucionālās tiesības” –  2. līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības studiju programmā “Jurists” - 4 
kredītpunktu apjomā. 
1.2. “Salīdzinošās konstitucionālās tiesības 
un Eiropas Savienības konstitūcija” – profesionālās 
augstākās izglītības studiju programmā “Tiesību zinātnes” 
– 6 kredītpunktu apjomā. 
1.3. “Cilvēktiesību īstenošanas problēmas Latvijā” - 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmā 
“Tiesību zinātnes” – 2 kredītpunktu apjomā. 
1.4. “ Konstitucionālo tiesību teorija un Latvijas 
konstitucionālās tiesības” – 1. līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības studiju programmā “Tiesību zinātnes” 
– 2 kredītpunktu apjomā. 
2. Studentu  darbu – kursa darbi, bakalaura un maģistra 
darbi – vadīšana un recenzēšana. 
3. Kvalifikācijas paaugstināšana ārzemju augstskolās: 
3.1. Vroclavas Universitātes (Polija) sertifikāts 2006.gadā 
– lekciju nolasīšana studentiem par Latvijas 
mazākumtautību attīstības tiesiskajiem aspektiem.  
3.2. Eiropas Savienības  Ronnes (Dānija) Publiskās 
administrācijas reformu programmas skolas kursu 
klausītāja sertifikāts 1994.g.   
4. Pedagoģiskā darba stāžs Latvijas augstākās  

izglītības iestādēs – 38 gadi 
Galvenās 

publikācijas                   
1. “Ombudsmena institūts”. // Satversmes reforma Latvijā: 
par un pret. – Rīga: SEPJ “Latvija”, 1995, 52.- 59.lpp. 
2.”Etnisko minoritāšu kultūras autonomijas tiesiskie 
pamati.”// Integrācija un etnopolitika.- Rīga, 2000, 483.- 
492.lpp.  
3. “Konstitucionālisma izpausmes Latvijas Republikas 
Satversmē.”// Tiesību 
transformācijas problēmas sakarā ar integrāciju Eiropas 
Savienībā. Starp- 
tautiskās zin. konferences materiāli. – Rīga, 2002, 372.- 
400.lpp. 
4. “Suverenitātes principa vēsturiskā evolūcija sabiedrības 
attīstības kontekstā”.// Tradicionā-  lais un novatoriskais 
sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. Starptautiskās zin. 
konferences materiāli. – Rēzekne, 2002, 79.- 89.lpp.       
5. “The influence of the Constitution upon the 
Development of Constitucionalism of Latvia.” 
// Konstitucija XXI Amžiuje, Jurisprudencija.  
Mokslo darbai, 30 (22) tomas.-Vilņa, 2002, p. 173 -181. 
6. “Possibilities for the development of citi- 
zenship identity in the process of crosscul- 
tural education in Latvia”. // The Experience 
of Citizenship. Proceedings of the sixth Conference of the 
CICE Thematic Network, 
Krakow 2004. – London, 2004, p. 223- 231. 
7. “Citizenship Education in the secondary  
school: Latvian experience and problems”. 
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// Teaching Citizenship. Proceedings of the  
seventh Conference of the CICE Thematic Network, 
Ljubljana 2005. – London, 2005, p. 415- 421. 
8. “Глобализация и пути формирования 
национальной идентичности в образовательном 
процессе Латвии.” // 
Реальность этноса. Материалы конференции. – Санкт- 
Петербург, 2005, стр. 291- 294. 
9. „Looking after children without parents and 
encouraging their social integration: a Latvian 
perspective.” // Scottish Journal of Residential Child Care. 
August/September 2005. –Glasgow, 2005, p. 43- 52.  
10. „Роль конституционного права в формировании 
этнической и гражданской 
идентичности в системе высшего образования 
Латвии”. // Реальноть этноса. 
Материалы конференции. – Санкт- Петербург, 2006, 
стр. 205- 208. 
9.  „Citizenship and National Diversity in the   
Republic of Latvia.” // Edukacja obywatelska 
w spoleczenstwach wielokulturowych. (Citi- 
zenship Education in Multicultural Societies). 
- Krakow, 2007, p. 333- 344. 
10. „The Experience and Issues of Citizenship 
Education in Higher Education in Latvia.”  
// Citizenship Education in Society.  Proceedings of the 
ninth Conference of the CICE Thematic Network, 
Montpellier 2007. –London, 2007, p. 235- 242. 
11. „ Opportunities for the Development of Students 
Citizenship Identity in Higher Education in Latvia.” // 
Reflecting on Identities: Research, Practice and 
Innovation.   Proceedings of the tenth Conference of the 
CICE Thematic Network, Istanbul 2008.- London, 2008, 
p. 423- 430. 

Organizatoriskā                         1.Starptautiskā 8. CICE zinātniskā konference   
kompetence „Citizenship Education: Europe and the 
World - 2006.gada 25.- 27. maijā, Rīgā, orgkomitejas                                                              
loceklis (no LU). 
2. LU Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras  
vadītājs – 1995. – 2003.g.   

Valodu prasmes                             Latviešu valoda – dzimtā .                           
Krievu valoda – augstā līmenī. 
Angļu valoda – labā līmenī. 
Vācu valoda – iesācēja līmenī. 

 
03.04.2009.           Z.Mikainis 
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dzīves un darba gājums 
(CURRICULUM VITAE) 

 
Vārds, uzvārds                                             Juris Muižnieks 
Dzimšanas gads un datums                          1953.gada 8.jūnijs 
Dzimšanas vieta                                           Latvija, Rīga 

 
Izglītība                                            No 01.10.2006. studijas doktorantūrā Rīgas 

Stradiņa universitātē, 
1976.g. iegūta augstākā izglītība, Latvijas Valsts 
Universitātes Juridiskā fakultāte - jurists                    

Akadēmiskie nosaukumi  
un zinātniskie grādi                                     

No 1997.g. līdz šim brīdim- docents 

Nodarbošanās No 1996.g. līdz šim brīdim – Rēzeknes Augstskolas  
Tiesību zinātņu katedra, (1996.-1997.-lektors, 1997.-
2004.-docents, no 2004.  asoc.profesors) 
No 1994.g. līdz šim brīdim SIA “Ad Rem” vec. 
juriskonsults.  

1977.-1996.g. – Latvijas Universitātes Juridiskās 
fakultātes vecākais pasniedzējs; 

1975.-1977.g. – Rīgas pilsētas Kirova rajona                 
iekšlietu daļas izmeklētājs. 

Zinātniski -pētnieciskā darbība                    1. Marksistisko uzskatu izcelšanās un   
attīstība Latvijā 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā 

(1890.-   1905.). 
2. Latvijas Republikas pirmā prezidenta J.Čakstes 

politiskā un sabiedriski politiskā darbība.      
3. Tiesiskās apziņas deformācijas problēmas 

aspekti  
 

Pārējās zinātniskās darbības 
aktivitātes                                             

Piedalīšanās Rēzeknes Augstskolas 
starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, 

Juridiskās koledžas zinātniskajās konferencēs, 
Liepājas pedagoģiskās Universitātes starptautiskajās    
zinātniskajās konferencēs. 

Mācību -metodiskās pubikācijas mācību metodiskais līdzeklis – 1 
Mācību -metodiskā un 
pedagoģiskā darbība                                   

Sagatavotie un lasītie studiju kursi un 
programmas: Eiropas tiesību vēsture, Krievijas 

tiesību vēsture, Ievads politoloģijā, Vēlēšanu mehānisma 
politiskā analīze, Latvijas politiskā sistēma; Tiesību 
filozofija. 
Pedagoģiskā darba stāžs augstskolās – 32 gadi 

Sabiedriskās aktivitātes Juristu biedrības biedrs 
RA Šķīrējtiesas priekšsēdētājs 
RA Satversmes loceklis 

Galvenās publikācijas                                1. Ю. Я. Муйжниекс: Развитие 
Марксистических взглядов на государство и право в 
Латвии на кануне революций 1905.-1907 годов – 
Проблемы истории и теории государства и права. 
Univerzita Karlova, PRAHA, 1982. 

2. J.Čakste un K.Čakste – Latvijas neatkarīgas 
valsts patrioti. – Personība. Laiks. Komunikācija. 
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Starptautiskās  
zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne. 2003.  
3. Latvijas Republikas Satversmes 80 gadi: 

tapšana, nepilnības un aktuālākās problēmas šodien.- 
Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā 
attīstībā. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli.     
Rēzekne. 2002. 

4. Vēstījums ar 200 000 parakstiem. –   Juridiskās 
koledžas un Sociālo tehnoloģiju augstskolas zinātniskās 
konferences materiāli. Rīga. 2002. 

5. 1922.gada Satversmes izstrādāšana, apkopošana 
un pieņemšana.-  Juridiskās koledžas un Sociālo 
tehnoloģiju augstskolas zinātniskās konferences materiāli. 
Rīga. 2002. 

   
   

6. Advokāts Jānis Čakste un 1905. gada 
revolūcija. Sabiedrība un kultūra: ilgtspējīga attīstība. – 
Liepāja; LPA, 2006. 

7. Advokāts Jānis Čakste un 1905. gada 
revolūcija. Sabiedrība un kultūra: ilgtspējīga attīstība. – 
Liepāja; LPA, 2006. 

8. Juridiskā izglītība un tiesiskās apziņas 
deformācijas problēmas mūžizglītības kontekstā. 
Sabiedrība, integrācija, izglītība/Starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli: Rēzekne, 2007. 

9. Tiesiskās apziņas deformācijas problēma 
sabiedrības drošības kontekstā. Zinātniskā konference 
“Latvija Eiropas Savienībā – attīstības tendences un 
perspektīvas”, Rīga, 2007. 

10. Tiesiskās apziņas deformācijas problēmas 
sabiedriskās drošības kontekstā. Rīgas Stradiņa 
Universitātes 2007. gada zinātniskā konference/ Tēzes.-
Rīga, 2007. 

11. Tiesiskās apziņas deformācija un tiesiskais 
nihilisms Latvijas postsociālistiskās sabiedrības 
kontekstā. Sociālo tehnoloģiju augstskolas Starptautiskā 
zinātniski praktiskā konference „Eiropas un nacionālo 
tiesību aktuālās problēmas”, Rīga, 2008. 
• 24.-25.04.2008.- sertifikāts Nr.074/125 par 

piedalīšanos 11. starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē “Sabiedrība un kultūra: Sociālā partnerība 
un dialogs” Liepājā ar referātu Tiesiskās apziņas 
satura un būtības transformācija Latvijas sabiedrībā 
globalizācijas apstākļos. 

Stažēšanās, 
papildizglītošanās 

• 23.-24.04.2009.- sertifikāts Nr.069/114 par 
piedalīšanos 12. starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē “Sabiedrība un kultūra: Citādība un 
mazākuma intereses” Liepājā ar referātu Sabiedrības 
stratifikācija: subkultūras un citādības problēmas 
(krīzes apstākļos). 

Valodu prasmes                                    Latviešu, krievu, angļu 
  
02.03.2009.         J.Muižnieks 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
Curriculum Vitae 

 
Vārds, uzvārds Maija PAĻČIKOVSKA 

Dzimšanas gads un datums 1978. gada 2.maijs 

Adrese Kandavas ielā 12 dz. 8, Rīga, LV-1083 

Darba vieta Latvijas Republikas Augstākā tiesa – tiesneša palīgs, 
Rēzeknes augstskola, Humanitāro un juridisko zinātņu 
fakultāte, tiesību zinātņu katedra – docente 

Izglītība un profesionālā 
kompetence 

• 1996.gadā pabeigta Jelgavas 5.vidusskola  
 
• 2002.gadā ir iegūta jurista kvalifikācija Latvijas 

Universitātes Juridiskajā fakultātē 
 
• 2003.gadā ir iegūts Maģistra grāds tiesību zinātnē, 

civiltiesisko zinātņu apakšprogrammā, Latvijas 
Universitātes Juridiskajā fakultātē  

 
• 2003.gadā ir uzsāktas tiesību zinātņu studijas un 

pētniecība doktorantūrā (civiltiesisko zinātņu 
apakšprogrammā) Latvijas –Dānijas FEU sadarbības 
projekta „Reform of Higher Education in Law in Latvia” 
ietvaros (pilna laika);  

 
• 2006. gada oktobris doktorantūras studiju un promocijas 

darba Civil dispute resolution methods: developing a 
collaborative approach. Developing Judicial Settlement 
Practice, and Mediation in the Latvian System 
(Civiltiesisko strīdu risināšanas metodes: sadarbības 
pieejas attīstība. Tiesnešu izlīguma funkciju un 
mediācijas attīstība Latvijas sistēmā.) pabeigšana 

• 2007.gads promocijas darba aizstāvēšana – iegūts tiesību 
zinātņu doktora grāds – Ph.D. (University of Southern 
Denmark – Dānija) 
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Pieredze Pētniecības un zinātniskās darbības jomā:  
• piedalīšanās ar referātiem vairākās starptautiskās 

zinātniskās konferencēs un vairāku publikāciju 
sagatavošana civiltiesiskajās zinātnēs: 

zinātniskie raksti: 

1. „Laulāto likumiskās attiecības un to risinājums”, 
Latvijas Vēstnesis, 21.11.2000., Nr.418/420 
(2329/2331); 28.11.2000. Nr.426/429 (2337/2340); 

2. „Par legāta institūtu mantojuma tiesībās”, Latvijas 
Vēstnesis, 12.12.2000., Nr.448/449 (2359/2360), 
19.12.2000., Nr.458/459 (2369/2370) 

3. “Task of the court during the case preparation stage 
for a trial” (ang. val.) (Tiesneša uzdevumi lietu 
sagatavošanas iztiesāšanai stadijā), Rēzeknes 
Augstskolas organizētās starptautiskās zinātniskās 
konferences „Scientific achievements for 
wellbeing and development of society” rakstu 
krājums, Rēzekne, 2004; 

4.  “Promoting settlement in civil procedure” (ang. 
val.) (Izlīgumu veicināšana civilprocesā), Viļņas 
Universitātes organizētās starptautiskās zinātniskās 
konferences “Civilinio proceso pirmosios 
instancijos teisme reforma Baltijos jūros regiono 
valstybėse ir Centrinėje Europoje” rakstu krājums, 
Vilniaus universiteto leidykla, 2005; 

5.  „Comment on the European Code of Conduct for 
Mediators. Principles of self-determination and 
confidentiality” (ang. val.) (Komentārs Eiropas 
mediatoru uzvedības kodeksam. Pašnoteikšanās un 
konfidencialitātes principi), Eirofakultātes 
atbalstīts zinātnisko rakstu krājums: “The Long 
Road of Smaller Countries into the Enlarged 
European Union. Challenges for New Member 
States, in Particular the Baltic Countries, in 
Implementing and Applying EU Law”, Vilnius, 
EUGRIMAS, 2006; 

6.  „Strīdu risināšanas metodes, sevišķi samierināšana, 
kā civilās sabiedrības attīstības faktors”, Liepājas 
Pedagoģijas Akadēmijas organizētās starptautiskās 
zinātniskās konferences „Sabiedrība un kultūra” 
VIII rakstu krājums, Liepāja, 2006; 

7.  „Civiltiesisko pārkāpumu sekas: tiesāšanās vai 
izlīgums? Tiesneša loma”, 2005.gada Daugavpils 
Universitātes starptautiskās zinātniskās 
konferences „Tiesību pārkāpuma sekas publiskajās 
un privātajās tiesībās” rakstu krājums, Daugavpils, 
2006. 

8.  „Tiesneša objektivitāte un neitralitāte: sacīkstes 
principa realizācija. Angloamerikāņu un 
kontinentālais modelis”, Jurista Vārds, 
27.11.2007., Nr.48/50, arī „Tiesneša objektivitāte 
un neitralitāte – sacīkstes principa realizācija: 
angloamerikāņu un kontinentālā iztiesāšanas 
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modeļa salīdzinājums” - Civilprocesa aktuālie 
jautājumi. 2007.gada zinātniskās konferences 
krājums.- Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2008. 

Starptautiskās zinātniskās 
konferences un semināri 

1.2007.gadā Tieslietu ministrijas organizētajā zinātniskajā 
konferencē „Civilprocesa aktuālie jautājumi” ar referātu 
„Tiesneša objektivitāte un neitralitāte – sacīkstes 
principa realizācija: angloamerikāņu un kontinentālā 
iztiesāšanas modeļa salīdzinājums” 

2.2005.gadā Liepājas Pedagoģijas Akadēmijas 
organizētajā starptautiskajā  zinātniskajā  konferencē 
„Sabiedrība un kultūra” Liepājā ar referātu  „Strīdu 
risināšana pārrunu un samierināšanas ceļā kā civilās 
sabiedrības attīstības faktors” 

3.2005.gadā Eirofakultātes organizētajā  starptautiskajā 
zinātniskajā  konferencē „Conference on the national 
application and implementation of European Union law” 
Viļņā ar referātu „Development of the European Union 
as an area of justice, mediation as a cross-border dispute 
resolution mechanism European Union wide” (ang. val.) 

4.2005.gadā Daugavpils Universitātes starptautiskajā 
zinātniskajā  konferencē „Tiesību pārkāpuma sekas 
publiskajās un privātajās tiesībās”, Daugavpilī ar 
referātu „Civiltiesisko pārkāpumu sekas: tiesāšanās vai 
izlīgums? Tiesneša loma” 

5.2004.gadā Eirofakultātes starptautiskajā zinātniskajā 
seminārā  „Baltic Social Science Winter Workshop” 
Rīgā, ar referātu „Alternatives to adjudication: 
settlement attempts as a part of civil procedure” (ang. 
val.); 

6.Dānijas-Latvijas sadarbības projekta (FEU) ietvaros 
organizētajos starptautiskajos zinātniskajos semināros. 

Papildus starptautiskās 
konferences 

1.2004.gadā Ziemeļvalstu starptautiskajā konferencē 
„Nordic Conference for Mediation and Conflict 
Management”, Skövde (Zviedrija); 

2.2006.gadā starptautiskajā konferencē „The Fourth 
Nordic Conference in Mediation and Conflict 
Management”, Helsinki (Somija); 

3.2006.gadā Tieslietu ministrijas un Vācijas Starptautiskās 
tiesiskās sadarbības institūta sadarbības projekta „Strīdu 
izšķiršanas sistēmas un praktizējošu juristu apmācība” 
atklāšanas konferencē; 

4.2006.gadā Rīgas Juridiskās augstskolas organizētajā 
konferencē „Alternatīvās domstarpību risināšanas 
perspektīvas Latvijā”, Rīgā ar referātu „Mediācijas kā 
citādas strīdu risināšanas metodes potenciāls Latvijas 
tiesību sistēmā”. 
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Pētniecības vizītes 1.Dānijā, Kopenhāgenas Biznesa Augstskola, 2004.gada 
pavasarī; 
2. ASV, Arizonas pavalsts universitāte, 2004.gada rudenī; 
3. Ungārijā, Centrāleiropas universitāte, apguvusi ASV 
vieslektoru mācību kursu „Mediācija un citas metodes 
demokrātijas attīstībai” („Mediation and other methods to 
foster democratic dialogue” - sadarbībā ar Benjamin N. 
Cardozo School of Law (ASV) un Hamline University 
School of Law (ASV)), 2005.gada vasarā; 
4. Pētniecības vizīti Vācijā, Hamburgas universitāte, 
2006.gada pavasarī. 

Svešvalodu 
zināšanas 

Angļu valoda – ļoti labi (TOEFL sertifikāts) 
Vācu valoda – ļoti labi (TestDaf sertifikāts) 

Cits darbs lauksaimniecībā, tirdzniecībā, sekretāres, 
juriskonsultes (Tieslietu ministrija) amatā 

 
 
 
23.03.2009.          M.Paļčikovska 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

Curriculum Vitae 
 
 

 Vārds, uzvārds 
 
 
Dzimšanas gads un datums 
 
Dzimšanas vieta 
 
Izglītība 
 
 
 
Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi  
 
 
 
Nodarbošanās 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andris Plotnieks 
 
 
1938.gada 19.jūnijs 
 
Rīga 
 
1956.-1962.- Latvijas Valsts Universitāte, Juridiskā un 
ekonomikas fakultāte, iegūta jurista kvalifikācija. 

1945.-1956.- Rīgas 54.pamatskola un 2.vidusskola 
 

 

kļuvis par juridisko zinātņu kandidātu (1968. g.), juridisko 
zinātņu doktoru (1980. g.) un profesoru (1982. g.). Ievēlēts 
par LZA korespondētājlocekli (1990. g.). 

 

No 2005.g. Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko 
zinātņu fakultātes asociētais profesors.  

No 1993.g.- SIA “Starduko” valdes priekšsēdētājs. 

No 1990.g.- Latvijas Zinību biedrības (vēlāk Latvijas Tautas 
skola)  priekšsēdētājs. 

1994.-1996.- Latvijas Policijas akadēmijas profesors- 
pētnieks, lasījis valsts un tiesību teorijas kursu. 

1990.-1993.- Latvijas Republikas Augstākās Padomes 
deputāts, Likumdošanas jautājumu komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks. 

1989.-1991. – PSRS Tautas deputāts no Latvijas Tautas 
frontes, savā deputāta darbībā Maskavā uzstājies pret 
mēģinājumiem ar grozījumiem konstitucionālajā 
likumdošanā saglabāt Latvijas pakļautību PSRS, piedalījās 
sarunās par Latvijas neatkarības atzīšanu. 

1989-1990- darbojies neatkarīgajā Latvijas kompartijā, 
iesaistījies Atmodas procesos un LTF, piedalījies svarīgāko 
likumprojektu izstrādāšanā, kas noteica demokrātiskus 
grozījumus AP vēlēšanu kārtībā un augstākās varas 
institūciju organizācijā 

1986.-1988.- Mongolijas valsts universitātes viesprofesors, 
lasījis valsts un tiesību teorijas kursu, vadījis zinātņu doktora 
un kandidāta disertāciju izstrādāšanu. 

1979.-1984.- Latvijas Valsts universitātes Juridiskās 
fakultātes dekāns  

1981.-1992.- Latvijas valsts universitātes profesors, lasījis 
valsts tiesību, valsts un tiesību teorijas un valsts un tiesību 
teorijas problēmu kursus, vadījis zinātņu kandidāta 
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Zinātniski-pētnieciskā darbība 
 
 
Pārējās zinātniskās darbības 
aktivitātes 
 
 
 
 
 
Mācību-metodiskās 
publikācijas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mācību-metodiskā un 
pedagoģiskā darbība 
 
 
 
 
 
 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
 
 
 
 
Valodu prasmes 
 
 
Cita papildus informācija 
 

disertāciju izstrādāšanu. 

1970.-1981.- Latvijas Valsts universitātes Juridiskās 
fakultātes  docents. 

1963.- 1970.- Latvijas Valsts universitātes Juridiskās 
fakultātes pasniedzējs. 

1958.-1963.- strādājis sabiedriskās kārtības sargāšanas 
institūcijās 

 

Valsts un tiesību teorija 
 
 
 Uzstājies ar akadēmiskiem priekšlasījumiem ASV, 
Čehija, Polija un Ungārijas augstskolās. 
Par Latvijas Republikas likumdošanu ziņojis 
konferencēs un semināros Čehijā, Francijā, Krievijā, 
Lielbritānijā, Lietuvā, Maltā, Norvēģijā, Polijā, 
Slovēnijā, Vācijā un Zviedrijā.  
                                        
1975.g. Rīgā publicēta mācību grāmata tiesību teorijā 
“Padomju sociālistiskās tiesības” 
1988.g. Ulan-Batorā publicēts valsts un tiesību teorijas 
kurss shēmās. 
Dogmatiskās tiesības – Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 
2008. –159 lpp. 
Tiesību teorija & Juridiskā metode – R.: SIA“Izglītības 
soļi”, 2009.- 312 lpp. 
Latvia is Coming Back to Europe – Rēzekne: Rēzeknes 
Augstskola, 2009. –194 lpp. 
  
Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas:  
valsts tiesību, valsts un tiesību teorijas un valsts un tiesību 
teorijas problēmu kursi. 

vadījis zinātņu doktora un kandidāta disertāciju 
izstrādāšanu. 

Pedagoģiskā darba stāžs augstskolās – 42 gadi.  
 
 

 Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris (2000.g.) 
1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme 

 
 
 
latviešu, krievu, angļu. 
 
 
Vaļasprieks - ceļojumi, makšķerēšana 

 
 
22.04.2009.                     A.Plotnieks 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
Curriculum Vitae 

 

 Vārds, uzvārds Anita Puzule 
 

 Dzimšanas gads un datums 1961.gada 16.novembris  
 

 Dzimšanas vieta Latvija, Bauskas rajona Vecumnieku pagasts 
 

 Izglītība 1991. absolvēta Latvijas Valsts universitātes Finanšu un 
tirdzniecības fakultātes finanšu un kredīta specialitāte un iegūta 
ekonomista kvalifikācija 

 Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

2002. pabeigts teorētiskais kurss Latvijas Universitātes (LU) 
doktorantūrā Ekonomikas zinātņu virzienā, apakšprogrammā 

Latvijas tautsaimniecība  
1997. Ekonomikas maģistra grāds saimnieciskās darbības uzskaites, 

analīzes un kontroles specialitātē LU. 
2001. docente profesionālajās studiju programmās. 

 Nodarbošanās Kopš 2001. Rēzeknes Augstskolas (RA) Ekonomikas fakultātes 
docente; 
1993. – 2001. RA Ekonomikas fakultātes lektore; 
2000. - 2001. RA Iekšējā audita struktūrvienības vadītāja; 
1995. – 1999. RA Ekonomikas fakultātes dekāne; 
2001. - 2005. RKB RAD grāmatvede (blakus darbs); 
1998. - 2004. SIA Tonis RA grāmatvede (blakus darbs); 
1994.-1998. Latgales Tūrisma biznesa institūta grāmatvede (blakus 
darbs); 
1993.- 1994. - RA galvenā grāmatveža vietniece; 
1991.- 1993. – Latvijas Nedzirdīgo savienības Rēzeknes mācību un 
ražošanas uzņēmuma galvenā grāmatvede; 
1982.- 1991.- Rēzeknes pilsētas finanšu nodaļa, finanšu inspekcija - 
tautsaimniecības finansēšanas vecākā ekonomiste, valsts ieņēmumu 
vecākā revidente - inspektore, vecākā finanšu inspektore. 

 Zinātniskās publikācijas Zinātnisko rakstu krājumos – 5. 
Konferenču pilnu referātu krājumos – 15. 

Konferenču tēzes – 1.  
 Zinātniski – pētnieciskā 

darbība 
Uzņēmējdarbība un nodokļu politika Latvijā. 

Piedalīšanās zinātniskajā projektā „Latgales finanšu problēmas”, 
apakštēma „Nodokļu politikas ietekme uz komercdarbību Latgalē”. 

 Zinātnisko kadru 
sagatavošana 

Nav. 

 Pārējās zinātniskās 
darbības aktivitātes 

Piedalīšanās ar referātiem 14 zinātniskās konferencēs. 
Organizēta Rēzeknes Augstskolas piektā ikgadējā un pirmā 

starptautiskā zinātniski praktiskā konference 1999.g. maijā un 
piedalīšanās studentu zinātniski praktiskās konferences organizēšanā 

2006.g. un 2008.g. maijā. 
 Mācību - metodiskās 

publikācijas 
Mācību grāmatas – 2, tai skaitā 1 (ar līdzautoriem). 

Mācību metodiskie norādījumi – 2, tai skaitā 1 (ar līdzautoru). 
Mācību prakses uzdevums – 1. 

Lekciju konspekti – 2. 
 Mācību – metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 
Studiju programmas: piedalījos Ekonomikas studiju programmas 

(1995./96.s.g.), profesionālās divgadīgās programmas “Finansu un 
grāmatvedības vadība” (2000.g.) izstrādē. 
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  Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas: Jaunākais 
grāmatvedībā, Grāmatvedība, Grāmatvedības teorija, Grāmatvedības 

pamati, Finansu grāmatvedība, Uzņēmējdarbības grāmatvedība, 
Mācību prakse grāmatvedībā, Lietvedība, Nodokļu sistēma, Nodokļu 

administrēšana, Uzņēmējdarbības ekonomika un grāmatvedības 
pamati, Zinātniskā darba pamati, Nodokļu sistēmas, Dokumentu 
pārvaldība, Uzņēmējdarbības pamati, Sociālo zinātņu pētīšanas 
metodes, Pētnieciskā darba metodoloģija, Nodokļu sistēmas ES 

dalībvalstīs un nodokļu tiesību praktikums. 
Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā – 15 gadi. Vidējā gada 

pedagoģiskā slodze – 800 stundas. 
 Akadēmiskā personāla un 

prof. kvalifikācijas 
speciālistu sagatavošana 

Sagatavoti 19 ekonomikas bakalauri, 54 ekonomisti, 7 profesionālie 
maģistri. 

 Pārējās studiju procesa 
aktivitātes 

2007.aprīlis Erasmus projekta ietvaros docētas lekcijas Sociālo 
zinātņu augstskolā (Lietuva, Klaipēda) 
2007. janv. ESF projekts Nr.2006/0096 Profesionālās pilnveides 
programmas ekonomikas skolotājiem “Komerczinības vidusskolā” 
izstrāde un īstenošana: skolotāju un skolēnu grāmatu materiālu 
“Grāmatvedībā” recenzente. 
2007. janv.-apr. ESF projekts Nr.2007/0049 Finanšu un 
grāmatvedības vadības specializācijas studentu profesionālā prakse 
uzņēmumos un iestādēs: veikt profesionālās prakses metodisko 
norādījumu pilnveidošanu un analīzi. 
2007. ESF projekts Nr. LHZB – ALTUM – 2006/1 Nacionālās 
programmas ”Apmācības, konsultācijas un finansiālais atbalsts 
komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai”: nodrošināt 
apmācību Latgales reģionā grāmatvedības, lietvedības un nodokļu 
daļā.  
2006.-2007. ESF projekts Nr.2006/0012 Tālākizglītības programmas 
“Starptautisko pārvadājumu loģistika un finanses” īstenošana LSAA 
uzņēmumos: izstrādāt mācību grāmatu “Nodokļi un nodevas”.  
2003.maijs-jūl. Daugavpils Universitātes profesionālās pilnveides 
programma “Inovācijas augstākās izglītības sistēmā” 
2000. Sorosa fonda –Latvija kursi “Lasīšana un rakstīšana kritiskās 

domāšanas attīstīšanai”, apliecība izdota 28.12.2000. 
1999.febr. Tempus projekts Nr. S_JEP 11064/96: Uzņēmējdarbības 

grāmatvedības un Nodokļi uzņēmējdarbībā kursu programmu 
izstrāde, paaugstinot kvalifikāciju Karlsrūes Universitātē (Vācijā). 

1999. aug. PHARE programmas Nr. 98 – 0471.00 kursi 
Finansu vadībā Administrācijas skolā. 

1997. Latvijas – Dānijas sadarbības projekts BERiL: biznesa 
koledžas studiju programmas specialitātei “Ekonomika. 

Grāmatvedība. Nodokļi.” izstrāde. 
Paaugstināta kvalifikācija grāmatvedībā, lietvedībā, finansu vadībā, 
iekšējā auditā, datorkursos. 

 Sabiedriskās aktivitātes RA Senāta priekšsēdētājas vietniece (1999.-2005.), Ekspertu 
komisijas priekšsēdētāja vietniece, Satversmes sekretāre, Zinātniskā 
darba koordinatore Finanšu vadības katedrā. 

 Goda nosaukumi, 
apbalvojumi 

Rēzeknes pilsētas finanšu nodaļas, RA atzinības raksti. 
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 Galvenās publikācijas 1. Nodokļi un nodevas. Rīga: SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un 
menedžmenta akadēmija”, 2007. 333.lpp. 

2. Tūrisma uzņēmējdarbības pamati. 12.nodaļa Daži aspekti 
tūrisma uzņēmējdarbības lietvedībā. Rēzekne: RA, 2001. 101.-
117.lpp. 

3. Studiju darbu, diplomdarbu un maģistra darbu izstrādāšanas un 
aizstāvēšanas metodiskie norādījumi. Rēzekne: RA, 2006. 50 
lpp. 

4. Ienākuma nodokļu politikas ietekme uz komercdarbību 
Latgalē. Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes un 
Latgales tautsaimniecības pētījumu institūta starptautiskās 
zinātniskās konferences Tautsaimniecības attīstības 
problēmas un risinājumi materiāli 2008.gada 17.aprīlis. 
Rēzekne: RA izdevniecība, 2008. 305. – 316.lpp. 

5. Impact of income tax on entrepreneurship in Latvia. Changes in 
Social and Business Environment. Proceedings of the 1st

 

 
International Conference. Kaunas: Kaunas University of 
Technology, 2006. p. 182. – 186. 

Valodu prasmes Latviešu – brīvi, krievu – brīvi, angļu - lasu un tulkoju speciālo 
literatūru. 

 
 
 
24.03.2009.          A.Puzule 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
Curriculum Vitae 

 
 Vārds, uzvārds 

 
Dzimšanas gads un datums 
 
Dzimšanas vieta 
 
Izglītība 
 
 
 
Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi  
 
 
 
Nodarbošanās 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zinātniskās publikācijas 
 
 
 
 
 
 
Zinātniski-pētnieciskā darbība 
 
 
 
Pārējās zinātniskās darbības 
aktivitātes 
 

Jānis Rozenbergs 
 
1936.gada 16.aprīlis 
 
Alūksnes rajons 
 
Augstākā, Latvijas Valsts Universitāte,  

Ekonomikas un juridiskās fakultātes Tiesību zinātņu 
nodaļa – 1961.g. jurists. 

 
2005.g.- valsts profesors 
1992.g.- Tiesību zinātņu doktors (Dr.jur.)  
1974.g.- Civiltiesību un civilprocesa katedras  
 docents 
1968.g.- Juridisko zinātņu kandidāts 
                                          
Rēzeknes Augstskola: Tiesību zinātņu katedras  

docents (1997-2001), asociētais profesors (2001-
2005), profesors (no 2005.gada), katedras vadītājs ( 

2001- 2007).  
 Latvijas  Universitāte:  

1979.g.- Juridiskās fakultātes Civiltiesisko 
zinātņu katedras docents; 
1976-1978.g.- Juridiskās fakultātes Civiltiesību un 

civilprocesa katedra, vec.zin.līdzstr.; 
1970.-1976.g.- Juridiskās fakultātes Civiltiesību 

un civilprocesa katedra, docents; 
1969.-1970.g.- Juridiskās un filozofijas 

fakultātes Civiltiesību un civilprocesa katedra, vecākais 
pasniedzējs; 

1967.-1969.g.- Juridiskās un filozofijas 
fakultātes Civiltiesību un civilprocesa katedra, 
asistents; 

1961.-1964.g.- Ekonomikas un Juridiskās 
fakultātes Civiltiesību un civilprocesa katedra, 
asistents. 

                                         1956.-1961.g.- Latvijas Valsts Universitāte,  
Ekonomikas un juridiskās fakultātes Tiesību zinātņu 

nodaļa, students.                                 
 
Monogrāfijas                                    4 

Raksti zinātniskajos žurnālos 

un rakstu krājumos                           8 

Konferenču tēzes                             19 
Raksti vārdnīcās (enciklopēdijās)    13 
Citas zin.publ. (stenda referāti)        4 
 
Civilprocesa zinātnē: pārstāvība, civillietas  

dalībnieku procesuālais stāvoklis, šķīrējtiesa. 
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Mācību-metodiskās 
publikācijas 
 
 
 
Mācību-metodiskā un 
pedagoģiskā darbība 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabiedriskās aktivitātes 
 
Galvenās publikācijas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Piedalījies Civiltiesisko zinātņu katedras 
zinātniski pētniecisko plānu un programmu izpildē, 
pētot aktuālās civilprocesuālās problēmas, it īpaši 
civilprocesuālās pārstāvniecības jautājumus. Piedalījies 
vairāku LR likumu projektu izstrādāšanā: par 
arodbiedrību tiesībām, par koplīgumu, par atceres un 
svētku dienām, par tiesu varu. Sagatavojis Nolikuma 
par darba strīdu komisijām projektu, darba līguma 
parauga projektu. Kopš 1993.g. strādā Valdība darba 
grupā pie civilprocesa likuma sagatavošanas. Devis 
atsauksmi par vairākiem LR likumprojektiem, piem., 
par grozījumiem un papildinājumiem CPK, par LR 
prokuratūru u.c. Kopš 1972.g. ir Latvijas Augstākās 
Tiesas Zinātniski Konsultatīvās Padomes loceklis. No 
1990.g. uz sabiedriskiem pamatiem pilda Starptautiskās 
Cilvēktiesību Sabiedrības Latvijas nacionālās nodaļas 
Juridiskā biroja vadītāja funkcijas.  

Kopš 1990.gada piedalījies 19  vietējās un 
starptautiskās konferencēs. 
 
Mācību grāmatas                                3 

Mācību līdzekļi                                  7 
Metodiskie raksti                               3 
Akadēmisko kursu programmas        3 
  

Studiju programmas “Jurists” direktors. 
Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas:  
civilprocess (kopš 1961.g.), darba tiesības (1968.-1972.), notariāts (kopš 1968.g.), 
juridiskais dienests (1979.-1985), tiesu vara (1994.-1995.), šķīrējtiesas. 

Pedagoģiskā darba stāžs augstskolās – 42 gadi.  
 
Darbojas Juristu biedrībā un Zinātnieku 

biedrībā.  
 
1.Развитие института гражданского 
процессуалъного представительства. - 
Коллект.монография “Актуальные проблемы 
теории и практики гражданского процесса” 
Изд.Лен. гос.у-т, 1979. 
2.Представительство по гражданским делам в суде 
и арбитраже. Зинатне Рига, 1981. 
3.Civilprocesa likuma komentāri. Autoru kolektīvs 
Prof. K.Torgāna un M.Dudeļa red. Papildinātais 
izdevums. Rīga, TNA, 2001., (J.Rozenbergs autors 1.-
8.,22.,50.,61.-72.,74.,76.-78.nodaļas 
komentāriem,16.a.l.). 
4. Civilprocesa likuma komentāri. Trešais papildinātais 
izdevums. Autoru kolektīvs prof. K.Torgāna vispārīgā 
zinātniskā redakcijā. Rīga. Tiesu namu aģentūra, 2006. 
967.lpp. (J.Rozenbergs komentējis 1.-8., 15.-19., 21., 
22., 23.-28., 48., 48.1, 50., 61.-72., 74.-74.2, 76.-
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Valodu prasmes 
 
 

79.nodaļas)  
 
 
latviešu, krievu, vācu. 

 
 
 

22.04.2009.                             J.Rozenbergs 
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DZIVES UN DARBA GAJUMS 
(CURRICULUM VITAE) 

   
Vārds, uzvārds Leonārs SVARINSKIS 
  
Dzimšanas gads un datums  1947.gada 1.novembris 
  
Dzimšanas vieta Latvija, Ludzas rajons 
  
Izglītība 1969.-1974. - Latvijas Valsts Universitātes Ekonomikas 

fakultāte finansu un kredīta specialitāte. 
1977.-1981. -Maskavas Finansu institūts, aspirantūra. 

  
Akadēmiskie nosaukumi un  
     zinātniskie grādi 

1982. - ekonomikas zinātņu kandidāts; 
1985.- Finansu un kredīta katedras docents; 
1992.- ekonomikas zinātņu doktors; 
1999.- asociētais profesors. 
2005. – profesors  

  
Nodarbošanās No 2005.gada Ekonomikas fakultātes Finanšu vadības katedras 

profesors;  
No 2004.gada Rēzeknes Augstskolas rektors; Ekonomikas 
fakultātes Finanšu vadības katedras asociētais profesors;  
No 2002.gada a/s "Reģionālā Investīciju Banka" valdes 
konsultants; 
No 1999.gada Latvijas Universitātes Finansu institūta asociētais 
profesors; 
1998.-1999, Latvijas Universitātes Finansu institūta docents; 
1991.-1997. -darbs uz pusslodzi Latvijas Universitātē; 
1993.-1997. - a/s 'Latvijas Depozītu banka" filiāles vadītājs, 
prezidents; 
1991.- 1993.- AKB "Banka Baltija" valdes priekšsēdētāja 
pirmais vietnieks; 
1989.-1997. - Jūrmalas domes deputāts; 
1985.- 1998. - Latvijas Valsts Universitātes finansu un kredīta 
katedras docents; 
1981.- 1984. - Latvijas Valsts Universitātes finansu un kredīta 
katedras vecākais pasniedzējs; 
1974.-1977.- Latvijas Valsts Universitātes finansu un kredīta 
katedras asistents, vecākais pasniedzējs. 

  
Zinātniskās publikācijas Zinātnisko publikāciju skaits -54. 
  
Zinātniski – pētnieciskā darbība Eiropas ekonomiska integrācija. 

Centrālās bankas darbība pārejas ekonomikas apstākļos. 
  
 Zinātnisko kadru sagatavošana 3 doktoranti 
  
Pārējās zinātniskās darbības 
aktivitātes 

Piedalīšanās ar referātiem zinātniskajās konferencēs 

  
Mācību – metodiskās 
publikācijas 

Mācību grāmatas – 1 (ar līdzautoriem) 
Mācību metodiskie līdzekļi 
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Mācību –metodiskā un  
pedagoģiskā darbība 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas: 
ES ekonomiskā un monetārā integrācija;  Finanšu un banku 
darbības rādītāji; Finansu statistika; Banku statistika; Banku 
grāmatvedība; Ilgtermiņa kreditēšana;  Naudas  un kredīta 
politika;  Noguldījumu operācijas;  Banku  vadība; Banku 
operācijas; Finansu pamati. 

  
Akadēmiskā personāla un 
prof. kvalifikācijas 
speciālistu sagatavošana 

Sagatavoti ekonomikas un vadībzinātnes bakalauri un maģistri, 
ekonomisti. 

  

Papildus ziņas par profesionālo 
darbību   
 

Darbs LU EVF studiju programmu padomē (2002.-2004.). 
Profesionālo studiju programmas Ekonomika (Finansu 
menedžments) direktors (2002.-2004.). 
LU šķīrējtiesas loceklis (2000.-2004.). 
LU Ekonomikas un vadības fakultātes Domes loceklis. 
LU Ekonomikas un vadības fakultātes Finansu institūta 
profesoru grupas vadītājs.  
A/s “Reģionālā Investīciju banka” valdes konsultants (2002.-
2004.). 
Starptautiskās zinātniskās konferences „Zinātnes sasniegumi 
sabiedrības labklājībai un attīstībai” materiāli. 2004.gada 4. un 
5.marts. – Rēzekne, 2004.- 145 lpp. – redakcijas kolēģijas 
loceklis.  
RA Senāta loceklis (no 2004.gada). 
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo 
pētījumu institūta Reģionālā ziņojuma redakcijas kolēģijas 
loceklis (2007.) 

  
Galvenās publikācijas 1. Komercbanku darbības riska pārvaldīšana // Finanses un 

kredīts: problēmas, koncepcijas, vadība, LU Zinātniskie 
raksti Nr.627; Rīga 2000, līdzautors – U.Zālītis. 

2. The Problems of the European Union Enlargement // 
Finanses un kredīts: problēmas, koncepcijas, vadība, LU 
Zinātniskie raksti, Nr.644; 644 – 652 lpp., Rīga, 2001, ISSN 
1407 – 2157, līdzautors – Ž.Svarinska. 

3. Iekšējā tirgus aizsardzības problēmas Latvijā // 
Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā 
attīstībā. Konkurētspējas problēmas ilgtspējīgā ekonomikas 
attīstībā. Starptautiskas zinātniskas konferences materiāli, 
405 – 412.lpp., 2002, Rēzekne, ISBN 9984 – 585 – 26 – 3, 
līdzautors – Ž.Svarinska. 

4. Establishment of the Latvian institutional structure for work 
with the EU Structural and Cohesion funds // Finance: 
Public Finance and macroeconomics, Investment and capital 
market, Corporate finance and capital budgeting, banking 
and credit risk management. ABAGAR, 173 – 191.lpp., 
2002, Bulgārija, ISBN 954 – 427 – 477 – 4, līdzautors – 
Ž.Svarinska. 
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 5. Model Proposed by there Government Structural Funds and 
there Cohesion Found // Сборник тэзисов. Проблемы и 
пути развития предпринимательства и права в ХХ веке. 
Балтийский Русский институт. Международная 
академия наук вышей школы. стр. 51 – 53, Рига, 2002, 
ISBN 9984-30-031-5, līdzautors – Ž.Svarinska. 

 6. Readiness of the Bank of Latvia for the Integration in the 
European System of Central Banks – Future of the 
Banking after the year 2000 in the World and in the Czech 
Republic. VII Comparison of the Banking Sectors in 
Transition Economies – Karvina: Silesian University 
Opava. School of Business Administration Karvina, 2002, 
64 – 70, līdzautors – Ž.Svarinska. 

 7. SAPARD programme and the scheme of its impletation in 
Latvia. – ES paplašināšanās Baltijas jūras reģionā: sociālie 
izaicinājumi un iespējas. Rīga, LU EVF TI, 2003.g. 
20.jūnijā. 

8. Latvijas lauksaimniecības finansiālā nodrošinājuma 
modeļi, izmantojot valsts aizņēmumus. – Ekonomika un 
uzņēmējdarbība, RTU zinātniskie raksti, 3.sērija, 
9.sējums, 112. - 119.lpp., Rīga, ISSN 1407 – 7337, 
līdzautors – Ž.Svarinska. 

9. Centrālās bankas darbības efektivitāte un integritāte // 
Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas, 
Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Rēzeknes 
Augstskola, 132. - 142.lpp., 2006., Rēzekne, ISBN 9984 – 
779 – 26 – 2, līdzautors – V.Pilsuma. 

10. Central Bank’s Role in the Development of the Economic 
Environment: Latvia’s Experience // Legal, Political and 
Economical Initiatives Towards Europe of Knowledge. 
International Conference on European Processes. – 
Kaunas: Kaunas University of Technology, 2006, 
līdzautors – V.Pilsuma. 

  
Kvalifikāciju celšana un lekciju 
lasīšana ārzemju augstskolās 

Socrates-Erasmus programmas ietvaros nolasītas lekcijas Tartu 
Universitātē (Igaunija) no 2005.gada 13.marta līdz 22.martam.  
Sertifikāts: 06269-010405-9-2/RA 

  
Starptautiski finansētu pētījumu 
projektu vadīšana, līdzdalība 
starptautiski finansētos pētījumu 
projektos 

Konkursa 2003/004-979-06-03/18: Phare 2003.gada 
Nacionālās programmas projekts „Ekonomiskās un sociālās 
kohēzijas pasākumi Latvijā” 2.kompetences  
 „Investīcijas cilvēkresursu attīstībā” 2.pasākums 
„Profesionālās izglītības un tālākizglītības attīstība” – eksperts 
augstskolas stratēģijas izstrādē;  
Projekts Nr. 2006/0088/VPD1/ SF/PIAA/05/APK/ 
3.2.5.2./0097/0160 „Kompetenču paaugstināšana Latgales 
reģiona skolotājiem jaunā pamatizglītības standarta 
realizēšanai vispārizglītojošā skolā”- ekonomiskās domāšanas 
moduļa materiālu sagatavošana  un realizācija, mācību 
metodiskā līdzekļa vispārizglītojošās skolas skolotājiem 
līdzautors; 
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 SOCRATES/ GRUNTVIG2 projekts Nr.06-LVA01-S2GOI-
00047-1 „Sustainable Development of costal areas” – projekta 
dalībnieks; 
ESF nacionālās programmas 3.2.1.7. projekts “Karjeras 
izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā” 
KIPNIS, līguma Nr. 2005/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/ 
3.2.7.1./0001/0159, profesionālā maģistra studiju programmas 
„Karjeras konsultants” satura un metodisko materiālu izstrādes 
eksperts. 
ESF projekts „Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā 
nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām 
RA”, līguma Nr. 2006/0256079/VPD/ESF/PIAA/06/APK/ 
3.2.3.2./0100/0160, Ekonomikas studiju programmu  
eksperts. 

  
Valodu prasme: Latviešu - brīvi, krievu - brīvi, angļu  - sarunu līmenī. 
 
Rēzeknē 
09.03.2009. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
Curriculum Vitae 

 
Vārds, uzvārds Valdis Tēraudkalns 
Dzimšanas gads un datums 1964. gada 25. jūnijā 

Dzimšanas vieta Rīga 

Izglītība 2005. g. - Kestona institūta stipendiāts Oksfordā;  
2000.g. – Ieguvis filozofijas doktora grādu (Latvijas 
Universitāte) 
1998.g. – Kestona institūta stipendiāts Oksfordā; 
1996.g. – Viesstudents Mančestras Ziemeļu teoloģisko 
koledžu federācijā un Mančestras universitātes 
Teoloģijas un reliģiju nodaļā ; 
1994.g. – Beidzis Grand Rapidu semināru (ASV), 
iegūstot maģistra grādu teoloģijā (M.T.S.); 
1990.g. – Beidzis Rīgas Tehniskās Universitātes 
Ķīmijas tehnoloģijas fakultāti. 

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

2000.g. – filozofijas doktora grāds; 
1994.g. – maģistra grāds teoloģijā (M.T.S.) 

Nodarbošanās No 2006. g. asociētais profesors filozofijā Rēzeknes  
augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātē 
2004.-2006. g. – Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un 
juridisko zinātņu fakultātes Vēstures un filosofijas 
katedras docents; 
2003.g. – viespasniedzējs Vīnes universitātes Humanitāro 
zinātņu fakultātes Ģermānistikas institūta 
Skandināvistikas nodaļā; 
2002.g. – Pasniedzējs Latvijas Universitātes Teoloģijas 
fakultātē; 
1999.-2004.g. – Pasniedzējs Latvijas Kultūras akadēmijā; 
Kopš 1996.g. – Latvijas Bībeles biedrības 
ģenerālsekretārs; 
1994.- 1998.g. – Pasniedzējs Luterāņu Diakonijas institūtā 
(tag. Latvijas Kristīgā Akadēmija). 
1993.-1994.g. – Latvijas Bībeles biedrības atbildīgais 
sekretārs; 
1990.-1992.g. – Inženieris Latvijas Zinātņu Akadēmijas 
Neorganiskās Ķīmijas institūtā. 

Zinātniski – pētnieciskā darbība Kristietības vēsture Latvijā, dzimtes studijas, 
cilvēktiesības un reliģija, politiskā teoloģija 

Pārējās zinātniskās darbības 
aktivitātes 

Līdzdalība starptautiskās konferencēs un vasaras skolās: 
1. Sociālisma idejas latviešu baptismā 20. gs. pirmajā 

pusē”  - R eferāts starptautiskā konferencē Prāgā. 
2. R eferāts "H istory of L atvian Pentecostalism"  

E iropas Pentakostisma un harismātisma 
pētniecības asociācijas konferencē 1999. gada 13.-
17. jūlijā H amburgā (V ācijā) .  
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3. R eferāts "V asarsvētku kustības hermeneitika: 
vēsturiskā atīstība un jaunākie virzieni" L atvijas 
K ultūras fonda un L atvijas K ultūras ministrijas un 
L atvijas B ībeles biedrības konferencē 1999.gada 
30.aprīlī - 1. maijam R īgā.  

4. R eferāts "N ew C harismatic C hurches in L atvia as 
Samples of Postmodern R eligious Sub-C ulture" 
X I V  starptautiskajā C E SN U R  konferencē "Jaunā 
reliģiozitāte X X I  gadsimtā" 2000.gada 29.-
31.augustā R īgā. 

5. R eferāts “ W omen in L atvian Protestant tradition 
during the inter-war period”  L U  D zimtes  studiju 
centra rīkotā starptautiskā konferencē “ T he R ole 
of W omen in B altic C ountries, Past and Present” , 
2001. gada 25. jūnijā, R īgā. 

6. R eferāts “ I nterplay of R eligious and Political 
G roups in L atvia after 1990”  K rievijas 
K ultūrpētniecības institūta Pēterburgas nodaļas 
rīkotā  starptautiskā konferencē 2001.gada 16.-
21.jūnijā, Pēterburgā.  

7. R eferāts “ B altvācu kultūras pēdas L atvijā: 
reformātu tradīcija 20. gs.”  2. Pasaules latviešu 
zinātnieku kongresā 2001. gada 14.-15. augustā, 
R īgā. ( tēzes publicētas konferences krājumā)  

8. R eferāts “ K ristīgā pasludinājuma metamorfozes 
mūsdienu informācijas sabiedrībā”  L atvijas B ībeles 
biedrības un L U  T eoloģijas fakultātes rīkotā 
starptautiskā konferencē 2001.gada 27.septembrī, 
R īgā. 

9. L ektors starptautiskā vasaras skolā “ D zimte un 
Politika”  (H E SP Summer School “ G ender and 
Politics” )  2002. gada augustā, R īgā. 

10. R eferāts “ C onstructions of M asculinity in 
C ontemporary C hristianity”   intensīvajā 
starptautiskajā apmācību programmā “ R eliģija un 
politiskās pārmaiņas E iropā: pagātne un tagadne”  
(C L I O H net ar E iropas komisijas atbalstu, 
izmantojot programmas Socrates starpniecību)  
2003. gada 12.-23.maijā, R īgā, L atvijas universitātē. 

11. R eferāts “ L eaving B ehind I magined U niformity: 
C hanging I dentities of L atvian B aptist C hurches”  
trešajā starptautiskajā baptisma pētniecības 
konferencē 2003.gada 16.-19.jūlijā Prāgā. 

12. R eferāts “ Playing with C hristian values: R ole of 
R eligion in Political life of Postsocialist L atvia”  
starptautiskajā konferencē “ T ransformācijas 
process B altijā un A ustrumeiropas pieredze”  
2003.gada 12.-15. novembrī V īnes universitātē. 
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13. L ekcijas par B altijas valstu reliģiju vēsturi B altijas 
starptautiskajā vasaras skolā, V almierā, V idzemes 
augstskolā, 2004. gada jūlijā. 

14. Referāts “The Image of Sweden in the Territory of 
Latvia: A Retrospection” Starptautiskās Skandināvijas 
studiju asociācijas konferencē 2004. gada 2.-7. 
augustā, Vīnes universitātē. 

15. Referāts “Socialist Ideas among Latvian Baptists in 
the First Half of Twentieth Century”, starptautiskajā 
konferencē “Baptist Histories in Eastern Europe”, 
2005. gada 25. maijā, Prāgā, Starptautiskajā baptistu 
seminārā. 

16. Referāts “Ceļš uz luterāņu sieviešu ordināciju Latvijā” 
Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības rīkotajā 
starptautiskajā konferencē “Sieviete baznīcā” Rīgā, 
2005. gada 22. augustā. 

17. Referāts “Budisma ideju sākumi Latvijas teritorijā 20. 
gs. 1  

       pusē” Letonikas 1. kongresā Rīgā, 2005. gada 
25. oktobrī. 
18. Referāts “1905. gada revolūcija: vēsturiski teoloģiskas     
      refleksijas” Latvijas Nacionālās bibliotēkas un 
Latvijas      
     Bibliotekāru biedrības rīkotajā starptautiskajā 
konferencē  
     “Informācija, revolūcija, reakcija: 1905-2005” Rīgā, 
2005.    

      gada 24. novembrī. 
19. Referāts “Latvian Missionary work in Latin America”  
      starptautiskajā konferencē Akādijas universitātē Nova    

      Skočā, Kanādā, 2006. gada 15. jūlijā. 
20. Referāts “Draudze “Jaunā paaudze” – sekta vai 

baznīca?”   
      biedrības “Dialogi.lv” rīkotā konferencē “Ceļojums ar  
     citādo. Subkultūras pilsētas vidē” Rīgā, 2007. gada 19.    

     aprīlī. 
21. Referāts “Savējie vai svešie? Luterānisms Latgalē 

Latvijas pirmajā neatkarības periodā (1917-1940)” 
Latgales kongresā Daugavpils universitātē 2007. gada 
12. novembrī. 

22. Referāts “Bībeles 1965. gada izdevums 
kultūrvēsturiskā kontekstā” Valsts valodas komisijas 
un Latvijas Bībeles biedrības rīkotajā starptautiskajā 
konferencē “Tulkojums kā kultūrvēsturisks notikums” 
(Bībeles tulkojumi: teorija, vēsture, mūsdienu prakse) 
Rīgā, 2007. gada 7. decembrī. 

Mācību-metodiskā un 
pedagoģiskā darbība 

Sagatavotās studiju programmas:  
Otrā līmeņa  profesionālās augstākās izglītības studiju 
programma “Reliģijas pedagoģija”; Otrā līmeņa  
profesionālās augstākās izglītības studiju programma 
“Filozofijas un cilvēkrīcības zinību  skolotājs”  
Sagatavotie un lasītie studiju kursi: 
“Filozofijas pamati”, “Filozofija”, “Filozofijas vēsture”, 
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“Kristīgā filozofija”, “Ievads vēstures filozofijā”  
Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā – 11 gadi.  
Vidējā gada pedagoģiskā slodze – 300 stundas 

Akadēmiskā personāla un 
profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

Vadīti 10 bakalaura darbi (RA un LU) 

Pārējās studiju procesa 
aktivitātes 

Līdzdalība pētnieciskos projektos: 
Vēsturnieces U.Hiršhauzenas (Vācija) asistents, veicot 
19.gs. un 20.gs. sākuma latviešu un krievu preses analīzi, 
2001-2003 
 
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās 
sekretariāta pētījums „Reliģiskā dažādība Latvijā: 
stratēģijas iecietības veicināšanai“ (2005-2006) 
 

Līdzdalība akadēmisku izdevumu redkolēģijās: 
Latvijas Bībeles biedrības izdevuma “Bībele: 

Raksti, teksts, kultūrvide“ (iznākuši trīs laidieni) 
redaktors  

Zinātniskā rakstu krājuma “Ceļš” atbildīgais redaktors (no 
2006. g.) 
Krājuma “Latvijas Universitātes Raksti”, sērija 
“Teoloģija” redkolēģijas loceklis, (no 2007. g.) 

Sabiedriskās aktivitātes Līdzdalība konsultatīvās padomēs un darba grupās: 

- Izglītības un zinātnes ministrijas Reliģiskās 
izglītības konsultatīvā padome (1998-1999) 

- Valsts Cilvēktiesību biroja darba grupa par 
apziņas un reliģijas brīvības tiesībām (2000-2001) 

- Darba grupa pret neiecietību vērstas nacionālās 
programmas projekta izstrādei (2003- 2004, Īpašu 
uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās 
sekretariāts) 

- Nacionālā darba grupa pretdiskriminācijas 
kampaņai (Eiropas Savienības projekts, no 2004. 
g.) 

- Darba grupa papildu svētku, atceres un 
atzīmējamo dienu noteikšanas izvērtējumam 
(2004.g., Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības 
integrācijas lietās sekretariāts) 

Akadēmiskās publikācijas 1. Teraudkalns V. Socialist Ideas Among Latvian 
Baptists in the First Half of the Twentieth Century // 
Eastern European Baptist History: New Perspectives. – 
Prague: IBTS, 2007. - pp. 102-118. 

2. Tēraudkalns V. Budisma sākumi Latvijā 20. 
gadsimta pirmajā pusē // Reliģiski-filozofiski raksti. – XI 
sēj. Rīga: Latvijas Universitātes Filozofijas un 
socioloģijas institūts, 2007. – 101.-121. lpp. 
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3. Tēraudkalns V. Draudze “Jaunā paaudze” – 
sekta vai baznīca? // Ceļojums ar citādo: subkultūras 
pilsētas vidē / Hanovs D., atb. red. – Rīga: Dialogi.lv, 
2007. – 172.-190. lpp. 

4. Tēraudkalns V. Bībeles tulkošana un izdošana 
Pirmās republikas laikā // RA Raksti. Vēsture un filozofija. 
VII sējums. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2007.- 96.-
109. lpp. 

5. Tēraudkalns V. Ievadam: atskaites punkti 
dialogam // Reliģiskā dažādība Latgalē: mērojot ceļu uz 
dialogu / Tēraudkalns V., atb. red. – Rīga: Latvijas 
Bībeles biedrība, 2007.- 5.-16. lpp. 
6. Tēraudkalns V. Ceļš uz luterāņu sieviešu ordināciju 
Latvijā // Ceļš. – 2006, Nr. 57. - 27.-44. lpp. 

7. Teraudkalns V. Leaving Behind Imagined 
Uniformity: Changing Identities of Latvian Baptist 
Churches // Baptist Identities. International Studies from 
the Seventeenth to the Twentieth Century / ed. by Randall 
I.M., Pilli T., Cross R. – Milton Keynes: Paternoster 
Press, 2006. - pp. 109-122. 

8. Teraudkalns V. Images of Sweden at the 
Territory of Latvia from 1800 to 1914 // Der Norden im 
Ausland – das Ausland im Norden. Formung und 
Transformation von Konzepten und Bildern des Anderen 
vom Mittelalter bis heute. 25. Tagung der IASS in Wien, 
2.-7.8.2004 / herausgegeben von Sven Hakon Rossel. - 
Wien: Praesens Verlag, 2006. – S. 663.-667. 
9. Teraudkalns V. Christian Political Right in Postsocialist  

 Latvia – Reality of Pretention? // Transformation 
Processes in the Baltic Sea Region and the East European 
Experience. / Sooman S., ed. - Vienna: University of 
Vienna, 2005. – pp. 123-131. 

10.Tēraudkalns V. 1905. gada revolūcija: 
vēsturiski teoloģiskas refleksijas // Informācija, 
revolūcija, reakcija: 1905-2005. – Rīga: Latvijas 
Nacionālā bibliotēka, 2005. – 34.-44. lpp. 

11.Tēraudkalns V.  Episcopacy in the Baptist 
Tradition // Recycling the Past or Researching History? 
Studies in Baptist Historiography and Myths / Thompson 
P.E., Cross A.R., ed. – Milton Keynes: Paternoster, 2005. 
- pp. 279-293. 

12. Tēraudkalns V.  Austrumu reliģiski filosofisko 
ideju aizsākumi Latvijā 19.gs.un 20.gs.1.pusē// Kentaurs.- 
2005., maijs. 

13. Tēraudkalns V. Apslēpto izgaismojot / 
Deiterokanoniskās grāmatas/ Latvijas Bībeles biedrības 
krājumā, Rīga, 2005. 

14. Tēraudkalns V. Ceļš uz luterāņu sieviešu 
ordināciju Latvijā // Ceļš. – 2006, Nr. 57. - 27.-44. lpp. 
15.  T ēraudkalns V . B ībeles biedrības L atvijas 
teritorijā 19.gadsimtā un 20.gadsimta sākumā / Bībele: 
raksti, teksts, kultūrvide/ A tb.red. V .T ēraudkalns.- R : 
L atvijas B ībeles biedrība, 2005. – 3.laid. 
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16. T ēraudkalns V . L utera tēls – ikona un/vai sava 
laika cilvēks // K entaurs. – 2004. – N r. 33. – 28.-34. lpp. 
17. T ēraudkalns V . R eformātu tradīcija L atvijas 
teritorijā 20. gadsimtā // Kultūras krustpunkti. –1.laid. 
Sast.J.U rtāns.–R .: L atvijas K ultūras akadēmija, 2004. – 
77.-90. lpp. 
18. T eraudkalns V . E choes of M odernity in the 
T heologies and Praxis of C hurches in C ontemporary 
L atvia // International Review of Mission. – 2003. – V ol. 
X C I I , N o. 364.-pp.56-65. 
19. T ēraudkalns V . Solidaritātes jēdziens 20. gadsimta  
teoloģijā //  Kentaurs. – 2003. – N r. 31. - 141.-152. lpp. 
20. T ēraudkalns V . Sūfiji: R ietumu un A ustrumu 
tikšanās un šķiršanās paradokss// Kentaurs.– 2003.– 
N r.32.– 87.-96.lpp. 
21. T ēraudkalns V . Sievietes telpa latviešu 
luterānismā 20. gs. pirmajā pusē // Feministica Lettica. 
– 3. laidiens. - Sast. A . C imdiņa. - R .:  L atvijas 
U niversitāte, 2003.– 306.-316. lpp. 
22. T ēraudkalns V . Jaunās harismātiskās draudzes 
L atvijā kā postmodernas reliģiskas subkultūras 
piemērs// Reliģiski filozofiski raksti.- V I I I  sēj. Sast. 
N .G ills. R .: L atvijas U niversitātes F ilozofijas un 
socioloģijas institūts, 2003.– 250.-266. lpp. 
23. T ēraudkalns V . C onstruction of M asculinities in 
C ontemporary C hristianity // Religion and Political 
Change in Europe: Past and Present. – C imdiņa A ., ed. 
– Pisa: E dizioni Plus - U niversitá di Pisa, 2003. - pp. 
223-232. 
24. T ēraudkalns V ., H anovs D .  “ M ēs un viņi” . 
M ūsdienu latviešu radikālais nacionālisms kā 
kvazireliģija // Kentaurs. – 2002. - N r. 29. – 28.-45. lpp. 
25. T eraudkalns V . T he R ole of W oman in L atvian 
Protestantism, 1918-1940 // Women in Baltic Societies: 
Past and Present / G oloubeva M ., H anovs D ., ed. – 
R iga: N .I .M .S., 2002. – pp. 37-49. 
26. T eraudkalns V . Strangers or C o-workers: 
I nterplay of R eligious and Political F orces in 
C ontemporary L atvia // O ntology of D ialogue: 
H istorical and E xistential E xperience. - International 
Readings on Theory, History and Philosophy of Culture. 
N o. 14. / M oreva L ., ed. – St. Peterburg: E idos, 2002. – 
pp.177- 186. 
27. T ēraudkalns v. K ristietības metamorfozes 
mūsdienu informācijas sabiedrībā // Bībele: Raksti, 
teksts, kultūrvide. 2. laidiens. / T ēraudkalns V ., atb. red. 
– R īga: L atvijas B ībeles biedrība, 2002. - 20.-32. lpp. 
28. T ēraudkalns V . Sievietības diskurss L atvijas 
vasarsvētku draudzēs (1927-1940. gads)// Feministica 
Lettica. 2001. – N r. 2. – 65.-78. lpp. 
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29. T ēraudkalns V . V asarsvētku draudžu izcelsme un 
attīstība L atvijā līdz 1940. gadam // Reliģiski-filozofiski 
raksti. – 2001. - N r. 7., 307.-336. lpp. 
30. T eraudkalns V . N ew C harismatic C hurches in 
L atvia as E xamples of Postmodern R eligious 
Subculture // International Review of Mission. – 2001. – 
V ol. X C , N o. 359. – pp. 444-454. 
31. T eraudkalns V . Pentecostalism in B altics: 
H istorical R etrospection// The Journal of European 
Pentecostal Theological Association. - 2001. - V ol. X X I . 
- pp. 91-108. 
32. T ēraudkalns V . V asarsvētku draudzes L atvijā 
1944.-1973. gadā // Latvijas Arhīvi. - 2000. - N r. 1. - 
127.-146. lpp.  
33. T ēraudkalns V . C onventionalization of B aptism in 
L atvia A fter W orld W ar I I  // Humanities and Social 
Sciences. Latvia. – 2000. – N o. 4, V ol. 29. - pp. 53-75. 
34. T eraudkalns V . W illiam F etler - F riend of 
Pentecostalism in L atvia // The Journal of European 
Pentecostal Theological Association. - 1999. - V ol. X I X . 
- pp. 81-88. 
35. T ēraudkalns V . L atvian B aptist T raditions in 
T ransition// Religion , State & Society. -1999.-V ol. 
2,N o.2.- pp.224-232. 
36. T eraudkalns V . O rigins of Pentecostalism in 
L atvia// Cyberjournal for Pentecostal-Charismatic 
Research. - 1999.- N o. 6. -pp. 1-13. 
(http://www.pctii.org/cyberj/latvia.html)   
37. T ēraudkalns V . V asarsvētku kustības 
hermeneitika: vēsturiskā attīstība un jaunākie virzieni// 
Bībele: Raksti, teksts, kultūrvide/ G alv.red. J.N .V ējš.- 
R īga: L atvijas B ībeles biedrība, 1999. - 238.-254. lpp. 
38. T ēraudkalns V . Postmodernisma izaicinājums 
kristietībai // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis.- 
1999.-53.sēj.-N r.4/5/6.- 89.-95. lpp. 
39. T eraudkalns V . T ranscendentalists: T houghts and 
I mpact // Faith and Freedom. – 1997. – V ol. 50, part 1, 
pp. 41-47. 
 
G rāmatas: 
T ēraudkalns V . Jaunā reliģiozitāte 20.gadsimta Latvijā: 
Vasarsvētku kustība. R īga: N .I .M .S., 2003. 
K oņkova-K rūmiņa S., T ēraudkalns V . Reliģiskā 
dažādība Latvijā: stratēģijas iecietības veicināšanai. – 
R īga: K lints, 2007. 

Valodu prasmes: Latviešu – dzimtā; krievu, angļu 
 

13.03.2008.      ____________________ /V.Tēraudkalns/ 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
Curriculum Vitae 

Vārds, uzvārds Andrejs Vanags 

Dzimšanas gads un datums 1977.gada 05.jūlijs  

Dzimšanas vieta Preiļi 

Izglītība 
 

2004.gadā Latvijas Universitātē iegūts sociālo zinātņu 
maģistra grāds tiesību zinātnē, diploms: sērija MDA, 
Nr.0120 
2000.gadā absolvēta Rēzeknes augstskola un iegūta 
jurista kvalifikācija, diploms Nr.000847 

Nodarbošanās 
 

2007.gads – Vidzemes Augstskolas Juridiskās daļas 
vadītājs 
2005.gads – Vidzemes Augstskolas jurists, 
2001.gads – 2005.gads - Latgales apgabaltiesas 
tiesneša palīgs, 
2000.gads – Rēzeknes augstskolas Humanitārās 
fakultātes lektors. 
1998.gads - 2001.gads - Firmas "AVIN - SIA" jurists. 
 

Zinātniskās publikācijas Raksti zinātniskajos izdevumos - 2. 
 

Zinātniski - pētnieciskā darbība Saistību tiesības. Lietu tiesības. Patērētāju tiesības. 
 

Pārējās zinātniskās darbības 
aktivitātes 

Piedalīšanās zinātniskās konferencēs. 
 

Mācību - metodiskā un 
pedagoģiskā darbība 
 
 
 
 

No 2000.gada lektors Rēzeknes augstskolas 
Humanitārās fakultātes Tiesību zinību katedrā.  
Sagatavotas studiju programmas: Dabas resursu 
tiesības, Līgumtiesības, Lietu tiesības, Patērētāju 
tiesības, Patērētāju interešu aizsardzība iekšējā un ārējā 
tirgū, Saistību un lietu tiesību praktikums (lietu tiesību 
daļa). 

Akadēmiskā personāla un 
profesionālās kvalifikācijas 
speciālistu sagatavošana 

Augstākas kvalifikācijas speciālisti - 12 
 

Pārējās mācību procesa aktivitātes 
 

Lekciju lasīšana - Latvijas tirdzniecības kamera, Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Galvenās publikācijas 
 

1."Patērētāja statusa īpatnības civiltiesiskajās 
attiecībās" 2003.gada Rēzeknes augstskolas 
starptautiskās zinātniskās konferences "Personība.  
Laiks. Komunikācija" materiāli. 
 
2."Noziedznieka loma nozieguma ģenēzē" 1998.gada 
Rēzeknes augstskolas studentu zinātniskās konferences 
materiāli. 

Valodu zināšanas Krievu, latviešu  val. – brīvi rakstu un runāju, 
angļu valoda – rakstu un runāju 

24.03.2009.                                            A.Vanags 
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Dzīves un darba gājums  
(Curriculum  vitae) 

 
1. Vārds, uzvārds Pēteris VUCENLAZDĀNS 
2. Dzimšanas gads un 

datums 
1951.gada  30.jūlijā 

3. Dzimšanas vieta Preiļu raj. Līvāni 

4. Izglītība 1969.g. absolvēta  Preiļu rajona Līvānu 1.vidusskola. 
1969. - 1973.g. studijas DPI fizikas matemātikas fakultātē, 

iegūta vidusskolas fizikas un matemātikas skolotāja 
kvalifikācija. 

1992.g. absolvēta LU maģistrantūra – Mg.paed. 
pedagoģijas maģistrs. 

1994.g. DPU iegūts pedagoģijas zinātņu doktora grāds. 
5. Akadēmiskie nosaukumi 

un zinātniskie grādi 
Profesors skolu pedagoģijas apakšnozarē ar Daugavpils 
Universitātes Pedagoģijas nozares profesoru padomes 

sēdes protokola Nr.3 2002.g. 21.11. lēmumu. 
Asociētais profesors skolas pedagoģijā ar DPU Pedagoģijas 
zinātnes paplašinātās Habilitācijas padomes 1998.g.23.12., 
sertifikāts RA- APR Nr.002; 
Pedagoģijas zinātņu doktora grāds, diploms G-D Nr.000036, 
izdots Daugavpilī, DPU, 1994. 30.05. 

6. Nodarbošanās No  2002.g.decembra RA Pedagoģijas un psiholoģijas 
katedras  profesors., akadēmiskās maģistra studiju 
programmas “Pedagoģija” un profesionālās studiju 
programmas “Skolotājs – logopēds” direktors. 
No 2001.g. septembra RA Pedagoģijas un psiholoģijas 
katedras asoc.prof., akadēmiskās maģistra studiju programmas 
“Pedagoģija” direktors. 
No 1999.g. līdz 2001.g.septembrim RA Pedagoģijas un 
psiholoģijas katedras vadītājs, asoc.prof., akadēmiskās 
maģistra studiju programmas “Pedagoģija” direktors. 
No 1997.g. RA viesdocents, Pedagoģijas fakultātē; 
No 1994.g. LPA – Studiju nodaļas; Zinātnes nodaļas vadītājs; 
darba savienošanas kārtībā docents LU Pedagoģijas fakultātē; 
No 1990.- 1993.g. IM MSD – eksakto un speciālo priekšmetu 
daļas vadītāja vietnieks, darba savienošanas kārtībā lektors 
LU Pedagoģijas fakultātē; 
1986.- 1990.g. IM PZPI – j.zin. līdzstrādnieks, darba 
savienošanas kārtībā; lektors LU Pedagoģijas fakultātē; 
1982.-1986.g. Stučkas raj. TIN inspektors; 
1976.- 1982.g. Valles vidusskolas direktora vietnieks 
audzināšanas darbā; direktors; 
1973.- 1976.g. Vircavas vidusskolas fizikas skolotājs. 

7. Zinātniskās publikācijas 70  zinātniska un metodiska rakstura 
8. Zinātniski – pētnieciskā 

darbība 

Zinātniskie pētījumi saistīti ar vispārizglītojošo skolu 
darbmācības saturu, skolēnu zināšanu līmeņa diagnosticēšanu 
darbmācībā; 
Vadīts IZM ISEC pētījums ,,Tematisku pārbaudes darbu 
struktūras un satura izstrāde amatu mācībā pamatskolai’’; 
Dalība IZM zinātniski pētnieciskajā darbā “Profesionālās 
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izglītības programmu īstenošanas iespējas valsts valodā 
grupās ar krievu mācībvalodu , situācijas izpēte un analīze”. 
Nacionālās programmas projekta “Vienotas metodikas 
izstrāde  profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un 
sociālo partneru iesaistei un izglītošanai” Profesionālās 
izglītības programmu izveides metodikas izstrādes ekspertu 
darba grupas  vadītājs, eksperts (2005.-2007.) 

9. Zinātnisko kadru 
sagatavošana 

1 aizstāvēta un 2 vadībā promocijas darbi 

10. Pārējās zinātniskās 
darbības aktivitātes 

LR Ministru prezidenta rīkojums Nr.344 (1997.g. 24.11.) 
,,Par ierēdņu kandidātu kvalifikācijas eksāmena un 

atestācijas komisiju’’ komisijas loceklis. 
RA,LLU Pedagoģijas maģistra komisijas sastāvā. 
LLU Tehniskās fakultātes Mājturības – pedagoģijas studiju 
programmas Valsts eksāmenu komisijas priekšsēdētājs. 
LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē Mājturības 
specialitātes un Pedagoģijas bakalaura komisijas 
priekšsēdētājs. 
RA Raksti Pedagoģijas sērijas Zinātniskās regkolēģijas 
loceklis. 
RA Senāta senators; RA Zinātnes padomē; RA Mācību 
padomē; RA zinātnisko pētījumu programmu kurators: skolu 
pedagoģijā un studiju procesa pētījumos (pedagoģijas un 
psiholoģijas zinātņu nozarēs). 

11. Mācību – metodiskās 
publikācijas 

• P.Vucenlazdāns. Metodiskie ieteikumi maģistra darbu 
izstrādei pedagoģijā.- Rēzekne, 2006.,49. lpp. 

• P.Vucenlazdāns. Metodiskie ieteikumi maģistra darbu 
izstrādei pedagoģijā.- Rēzekne, 2003.,34 lpp. 

• P.Vucenlazdāns. Jaunlatviešu kustības ievērojamāko 
pārstāvju devums darbmācības un darbaudzināšanas 
jautājumu risinājumā (19.gs50.-70.g.). Mācību 
līdzeklis.- Rēzekne, 2001., 22.lpp. 

• G.Strods, P.Vucenlazdāns. Metodiskie norādījumi 
kursadarba izstrādāšanai pedagoģijā un psiholoģijā 
2.kursa studentiem.- Rēzekne, 2001., 24 lpp. 

 
12. Mācību – metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 
Sagatavotās studiju programmas: akadēmiskā maģistra 

izglītības studiju programma ,,Pedagoģija’’ (programmas 
direktors) un 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programma ,,Skolotājs-logopēds’’ (programmas 

direktors); sagatavota augstskolu docētājiem 
tālākizglītības programma „Augstskolu didaktika” 

(programmas direktors) 
Lekciju kursi:,,Pedagoģiskās pētīšanas metodes’’, 
,,Darbmācības metodika’’, ,,Didaktika’’, ,,Mācību un 
audzināšanas teorijas’’ (salīdzinošais aspekts), ,,Didaktiskās 
teorijas’’, ,,Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana un 
diagnostika’’, ,,Testi, to veidošana’’. 
Vidējā pedagoģiskā darba slodze – 1,5 
Pedagoģiskais darba stāžs – 34 gadi, augstskolā - 22 

13. Akadēmiskā personāla un 
profesionālās 

Maģistra darbi – 66 un bakalaura darbi - 52 
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kvalifikācijas speciālistu 
sagatavošana 

14. Pārējās studiju procesa 
aktivitātes 

Starptautiskie kursi ,,Inovācijas augstskolu didaktikā’’ LU 
1995.  
Zviedrijā ,,Vadības psiholoģija policijas darbā’’ 1995.g. 
International  Police executive Symposium “Challenges of 
Policing Democracies” May 17 –20, 1995  International 
Institute of the Sociology of Law ONATI, SPAIN; 
Kvalifikācijas celšanas kursi Skotijā ,,Policistu apmācibas 
metodika’’- 1996. 
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas apliecība  
par pilnas programmas DELATE II projektā 
“Arodpedagoģiskās pamatizglītības programmas ieviešana 
Latvijas augstskolās”. 
Sorosa fonda – Latvija programmas ,,Pārmaiņas izglītiba’’ 
projektā,,Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāsanas 
attīstīšanai’’ 1999.11. – 2000.10.  
Sertifikāts par piedalīšanos Starptautiskajā konferencē 
“Sociālā pedagoģija un personības psiholoģiskā adaptācija 
mainīgajā sociālajā vidē”  2000.g.9.-10.marts (Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības Augstskola sadarbībā ar 
Vroclavas Universitāti, Viļņas Pedagoģijas universitāti un 
Humanitārās izglītības akadēmiju –Sankt-Pēterburga). 
Sertifikāts par piedalīšanos Starptautiskajā konferencē 
“Personības psiholoģiskie aspekti” 2001.g. 9.-10.marts 
(RPIVA, Latvijas Akmeoloģijas akadēmija sadarbībā ar 
Sankt-Pēterburgas starptautisko Akmeoloģijas akadēmiju, 
Viļņas Pedagoģijas universitāte, Minskas Biznesa vadības 
institūts). 
Confirmation of Participation, Reshaping the Structure and 
Focus of Teacher/Trainer Training in Latvia and Lithuania in-
service training Programme of The Finnish Component of the 
donor cooperation Project between European Training 
Foundation, Ministry of Education of Finland and Ministry of 
Education of Denmark ORGANISATIONAL  
DEVELOPMENT  IN VET SCHOOLS27 march 2000 - 
31dec 2001; 
Starptautiskā otrā vasaras nometne augstskolu pasniedzējiem 
Siguldā, 19-22.08. 2001. “DEVELOPING TEACHERS 
PEDAGOGICAL COMPETENCE THROUGH SCHOOL – 
UNIVERSITY PARTNERSHIP”. 
Special Olympics Europe/ Eurasia Certificate of Participation 
in the Special Olympics adapted psysical eduacation seminar, 
october 4-7, 2001. 
Dalība projektā  “Teacher Training in Latvia 2000 – 2002: 
Latvia, Island, Norway. 
Projekta “Rēzeknes pilsētā un Rēzeknes rajonā dzīvojošo 
bērnu Speciālo vajadzību nodrošināšana reģiona robežās” 
(Latvija, Norvēģija) koordinators no Latvijas puses. 
SOROS fonda – Latvijas programmas ,,PĀRMAIŅAS 
IZGLĪTĪBĀ’’   
Projekta ,,Atvērta skola’’ augstskolu docētājiem, lai veicinātu 
Latvija sabiedrības integrāciju izglītības sfērā  1999.- 2003.g. 
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Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации 28.01. 2004. –31. 01. 2004. научно практ. 
семинар в ГНУ «Институт Коррекционной педагогики 

РАО» по проекту «Вышая школа г. Резекне и 
Институт корекционной педагогики» 40 часю 

Sertifikāts par piedalīšanos seminārā 2005.g. 10.maijā 
“METODIKA UN TĀS IZSTRĀDES PAMATPRINCIPI’ 

Nacionālās programmas projekta “Vienotas metodikas 
izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai 

un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai”ietvaros 
(identifikācijas 

Nr.VPD1/ESF/PIAA/05/NP/3.2.6.1./0001/0154 
Certificate  About the partipation in the seminar of 

experience exchange “Estonian system of profesional 
education” in the framework of carrying out of National 
programme project “The working out of unite methodic 

for the increasing of professinal education quality and for 
the involvement and education of social partners”. 

(identificationNr. 
2005/0001/VPD1/ESF/piaa/05/NP/3.2.6.1/0001/0154 

       

15. Sabiedriskās aktivitātes Latvijas Pedagoģijas zinātnieku asociācijas biedrs. Latviešu 
augstskolu profesoru asociācijas biedrs, Latvijas praktisko 
mācību priekšmetu metodiskā apvienība. LZS biedrs. 

16. Galvenās publikācijas • P.Vucenlazdāna red. 4.studiju programmas ,,Skolotājs-
logopēds’’ zinātniski metodisko materiālu krājums 
,,Inovācijas skolotāja logopēda darbībā’’ 2008.g. 

• I.Tukiša., P.Vucenlazdāns Roku sīko kustību nozīme 
bērnu ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību 
vispārējā un valodas attīstībā RA 2008. 

• M.Mežāre., P.Vucenlazdāns – monogrāfisks izdevums 
“Studentu iniciatīvas veicināšana studiju procesā”, - 
RA, 2006. 

• P.Vucenlazdāna red. 9.pedagoģijas maģistru zinātniski 
praktiskās konferences rakstu krājums ,,Pedagoģijas 
teorijas un mācīšanās process” 2007.g 

• P.Vucenlazdāna red. 3.studiju programmas ,,Skolotājs-
logopēds’’ zinātniski metodisko materiālu krājums 
,,Inovācijas skolotāja logopēda darbībā’ 2007.g. 

• P.Vucenlazdāna red. 8.pedagoģijas maģistru zinātniski 
praktiskās konferences rakstu krājums ,,Pedagoģijas 
teorijas un mācīšanās process” 2006.g. 

• A.Vindeče, P.Vucenlazdāns “Pedagoģiskā procesa 
individualizācijas un diferenciācijas būtības speciālajā 
pirmskolas izglītības iestādē bērniem ar valodas 
sistēmas nepietiekamu attīstību”. – RA, 2007. 

• Ē.Kalvāns P.Vucenlazdāns monogrāfisks izdevums  
,,Studentu sociālā trauksme pašprezentācijas situācijā’’ 
RA  2006. 

• P.Vucenlazdāna red. 7.pedagoģijas maģistru zinātniski 
praktiskās konferences rakstu krājums ,,Pedagoģijas 
teorijas un mācīšanās process” 2005.g. 

• P.Vucenlazdāna red. 2.studiju programmas ,,Skolotājs-
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logopēds’’ zinātniski metodisko materiālu krājums 
,,Inovācijas skolotāja logopēda darbībā’ 2005.g. 

• V.Šlendins, P.Vucenlazdāns  The role of teacher in 
distance education in military pedagogy //Innovations 
in the higher school pedagogy.  Proceedings of the 
international conference Rezekne 2004.   

• V.Šlendins, P.Vucenlazdāns Zemessardzes speciālistu 
sagatavošanas pedagoģiskie aspekti // Pedagoģija: 
teorija un prakse Rakstu krājums  3.daļa Liepāja 2003. 

• Arodvidusskolas audzēkņu paškontroles veidošanās 
aspekti // ATEE Spring University Towards Quality in 
Education: comparative studies- Riga- 2002., 271.-
285.lpp.  

• Darbmācības un darbaudzināšanas pedagoģiskie 
aspekti Kārļa Cīruļa darbos.// LPA starptautiskās 
zinātniskās konferences ,,Pedagoģiskās inovācijas 
skolotāju izglītībā’’ rakstu krājums ,,Pedagoģija: 
teorija un prakse’’.- Liepāja, 2001.- 198.-208.lpp. 

• Bilingvālā skolotāja profesionālā kompetence // 
Bilingvālā izglītība: sadarbības pieredze.- SFL 
programmas ,,Pārmaiņas izglītībā’’ projekta ,,Atvērtā 
skola’’ 2001.- 4.-11.lpp. (līdzautors) 

• Studentu un docētāju mijiedarbības modeļi studiju 
procesā // Sadarbība un kompetence izglītībā. 
Starptautiskā zinātniskā konference, Jelgava, 2000.- 
124.-126.lpp. (līdzautors). 

• Problems arising of evolution of Home Economics 
students progress// Kurybiškumo ugdymas mokant 
darbu ir buities kultūros bendrojo lavinimo 
mokykloje.- Šauli, 2000. 

17. Valodu prasmes Latviešu, krievu, angļu (sarunvalodas līmenī) 

 
      10.03.2009.                                     P.Vucenlazdāns 
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2. PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDIJU KURSU PROGRAMMAS 
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Kursa nosaukums Administratīvā procesa praktikums 

Kredītpunkti 2 
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Programmas daļa B daļa 
Apjoms (kontaktstundu skaits) 20 
Lekciju skaits 10 
Semināru un praktisko darbu skaits 10 
Pārbaudījuma forma Diferencēta ieskaite 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 

Kursa autori: lektore Mg. iur., mg. soc.sc. I.Krampuža 
Kursa anotācija: kurss ir paredzēts kā maģistra studiju studentu zināšanu un praktisko 
iemaņu apkopošanas un problēmu risināšanas īstenošana administratīvā procesa jautājumos 
atbilstoši jurista profesijas standarta prasībām.   
Administratīvās procesa praktikums ir paredzēts tiem studentiem, kuri jau apguvuši 
administratīvo tiesību kursu un administratīvā procesa tiesību kursu un vēlas padziļināti 
iepazīties ar administratīvās procesa problēmām. 
Kursa apguves stratēģiskais mērķis: dot iespēju padziļināt zināšanas administratīvā procesa 
tiesībās un sagatavoties jurista profesijai atbilstoši jurista profesijas standartam, kas pieņemts 
2003.gadā. 
Kursa mērķis: ļaut studentiem padziļināti iepazīties ar administratīvā procesa jēdzienu, 
administratīvā procesa tiesību avotiem,  administratīvā procesa principu piemērošanu, 
administratīvā procesa problēmām administratīvā procesa tiesību īstenošanā. 
Kursa uzdevumi: dota iespēju studentiem praktiski analizēt konkrētas situācijas, modelēt 
situācijas, piedāvāt konkrētus risinājumu variantus, pilnveidot savas zināšanas un prasmes 
administratīvā procesa tiesību apakšnozarē. 
Kursa ietvaros paredzētas praktiskās nodarbības: tiesu spriedumu, lēmumu analīze, konkrētu 
situāciju analīzi, diskusijas. 
Kurss ietver jaunākās atziņas administratīvā procesa jautājumu teorijā un praktiskajos 
risinājumos.    

Kursa apraksts – plāns 
1. Administratīvā procesa tiesā raksturojums. Jēdziens, administratīvo tiesu kompetence, 
objektīvās izmeklēšanas princips. 
2. Administratīvi procesuālo tiesību avoti, to izmantošanas problēmas. 
3. Administratīvā procesa dalībnieki, vispārīgais raksturojums, tiesības pienākumi, pārstāvība, 
problēmas tiesību īstenošanā. 
4. Administratīvā procesa kārtībā izskatāmie priekšmeti, problēmas. 
5. Personas tiesībspēja un rīcībspēja. 
6. Administratīvā procesa principi, problēmas to īstenošanā. 
7. Zaudējumu atlīdzināšana administratīvajā procesā, prakses problēmas. 
8. Tiesas spriedumu pārsūdzēšana, lietas jauna izskatīšana pēc sprieduma vai lēmuma stāšanās 
spēkā. 
Kompetences: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši šādas iemaņas: 
1. Izpratni par administratīvā procesa tiesā būtību. 
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2. Zināšanas par administratīvā procesa tiesību avotiem, to izmantošanu. 
3. Prasmi administratīvā procesa principu piemērošanā. 
4. Izpratni par pie administratīvajā procesā iesaistītās personas tiesībām un pienākumiem, to 
pielietošanu. 
5. Zināšanas un prasmi pielietot tiesiskās aizsardzības līdzekļus administratīvā procesa tiesību 
piemērošanā. 
6. Pieredzi savu zināšanu izmantošanā juridisku problēmu risināšanai. 

 
Un izveidojuši kompetences: 

 Kritiski vērtēt un analizēt dažādus administratīvā procesa tiesā aspektus, atrast problēmas, dot 
tām risinājumus. 

 Analizēt un izmantot administratīvā procesa gaitā un rezultātā lietvedībā sastādāmos 
dokumentus. 

 Īstenot tiesības un pienākumus administratīvajā procesā. 
Analizēt tiesu nolēmumus dažādu kategoriju administratīvajās lietās, atrast jaunus risinājumus 
un piedāvājumus judikatūras attīstībai. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: pārbaudes prasības - vērtējumu veidos: 50% mājas darba 
sagatavošana un prezentācija, 10 % darbs semināros, 40% atzīme pārbaudījumā. 
 
Iepriekšējās prasības: studiju kursa laikā katrā semestrī jāsagatavo viens mājas darbs- 
prezentācija, katrā semestrī jāapmeklē divi semināri. Kursa noslēguma pārbaudījumu drīkst 
kārtot tikai tie studenti, kas pirms tam sekmīgi ir nokārtojuši visus pārbaudes darbus. 
Studiju kursa posma noslēgumā notiek studentu zināšanu noslēguma pārbaude. 
 
01 - mācību pamatliteratūra 
1. Administratīvā procesa likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2001.gada 14.novembris. 
2. Administratīvais process: likums, prakse, komentāri. Rakstu krājums. Rīga: Latvijas 

Vēstnesis, 2005. 
3. Administratīvais process tiesā. Autoru kolektīvs Dr.iur. J.Briedes vispārīgā zinātniskā 

redakcijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2008. 
 
02 – mācību papildliteratūra 
1. Briede J. Administratīvais akts. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003. 
2. Dišlers K. Ievads administratīvo tiesību zinātnē. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002. 
3. Levits E. Par administratīvā procesa vietu un funkcijām Latvijas tiesību sistēmā. Jurista 

Vārds, 1998, 19.marts, Nr.10/11. 
4. Vildbergs H.J., Feldhūne G. Salīdzinošās konstitucionālās tiesības. Rīga: Latvijas 

Universitāte, 2001. 
5. Par tiesu varu: LR likums, Ziņotājs, 1993, 14.janvāris, Nr.1. 
6. Административное право зарубежных стран. Москва: Спарк, 2003. 
7. Bišers I. Administratīvā procesa uzdevumi. Jurista Vārds, 1998, 19.marts, Nr.10/11, 
8. Višņakova G. Par administratīvo lietu izskatīšanu tiesā, līdz šim un nākotnē. Jurista Vārds, 

2002, 18.janvāris, Nr.1. 
9. Salenieks N. Par administratīvo procesu tiesā, Jurista Vārds, 1998, 19.marts, Nr.10/11. 
10. Briede J. Administratīvā procesa pamatprincipi. Jurista Vārds, 1998, 19.marts, Nr.10/11. 
11.Valsts pārvaldes iekārtas likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis. 2002.gada 21.jūnijs. 
12. Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums: LR likums. Latvijas 
Vēstnesis. 2005.gada 17.jūnijs. 
13. Brigstone J.L. Administrative Law and process. London: Meldrive Publishing House Ltd, 
1982. 
14.Jensen J.K. The Concept of Parties in Relation to the Danish Administrative Procedures 
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Act. The procedure of administrative acts. European Review of Public Law. Londod: Esperia 
Publications Ltd, 1993. 
15.Nehl H.P. Principles of Administrative Procedure in EC Law.- Oxford: Hart Publishing, 
1999. 
16.Sindh M.P. German Administrative Law.Berlin: Springer-Verlag, 1985. 
17. Satversmes tiesas spriedums lietā Nr.2004-16-01 „Par Administratīvā procesa likuma 
124.panta pirmās daļas un otrās daļas par valsts nodevas samaksu administratīvo pārkāpumu 
lietās atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam”, 2005.gada 4.janvāris, 
www.satv.tiesa.gov.lv 
 
03 –Internet resursi 
1. Jurista Vārds 
2. Likums un Tiesības 
3. Latvijas Vēstnesis 
4. http://www.tiesas.lv 
5. http://www.likumi.lv 
6. http://www.at.gov.lv 
7. http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html (EUR- lex. Eiropas Kopienu likumdošana) 
8. http://europa.eu.int/ecls/ (ECLAS Eiropas Komisijas bibliotēkas katalogs) 
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Kursa nosaukums Aktuālās tiesību metožu mācības problēmas 

Kredītpunkti 2 
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Programmas daļa A daļa 
Apjoms (kontaktstundu skaits) 20 
Lekciju skaits 10 
Semināru un praktisko darbu skaits 10 
Pārbaudījuma forma Eksāmens 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 

Kursa autori: asociētais profesors Dr.iur. A.Plotnieks 
Kursa anotācija: kurss sniedz zināšanas par juridisko metodoloģiju, juridisko metožu 
iespējām tiesību normu piemērošanā, iztulkošanā un interpretēšanā. 

Kursa apraksts – plāns 

1. “Juridisko metožu izpratne, to izmantošana tiesību zinātnē un juridiskajā praksē.  
2. Juridisko metožu izmantošana tiesību normu izzināšanā. 
3. Tiesību normu piemērošanas teorija. 
4. Tiesību normu piemērošanas loģiskā shēma.  
5. Juridiski nozīmīgu faktisko apstākļu noskaidrošana un tiesību normas izvēle. 
6. Juridiskā kritika 
7. Tiesību normu interpretācijas jēdziens, paņēmieni un veidi. 
8. Tiesību normu piemērošanas akta izstrāde un pamatojums.  

Kompetences:  
Studiju rezultātā students apgūst zināšanas par juridisko metodoloģiju visumā un atsevišķām 
metodēm, kuras izmantojamas tiesību normu jaunradē un tiesību normu piemērošanas procesā, 
lai garantētu kvalitatīvu juridisko tekstu projektu izstrādāšanu, kā arī zinātniskajā darbībā par 
tiesību problemātiku. 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Students sagatavo referātu, izmantojot zinātnisku publikāciju par kursa problemātiku angļu vai 
vācu valodā, docētāja norādītā apjomā. Referātu apspriež un uzvērtē studentu grupā. 
Students izstrādā darbu par juridiskās metodoloģijas praktisku pielietojumu tiesību normu 
jaunradē un piemērošanā, argumentēti izvērtējot par izvēlēto tematu apzinātos tiesību normu 
piemērošanas aktus. 
 
01 - mācību pamatliteratūra 

1. Bārdiņš G. Būtisko lietas apstākļu noskaidrošana un vērtēšana. Rīga, 2006. 
2. Buls M. Vispārīgās un speciālās tiesību normas.- Likums un tiesības, 2003, Nr.6., 

182.-188., Nr.7. 
3. Cipeliuss R. Tiesību būtība. R., 2001.  
4. Horns N. Ievads tiesību zinātnē un tiesību filozofijā.- Likums un tiesības, 1999., Nr.4. 
5. Horns N. Ievads tiesību zinātnē un tiesību filozofijā.- Likums un tiesības, 1999., Nr.1., 

17.-18.lpp.; Nr.2., 45-48.lpp. 
6. Jansons J. Pierādījumi un to novērtēšana- Likums un tiesības, 2003., Nr.2., 50-57.lpp., 
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Nr.3., 79-87.lpp. 
7. Juridiskās metodes pamati. Rīga., 2003.  
8. Plotnieks A. Dogmatiskās tiesības. Rēzekne, 2008. 
9. Rains N., Godars K., Vasiļjeva K. Izprotot Eiropas Savienības tiesības. Rīga, 2004. 
10. Sinaiskis V. Civiltiesības 1. Rīga, 1935. 
11. Sinaiskis V. Civiltiesības Latvijā vispārējo civiltiesību zinātniskā apstrādājumā.1. 

Rīga, 1935.  
12. Vedins I. Loģika. Rīga, 2000., 304.-364, 400.-437.lpp.  
13. Zeitmanis M. Tiesību normu iztulkošanas un tiesību tālākveidošanas robežšķirtnes 

problēmas.- Likums un tiesības, 2004., Nr.5., 153.-156.lpp., Nr.6., 178-189.lpp. 
14. Dworkin R. Law’s Empire. Oxford, 1998. 
15. Galligan D.J. Law in Modern Society. Oxford University Press, 2007. 
16. Halpin A. Rights and LAw Analysis and Theory. Oxford, 1997. 
17. Holland I.A., Webb I.S. Learning Legal Rules. Oxford University Press, 2006. 
18. McLeod I. Legal Method. Third ed. Macmillan Press Ltd, 1999.  
19. Steiner E. French Legal Method. Oxford University Press, 2006. 
20. Summers R.S. Form and Function in a Legal System- a General Study. Cambridge 

University Press, 2006. 
21. The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law. Ed by Coleman i. and 

Shapiro S. Oxford University Press, 2004. 
22. Wacks R. Understanding Jurisprudence. Oxford University Press., 2005. 
23. Синайский В. Техника юридической методологии в связи с общим учением о 

методологии. Рига, 2000. 
02 – mācību papildliteratūra 

1. Japiņa G. Tiesību normas likumības un tiesiskuma pārbaude.- Likums un tiesības, 
2003., Nr.1. 

2. Anderson T., Schum D. Twining W. Analysis of Evidence. Cambridge University 
Press, 2006. 

3. Bix B. Jurisprudence: Theory and Context. London, 2006. 
4. Funke A. Allgemeine Rechtslehre als juristische Strukturtheorie. Tübingen, 2004. 
5. Galligan D.I. Law in Modern Society. Oxford University Press, 2007. 
6. Harris I. Legal Philosophie. Oxford University Press, 2004. 
7. Hetcher S. Norms in a Wired World. Cambridge University Press, 2004. 
8. Holland I.A. Webb J.S. Learning Legal Rules. Oxford University Press, 2006. 
9. Koller P. Theorie des Rechts. Wien-Kőln-Weimar, 1997. 
10. Larenz K., Canaris W. Methodenlehre der Rechtswissenschaft. 3 Aufb. Berlin-

Heidelberg, 1995. 
11. Luhman N. Law as a Social System. Oxford University Press, 2004. 
12. Mases I., Knutsen T. Ways of Knowing. Palgrave Macmillan, 2007. 
13. Peczenik A. On Law and Reason. Kluwer Academic Publishers, 1989. 
14. Rodriguez-Blanko V. Method in Law: Revision and Description.- Jurisprudence or 

Legal Science? Oxford and Portland Oregon 2005. 
15. Ross H. Law as a Social Institution. Oxford-Portland Oregon, 2001. 
16. Stychin C.F. Legal Method: Text and Materials. London, 1999. 
17. Summers R.S. Form and Function in a Legal System- a General Study. Cambridge 

University Press, 2006. 
18. Мангейм Д.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования. М., 1999. 
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Kursa nosaukums Baznīcas un kanoniskās tiesības 
Kredītpunkti 2 
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne – Tiesību teorija un vēsture 
Programmas daļa B daļa 
Apjoms( kontaktstundu skaits)  20 
Lekciju skaits 10 
Semināru un praktisko darbu skaits 10 
Pārbaudījuma forma Diferencētā ieskaite 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 

Kursa autori: asociētais profesors Dr. phil. V.Tēraudkalns 
Kursa anotācija:  kursa mērķis ir iepazīstināt kursa dalībniekus ar reliģijas (galvenokārt – 
kristietības) un valsts attiecībām sākot no mūsu ēras sākuma līdz mūsdienām, parādot kā 
attīstījusies gan pašu reliģisko grupu izpratne par attiecībām ar valsti, gan kā valsts definējusi 
sevi šajās attiecībās. Kursa gaitā tiks parādīti dažādi varas attiecību modeļi – gan laicīgās un 
garīgās varas simbioze, gan konflikti, kā arī aplūkota reliģisko grupu iesaiste politikā. Kursa 
gaitā vērība tiks pievērsta arī starptautisko, ES un Latvijas tiesību dokumentiem, kuros 
aplūkota reliģijas un valsts attiecību problemātika. 

Kursa apraksts – plāns 
1. Ievads: Varas fenomena metafiziskā leģitimācija   
2. Reliģijas definīcijas, baznīcas un kanonisko tiesību jēdzieni un to attīstība. 
3. Kristietība kā valsts reliģija. Eisēbija politiskā teoloģija. 
4. Augustīna filozofijas politiskie aspekti. 
5. Bizantija: laicīgās un garīgās varas sintēze un konflikts.   
6. Akvīnas Toma mācība par laicīgo un garīgo varu. Pāvestības varas ekspansija: ideoloģija, 

prakse, sekas (Henrija IV un Gregora VII konflikts). 
7. Citādā konstruēšana viduslaikos. “Raganu veseris.” 
8. Valsts un baznīcas attiecību modeļi  Reformācijas kustībās. 
9. Angļu puritāņu politiskā teoloģija un tās ietekme uz valsts un baznīcas attiecībām ASV. 
10. Absolūtisms un reliģija. 18. gs. Francijas piemērs. 
11.  Baznīca un laulība 
12. Baznīca totalitārisma apstākļos (nacisms un staļinisms). Baznīca Ķīnā. 
13. Dzimumu līdztiesība un reliģija 
14. Islāma faktors mūsdienu valsts un reliģijas attiecībās. 
15. Baznīcas un valsts attiecības postsociālistiskajā telpā. 
16. Sekularizācijas un globalizācijas ietekme uz reliģijas lomu mūsdienu pasaulē. 
17. Mūsdienu pareizticības sociālā doktrīna. 
18.  Reliģijas problemātika starptautiskos  un ES dokumentos. 
19. Valsts un baznīcas attiecības Latvijā. 
20. Jauno reliģisko kustību darbības tiesiskie aspekti. 
Kompetences: 

Students izprot cilvēktiesību jēdzienus, funkcijas un struktūru; spēj izvērtēt un izvēlēties 
cilvēktiesību metodiku; spēj iegūt un apstrādāt jaunākās aktualitātes cilvēktiesībās. 
Students spēj analizēt, kā arī pieņemt un pamatot lēmumus cilvēktiesībās; radoši darboties 
komandā un risināt problēmjautājumus. 
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Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Pārbaudes prasības: Līdzdalība semināros, kursa darbs 
Iepriekšējās prasības: Vispārējā tiesību teorija  
 
01 - mācību pamatliteratūra 
1. Balodis R. Valsts un Baznīca. -  Rīga: Nordik, 2000. 
2. Balodis R. Baznīcu tiesības. – Rīga: Tiesību zinātne, 2002. 
3. Koņkova-Krūmiņa S., Tēraudkalns V. Reliģiskā dažādība Latvijā : stratēģijas iecietības 
veicināšanai. – Rīga: Klints, 2007. 
 
02 – mācību papildliteratūra 
1. Cilvēktiesības tiesības, dokumentu krājums.- R.,1992. 
2. Ramet S.P. Nihil Obstat. Religion, Politics and Social Change in East-Central 
Central Europe and Russia. -Durham & London: Duke University Press, 1998. 
3. New Aproaches to the Study of Religion: Textual, Comparative, Sociological, and Cognitive 
Approaches  / Antes P., Geertz A., Warne R., ed. – Berlin,  New York: Walter de Gruyter, 
2008. 
4. Muldoon J. Canon law, the expansion of Europe, and world order. - Aldershot: Ashgate, 
1998. 
 
Normatīvie akti 
1.LR Satversme(pieņemta 15.02.1922.) 
2.ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija(pieņemta 10.02.1946.) 
3. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (04.11.1950.) 
4.Eiropas Sociālā Harta( pieņemta 18.10.1961.) 
5. Lisabonas līgums (parakstīts 2007. g.) 
5.Konvencija par bērnu tiesībām( pieņemta 20.11.1989.) 
6. Reliģisko organizāciju likums (pieņemts 10.10.1995.) 
7. Izglītības likums( pieņemts 29.10.1998.) 
8. Krimināllikums(pieņemts 17.06.19998.) 
9. Darba likums(pieņemts 06.08.2001.) 
10. Latvijas valsts līgumi ar baznīcām 
 
03 – ieteicamā periodika un  interneta resursi 
1.www.likumi.lv 
2.Oanta G. The Status of Churches and philosophical and non-confessional organizations within the Framework 
of the European Union // http://lexetscientia.univnt.ro/ufiles/9.pdf 

 
 

http://lexetscientia.univnt.ro/ufiles/9.pdf�
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Kursa nosaukums Cilvēktiesību īstenošanas problēmas Latvijā  

Kredītpunkti 2 
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Programmas daļa B daļa 
Apjoms (kontaktstundu skaits) 20 
Lekciju skaits 10 
Semināru un praktisko darbu skaits 10 
Pārbaudījuma forma Diferencētā ieskaite 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 

Kursa autori: asociētais profesors Dr.phil. Z.Mikainis 
Kursa anotācija: kurss padziļināti analizē starptautiskās cilvēktiesības, īpašu uzmanību 
pievēršot Eiropas Cilvēktiesību tiesas, kā arī Latvijas tiesu praksei, tās ietekmei uz 
nacionālajām tiesībām un to piemērošanai Latvijas juridiskajā praksē. 

Kursa apraksts – plāns 
1. Starptautiskās cilvēktiesības un nacionālās pamattiesības. Starptautisko cilvēktiesību 

subjekti un objekti. 
2. Pārskats par nacionālajiem un starptautiskajiem cilvēktiesību iedzīvināšanas mehānismiem, 

to mijiedarbība. 
3. Nacionālie cilvēktiesību aizsardzības mehānismi Latvijā, to loma, statuss un kompetence. 
4. Reģionālie cilvēktiesību aizsardzības mehānismi, to loma, statuss un kompetence. 
5. Starptautiskie cilvēktiesību aizsardzības mehānismi, to loma, statuss un kompetence. 
Kompetences: maģistrantam ir zināšanu, prasmju un attieksmju kopums, kas ļauj veikt augsti 
kvalificētas funkcijas cilvēktiesību īstenošanas un aizsardzības jomā un kas ir arī nepieciešams 
tālākai citu studiju kursu kvalitatīvai apguvei. 
1. Intelektuālās kompetences. 
Papildus bakalaura  kompetencēm, maģistrants spēj: 
1.1. Komunicēt sarežģītus akadēmiskus jautājumus gan speciālistu, gan 
nespeciālistu vidē. 
1.2. Izmantojot iegūtos teorētiskos pamatus un prasmes, patstāvīgi fiksēt, 
analizēt un meklēt optimālas pieejas un risinājumus dažādiem     cilvēka 
pamattiesību īstenošanas un aizsardzības  jautājumiem un ar tiem saistītajām 
problēmām. 
2. Profesionālās un akadēmiskās kompetences. 
 Salīdzinot ar bakalaura  kompetencēm, maģistrants spēj: 
2.1. Iegūtās teorētiskās zināšanas un pētniecības iemaņas sekmīgi izmantot 
aktīvai, radošai patstāvīgai darbībai cilvēka pamattiesību īstenošanā, tās 
problēmu radīto seku samazināšanai Latvijā. 
2.2. Izprast sarežģītos cilvēktiesību būtības uztveres un izvērtēšanas 
jautājumus, rast  vispārējo konkrētajā un konkrēto vispārināt gan praktiskajā, 
gan pētnieciskajā kontekstā 
3. Praktiskās kompetences. 
 Papildus bakalaura  līmeņa kompetencēm, maģistrants spēj: 
3.1. Patstāvīgi pieņemt un pamatot ar cilvēktiesību īstenošanas un aizsardzības, 
tās dažādo mehānismu izmantošanas   jomu saistītus atbildīgus lēmumus. 
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3.2. Skatīt perspektīvā un, balstoties uz zinātniskām, teorētiskām un/vai 
eksperimentālām metodēm un jaunākajām tendencēm, attīstīt praktiskas tiesiskas 
pieejas cilvēka pamattiesību īstenošanas gaitā radušos problēmu  negatīvo seku  
samazināšanai. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: pārbaudes prasības - vērtējumu veidos: aktīva piedalīšanās 
nodarbībās, sekmīgi nokārtota ieskaite. 
 
Iepriekšējās prasības: konstitucionālo tiesību un cilvēktiesību kursu apguve iepriekšējās 
studiju studiju programmas līmenī. 
 
01 - mācību pamatliteratūra 

1. Burgentāls T. Starptautiskās cilvēktiesības kodolīgā izklāstā / Tomass Burgentāls: no 
angļu val. tulk. Maija Treilona.- Rīga: Izdevniecība “AGB”, 2000 

2. Bojārs J. Starptautiskās tiesības / 2.lab.un papild. izd.- Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 
3. Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā: grāmata augstskolu studentiem, speciālistiem un 

interesentiem / Sandra Garsvāne u.c.; Inetas Ziemeles red. – Rīga: SIA Izglītības soļi, 
2000l. 

4. Eiropas Cilvēktiesību tiesa. Spriedumu izlase.- Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003. 
5. Mūsdienu starptautiskās un tirdzniecības tiesības. Starptautiskais civilprocess: 

dokumentu krājums/ zin.red. Jānis Grigeļonis.- 2.papild.izd.- Rīga: AGB, 2000. 
6. Prese bez važām: cilvēku tiesības izteikties ar brīvas preses palīdzību ir demokrātiskas 

sabiedrības pamatiezīme / ASV informācijas aģentūra: red. Hedlijs Barels, 1992. 
7. Starptautiskās tiesības. Dokumentu krājums. AGB, 1997. 
8.  The Raoul Wallenberg Institute Compilation of Human Rights Instruments, Martinus 

Nijhoff Publishers, 1997. 
9. Human rights in international law. Basic texts, Council of Europe Press, 1992. 
10. Human rights, democracy and fundamental freedoms.- Brussels: European 

Commission Directorate-general X, 1997. 
11. Human Rights in Global Politics / ed.by Tim Dunne, Nicholas J.Wheeler.- Cambridge: 

Cambridge University Press, 1999. 
12. 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. 

13. The Struggle Against Discrimination. A Collection of International Instruments, 
UNESCO, 1996.   

14. Konstitucionālās tiesas loma valsts konstitūcijā nostiprināto vērtību aizsardzībā.- R., 
2007. 

15. Cilvēktiesību rokasgrāmata tiesnešiem. – Rīga, 2004. 
02 – mācību papildliteratūra 
        1. Bojārs J. Starptautiskās tiesības. R., 1. – 4. sējums. 
        2. Dupāte K. Vai pastāv  „sieviešu” un „ vīriešu” darbi. – Jurista vārds, 31. 01. 2006, 5.    
            (408). 
        3. Krauss D., Pastile J.K., Rusanovs E.  Strasbūras tiesu prakse apcietinājuma       
            piemērošanā. – R., Latvijas Vēstnesis, 2005. 
        4. Ultra vires doktrīna konstitucionālo tiesu praksē. – R., 2008. 
        5. Ziemele I. Rasu diskrimionācijas aizliegums Latvijas tiesību sistēmā un praksē. -     
            „Likums un Tiesības,” 2004., nr. 10. 
        6. Trechel S. Human rights in Criminal Proceedings. – Oxford, 2005. 
 
 
03 –Internet resursi 
        1. Satversmes  tiesas spriedumi - http://www.satv.tiesa.gov.lv   
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        2. Eiropas Cilvēktiesību  tiesas spriedumi - http://www.echr.coe.int/echr 
        3. Juridiskās informācijas meklētājs -  http://www.juridica.lv 
        4. LR Tieslietu ministrija - http://www.tm.gov.lv 
        5. LR tiesību akti - http://www.likumi.lv 
 
 
 

http://www.echr.coe.int/echr�
http://www.juridica.lv/�
http://www.tm.gov.lv/�


 126 

 
Kursa nosaukums 

Civilās tiesvedības un nolēmumu izpildes 

problēmas un civiltiesisko strīdu mediācija 

Kredītpunkti 4 
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Programmas daļa B daļa 
Apjoms (kontaktstundu skaits) 40 
Lekciju skaits 30 
Semināru un praktisko darbu skaits 10 
Pārbaudījuma forma Ieskaite, eksāmens 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 

Kursa autori: Prof. Dr. iur. Jānis Rozenbergs; Doc. Dr. iur. Maija Paļčikovska 
Kursa anotācija: kurss ir paredzēts maģistra studiju studentu zināšanu un praktisko iemaņu 
apkopošanai un padziļināšanai, procesuālo problēmu risināšanas īstenošanai un judikatūras 
izmantošanas paplašināšanai saistībā ar civilo strīdu izskatīšanu vispārējās jurisdikcijas tiesās, 
izpildu procesu, kā arī alternatīvu strīdu risināšanas metodēm un šķīrējtiesu procesu. 
Civilās tiesvedības un nolēmumu izpildes problēmas un civiltiesisko strīdu mediācijas 
priekšmets paredzēts tiem studentiem, kuri jau apguvuši civilprocesa tiesības un vēlas 
padziļināt savas prasmes civilprocesuālo problēmu risināšanā un judikatūras izmantošanā 
saistībā ar civilo strīdu izskatīšanu vispārējās jurisdikcijas tiesās, izpildu procesu, kā arī 
alternatīvu strīdu risināšanas metodēm un šķīrējtiesu procesu 
Kursa apguves stratēģiskais mērķis: dot iespēju padziļināt zināšanas civilprocesuālo problēmu 
risināšanā un judikatūras izmantošanā saistībā ar civilo strīdu izskatīšanu vispārējās 
jurisdikcijas tiesās, izpildu procesu, kā arī alternatīvām strīdu risināšanas metodēm un 
šķīrējtiesu procesu un sagatavoties jurista profesijai atbilstoši jurista profesijas standartam. 
Kursa mērķis: dot maģistratūras studentiem zināšanas par aktuālām civiltiesisko strīdu 
izskatīšanas teorētiskajām un praktiskajām problēmām vispārējās jurisdikcijas tiesās; par 
tiesiskajiem līdzekļiem un metodēm, kā risināmi sarežģīti un neskaidri izpildu procesa 
jautājumi; par civiltiesisko strīdu risināšanu izlīguma, vienošanās, sadarbības (mediācijas), par 
lietu izšķiršanu bezstrīdus kārtībā Latvijā un ārzemēs, par alternatīvu to izšķiršanai 
šķīrējtiesās. 
Kursa uzdevumi: dot iespēju studentiem praktiski analizēt konkrētas tieslietas un tiesvedības 
procedūru, modelēt situācijas, piedāvāt konkrētus risinājumu variantus, izteikt viedokļus par 
spriedumos dotiem strīda risinājumiem, pilnveidot savas zināšanas un prasmes tiesāšanās 
procesā un judikatūras pielietošanā tiesību normu piemērošanā un problēmu risināšanā. 
Kursa ietvaros paredzētas praktiskās nodarbības: tiesu spriedumu analīze, konkrētu situāciju 
analīze un prezentācija, diskusijas. 
Kurss ietver jaunāko tiesu praksē un teorijā izteikto atziņu analīzi un aktuālās judikatūras 
izpēti, alternatīvās strīdu risināšanas metožu teorētisko un praktisko apguvi. 

Kursa apraksts – plāns 
I daļa 

1. Tiesības uz tiesas aizsardzību nodrošinošie principi un procesuālās garantijas. 
2. Tiesas aizsardzības pieejamības problēmas. 
3. Judikatūras vieta un loma civilajā tiesvedībā. 
4. Juridiskā palīdzība un pārstāvība civilprocesā. 
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5. Taisnīga tiesas sprieduma teorētiskie un praktiskie aspekti. 
6. Blakus procesa nepieciešamība civillietās. 
7. Apelācijas tiesvedības problēmas. 
8. Spēkā stājušos tiesas nolēmumu revīzijas jautājumi. 

 
II daļa 

1. Zvērinātu tiesu izpildītāju institūta iedibināšana Latvijā un ar to saistītie jautājumi. 
2. Zvērinātu tiesu izpildītāju statusa aspekti. 
3. Piespiedu izpildes pamats un izpildu dokumentu veidi. 
4. Piespiedu izpildes līdzekļi un to pielietošanas vispārējie noteikumi. 
5. Mantas piedziņa. 
6. Naudas piedziņas strīdīgie jautājumi. 
7. Ar mantas vai naudas nodošanu nesaistīto darbību izpildes problēmas. 
8. Nolēmumu izpildes pagrieziena sarežģītie aspekti.  

 
III daļa 

1. Civiltiesiskie strīdi un pārkāpumi, to novēršanas (profilakses) paņēmieni un metodes. 
2. Bezstrīdus civillietas, bezstrīdus tiesību piespiedu realizācija. 
3. Samierināšanas procedūras, ārpus tiesas un pirmstiesas strīdu risināšanas stadijās. 
4. Samierināšanās un mierizlīgums tiesas procesā un tā stimulēšana. Tiesas lomas 

palielināšana. 
5. Samierināšanās un izlīgums izpildu procesā. 
6. Alternatīvā strīdu risināšana ārvalstīs, ES. 

Kompetences: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši šādas iemaņas: 

1. Izpratni par civilprocesuālo problēmu risināšanu un judikatūras izmantošanu saistībā ar 
civilo strīdu izskatīšanu vispārējās jurisdikcijas tiesās, izpildu procesu, kā arī alternatīvu strīdu 

risināšanas metodēm un šķīrējtiesu procesu. 
2. Zināšanas par aktuālajām civilprocesuālajām problēmām, to risināšanu un judikatūras 
izmantošanas iespēju saistībā ar civilo strīdu izskatīšanu vispārējās jurisdikcijas tiesās, izpildu 
procesu, kā arī zināšanas par alternatīvu strīdu risināšanas metodēm un šķīrējtiesu procesu. 
3. Prasmi risināt civilprocesuālās problēmas un pielietot judikatūru saistībā ar civilo strīdu 
izskatīšanu vispārējās jurisdikcijas tiesās, izpildu procesu, kā arī izmantot alternatīvas strīdu 
risināšanas metodes un šķīrējtiesu procesu. 
4. Izpratni par civilprocesā vispārējās jurisdikcijas tiesās un šķīrējtiesās un alternatīvajos strīdu 
risināšanas procesos iesaistīto personu tiesībām un pienākumiem, to izmantošanu. 
5. Zināšanas un prasmi aizsargāt savas un citu personu tiesības civilprocesā vispārējās 
jurisdikcijas tiesās un šķīrējtiesās un alternatīvajos strīdu risināšanas procesos. 
6. Pieredzi savu zināšanu izmantošanā juridisku problēmu risināšanai un judikatūras 
pielietošanā. 

 
Un izveidojuši kompetences: 

 Kritiski vērtēt un analizēt dažādus tiesvedības procesa un prakses civilprocesā vispārējās 
jurisdikcijas tiesās un šķīrējtiesās un alternatīvajos strīdu risināšanas procesos aspektus, atrast 
problēmas, izteikt viedokļus par judikatūrā un teorijā sniegtiem risinājumiem, izmantot 
judikatūrā un teorijā sniegtos risinājumus. 

 Analizēt un izmantot civilprocesā vispārējās jurisdikcijas tiesās un šķīrējtiesās un 
alternatīvajos strīdu risināšanas procesos sastādāmos dokumentus. 

 Īstenot tiesības un pienākumus civilprocesā vispārējās jurisdikcijas tiesās un šķīrējtiesās un 
alternatīvajos strīdu risināšanas procesos. 
Analizēt tiesu nolēmumus dažādu kategoriju lietās civilprocesā vispārējās jurisdikcijas tiesās 
un šķīrējtiesās, atrast jaunus risinājumus un piedāvājumus judikatūras pielietošanai un 
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attīstībai, kā arī alternatīvo strīdu risināšanas metožu pielietošanai.  
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: pārbaudes prasības - vērtējumu veidos: 30% mājas darba 
sagatavošana un prezentācija, 10 % darbs semināros, 60% atzīme pārbaudījumā. 
 
Iepriekšējās prasības: studiju kursa laikā jāsagatavo divi mājas darbi - prezentācijas, 
jāapmeklē divi semināri. Kursa noslēguma pārbaudījumu drīkst kārtot tikai tie studenti, kas 
pirms tam sekmīgi ir nokārtojuši visus pārbaudes darbus. 
Studiju kursa pirmā semestra laikā tiek kārtota rakstiska ieskaite un studiju kursa posma 
noslēgumā notiek studentu zināšanu noslēguma pārbaude rakstiska eksāmena veidā, kurā 
studenti sniedz paplašinātas atbildes uz diviem jautājumiem no mācības kursa satura. 
 
01 - mācību pamatliteratūra 
1. Civilprocesa likums. 
2. Latvijas Republikas Satversme. 
3. likums "Par tiesu varu". 
4. Tiesu izpildītāju likums. 
5. Darba strīdu likums. 
6. LR Prokuratūras likums.  
7. LR Advokatūras likums. 
8. Civillikums. 
9. Notariāta likums. 
10.Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr.805/2004, ar ko izveido Eiropas izpildes 
rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem.  
11. Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr.44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu 
un izpildi civillietās un komerclietās.  
12. Bukovskis V. Civilprocesa mācības grāmata. – Rīga, Autora izdevums, 1933. 
13.Civilprocesa likuma komentāri. K. Torgāna visp. red. TNA, Rīga, 2006. 
14. Civilprocesa likums ar paskaidrojumiem. Sastādījis F. Konradi un T. Zvejnieks – Rīga, 
Valsts tipogrāfijas izdevums, 1939. 
15. Civilprocesa aktuālie jautājumi. 2007.gada zinātniskās konferences materiālu krājums. 
TNA, 2008. 
16. Jauninājumi tiesas spriedumu izpildē. Mg.iur. Zikmane Anita. Jurista Vārds 03.03.09. 
17. Eiropas procedūru piemērošanas jautājumi. Mg.iur. Palčevska Dagnija. Jurista Vārds 
03.03.09. 
18. Starptautiskā civilprocesuālā sadarbība. Mg.iur. Kucina Irēna. Jurista Vārds 03.03.09. 
19. Saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā. Mg.iur. Jurēvica Evita. Jurista Vārds 
03.03.09. 
20. Mainītas valsts un kancelejas nodevas. Bac.iur. Bērziņš Roberts. Jurista Vārds 03.03.09 
21. Saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā. Mg.iur. Jurēvica Evita. Jurista Vārds 
03.03.09. 
22.Līcis A. Prasības tiesvedība un pierādījumi. Prof. K.Torgāna zinātniskā redakcija.- Rīga, 
Tiesu namu aģentūra, 2003. 
23. Jānis Bolis. Mediācija. Juridiskā koledža. 2007. 
24. Christopher Moore. The Mediation Process. Practical Strategies for Resolving Conflict. 
1986. 
 
 
02 – mācību papildliteratūra 

1. Advokāta loma un pienākumi pārejas laika sabiedrībā. Latvijas Zvērinātu advokātu 
padome. Rīga, 1998. 

2. Balodis K. Labas ticības princips mūsdienu Latvijas civiltiesībās. // Jurista vārds, 
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03.12.2002., Nr.24. 
3. Biksiniece L. Civilprocesa grozījumi. Tiesības uz aizstāvību – vai cilvēktiesību 

pārkāpums. // Jurista vārds, 20.05.2002.  
4. Bērziņa R. Par prokurora lomu personu un valsts tiesību aizsardzībā. // Jurista vārds, 

21.05.2002. 
5. Juris Bojārs. Starptautiskās publiskās tiesības. I, II, III, IV daļa, Zvaigzne ABC, 2004, 

2006, 2007, 2008.  
6. Bojārs J. Starptautiskās privāttiesības. – Rīga, “Zvaigzne ABC”, 1998. 
7. Civilprocesa likuma komentāri. K. Torgāna un M. Dudeļa red. TNA, Rīga, 1999. 
8.  Gencs Z. Mantojumu kārtošana. – Rīga, “Mans īpašums”, 1996. 
9.  Kaksītis J. Par grozījumiem Civilprocesa likumā. // Jurista vārds, 05.11.2002. 
10.  Juridisko terminu vārdnīca. – Rīga, “Nordik”, 1998. 
11.  Keiša R., Torgāns K. Sacīkstes princips civilprocesā. Saistību izpildes juridiskais 

nodrošinājums. LU Zinātniskie raksti, 621.sēj., Rīga, 1999. 
12.  Līcis A. Vai tiešām jāievēro patiesības princips civiltiesībās? // Likums un Tiesības, 

2.sējums, Nr.3 (7) 2000 – 80 lpp. 
13. Līcis A. Par Latvijas civilās tiesvedības atbilstību Eiropas tiesvedībai. // Likums un 

Tiesības, Nr.7, 2002. – 195 lpp. 
14.  Latvijas Civilprocesa kodekss. – Tieslietu ministrijas TIC, Rīga, 1995. 
15.  Lejiņš P. Civilprocess. – Rīga, 1940. 
16. Liede A. Kriminālprocess un tiesas pierādījumi – Rīga, 1970 
17. Līcis A. Saistību tiesību aizsardzība tiesā. Saistību izpildes juridiskais nodrošinājums. 

LU zinātniskie raksti, 621 sēj., Rīga, 1999 
18. Rozenbergs J., Briģis I. Padomju civilprocesuālās tiesības – Rīga. “Zvaigzne”, 1978 
19. Rolands Hofmans. Dorisa B. Rotfišere. Artūrs Trosens. Mediācija. Mediācijas pamati 

teorijā un praksē. Tiesu nama aģentūra. 2007. 
20. Torgāns K. Kā nevajag spriest tiesu – Rīga, Latvijas Universitāte, 1998 
21. Torgāns K. Lai civilprocess kļūtu pilnvērtīgāks, tas ir jāpilnveido// Jurista vārds, 

7.05.2002 
22. Torgāns K. Par advokāta lomu kasācijas tiesvedībā un tiesas pieejamību principu// 

Jurista vārds 13.05.2003., Nr.18 
23. Saulīte R. Tiesu prakse pieteikumu izskatīšanā par saistību bezstrīdus piespiedu izpildi 

– Juristu žurnāls, 1998.,Nr.8 
24. Strods A. Vai civilprocess ikvienam nodrošina tiesas pieejamību un taisnīgu tiesu// 

Jurista vārds, 27.05.2003., Nr.20 
25. Strods A. Par civilprocesa nepilnībām likumā un praksē// Jurista vārds 01.07.2003., 

Nr.24 
26. Ziemelis J. Prasības summas noteikšana – Rīga, Latvju kultūra, 1939 
27. Bukovskis V. Civilprocesa mācības grāmata. Rīga, 1933. 
28. Civilprocesa likuma komentāri. Papildinātais izdevums. Autoru kolektīvs prof. 

K.Torgāna un M.Dudeļa vispārīgā zinātniskā redakcijā.- Rīga: TNA, 2001. 
29. Kroms M. Nosolītāja nokavējums nekustamās mantas piespiestā izsolē.- Rīga, 1933. 
30. Lāčgalvis A. Piezīmes pie dažiem civilprocesa nolikuma noteikumiem par nekustamās 

mantas piespiedu pārdošanu.// Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1936., Nr.4. 
31. Lejiņš P. Civilprocess.- Rīga., 1940. 
32. Mediācija skolā. Izdošanas ziņas Rīga : Bērnu un ģimenes lietu ministrija, 2007. 
33. Rozenfelds J. Lietu tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 
34. Tiesizpildītājs.- Rīga: TNA, 2001. 
35. Tiesu izpildītāja institūts. Rīga: TNA, 2003. 
36. Buša I. Mediācija – jauna iespēja ģimenei šķiršanās procesā. Psiholoģijas pasaule. 

2005. Nr.12 
37. Mediācija alternatīvs domstarpību risināšanas veids. Psiholoģijas pasaule 2006. Nr.5 
38. Морозова И. Б., Треумников А. М.  Исполнительное производство.- Москва: 
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Городец, 2002. 
39. Гражданский процесс. Под ред Треушиикопа М.К. Городец, Москва, 2003 
40. Давтян А.Т. Гражданское процессуальное право Германия. Москва, “Городец”, 

2000 
41. Хрестоматия по гражданскому процессу. Под ред. Треушникова М.К. 

“Городец”,1996 
42. Пучинский В.Н. Гражданский процесс США. Изд. Университета дружбы 

народов. Москва, 1985 
43. Розенберг Я.А. Предсавительство по гражданским делам в суде и арвитраже. 

“Зинатне”, Рига, 1981 
44. Тютрюмов И.М. Гражданский процесс – Изд. Хн.мг. Я.Лаудееп. Юрьец, 1925 
45. Герда Мета, Галина Похмелкина. Медиация - искусство разрешать конфликты. 

Знакомство с теорией, методом и профессиональными технологиями. М., изд-во 
"VERTE", 2004. 

46. Похмелкина Г., Кетова О. Конфликт и рефлексия: с точки зрения медиации. 
2008. 

47. N.Andrews Principles of Civil Procedure -  London, 1994 
48. Civil Procedure by Larry L.Teplv and Ralph U.Whitten – Liuleton, Colorado, 1991 
49. J.O’Hare, R.N.Hill Civil Litigation.Seventh Edition –London,1996 
50. S.Sime A Parical Approach to Civil Procedure – London, 1994 
51. F.Braun, W.Grunsky Zivilprozessrecht& Auflage Neuwied, Kriftel, Berlin, 1994 
52. O.Jauernig Zivilprozessrecht 24.Auflage Minchen, 1993 
53. H.Thomas, H.Purzo Zivilprozessordnung 20 Auflage Munchen 12, 1997. 
54. Zippelius Reinhold. Juristische Methodenlehre. 6. Auflage. Munchen. Verlag C.H. 

Beck. 1994; 
55. Larenz K., Canaris C.W. Methodenlehre der Rechtswissenschaft 3. Auflage. Berlin, 

Heidelberg. Springer-Verlag. 1995; 
56. Heintzmann Walther. Zivilprozessrecht 1. Erkenntnisverfahren erster Instanz und 

Gerichtsverfassung. 2. vollig neubearbeitete Auflage. C.F. Muller. Heidelberg, 1997; 
57. Jauernig Othmar. Zivilprocessrecht. 25. Auflage. Juristische Kurz- Lehrbucher. 

Munchen, Verlag C.H. Beck, 1998; 
58. Baur Grunsky. Zivilprozessrecht. Zehnte uberarbeitete Auflage. Luchterhand, Alfred 

Mentzner Studienliteratur, 2000; 
59. Schmalz D. Methodenlehre fur das juristische studium. Baden- Baden. Nomos 

Verlagsgesselschat. 3. Auflage. 1992. 
60. Bolling Hein. Richterliche Unabhangigheit und Akzeptanz richtlicher Enscheidungen 

durch die Parteien- Verhandlungdfuhrung, Vergleichsgespreche und gutliche 
Streitbeilegung. http://www.cis-legal-reform.org/conferences/final-court-decisons-res-
judicata/ 

61.  Geoffrey C. Hazard, Michele Taruffo. American civil procedure. An introduction; 
62. Weber. Helmut. Aktuelle Prozessrechtsreform in England. Zeitshrift fur Zivilprozess 

International. Jahrbuch des internationalen Zivilprozessrechts. Koln. 2000 
63. U.S. Federal Rules of civil procedure. Rule 16. Pretrial Conferences; Scheduling; 

Managenement; Amendmets; 
64. Geger Reinhard. Kurzkomentar mit  Hinweisen fur die prozesspraxis. Informationen 

zur prozessrefom. http://www.jura.uni-
erlangen.de/lehrstuele/civilrecht1/justizreform/kurzkom/htm 

65. Baur Grunsky. Zivilprozessrecht. Zehnte, uberarbeitete Auflage. Luchterhand, Alfred 
Metzner Studienliteratur. 2000. 

66. Tom Reilly. Mediator Training Manual for Fece-to-Face Mediation. 
67. A.Trossen. Integrierte Mediation, Win-Management Schriftenreihe. 2005. 
68. Pokhmelkina Galina. Pedagogical experience as an object of reconsidering in reflexive 

creature practice work. In Intellectual development of society and new information 

http://www.cis-legal-reform.org/conferences/final-court-decisons-res-judicata/�
http://www.cis-legal-reform.org/conferences/final-court-decisons-res-judicata/�
http://www.jura.uni-erlangen.de/lehrstuele/civilrecht1/justizreform/kurzkom/htm�
http://www.jura.uni-erlangen.de/lehrstuele/civilrecht1/justizreform/kurzkom/htm�
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tech-nologies. Novosibirsk. 1992. 
 
03 –Interneta resursi, laikraksti un tiesu prakses materiāli 
9. Jurista Vārds 
10. Likums un Tiesības 
11. Latvijas Vēstnesis 
12. http://www.tiesas.lv 
13. http://www.likumi.lv 
14. http://www.satv.tiesa.gov.lv/ 
15. http://curia.europa.eu/ 
16. http://at.gov.lv 
17. http://tm.gov.lv 
18. http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html (EUR- lex. Eiropas Kopienu likumdošana) 
19. http://europa.eu.int/ecls/ (ECLAS Eiropas Komisijas bibliotēkas katalogs) 
20. Latvijas Republikas Apelācijas instances civillietu nolēmumu apkopojums. 1998.-

1999.gads. Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2000. 
21.  Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi1996. - Rīga, Latvijas 

tiesnešu mācību centrs, 1997. 
22. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 

1997. - Rīgā, Latvijas tiesnešu mācību centrs, 1998 
23. Cietušo atbalsta centra mājas lapa. http://www.cac.lv/lv/mediacija 
24. Bērnu un ģimenes lietu ministrijas pilotprojekts. Kas ir meditācija? 
25. http://www.bm.gov.lv/lat/lietotaja_ertibai/mediacija/ 
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Kursa nosaukums 

Eiropas ekonomiskā un monetārā 
integrācija 

Kredītpunkti 2 
Zinātnes nozare Ekonomika 
Programmas daļa B daļa 
Apjoms (kontaktstundu skaits)  20 
Lekciju skaits 10 
Semināru un praktisko darbu skaits 10 
Pārbaudījuma forma Eksāmens 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 

Kursa autori: profesors Dr.oec. L.Svarinskis; docente Dr.oec. Lienīte Litavniece 
Kursa anotācija: lekcijās tiek iegūtas zināšanas par Eiropas integrāciju sekmējošiem 
faktoriem un vēsturisko attīstību, par ES juridisko un ekonomisko pamatu, raksturotas ES 
institūcijas un to darbība, ES politikas un Latvijas ekonomiskā un monetārā integrācija ES. 

Kursa apraksts – plāns 
1. ES izveides vēsture un paplašināšanās 

Es izveides motīvi, gaita, galvenie līgumi. Es paplašināšanās motīvi, priekšnoteikumi 
un „Kopenhāgenas kritēriji”, paplašināšanās gaita. 

2. ES uzbūve un struktūra. 
Eiropas valstu organizācijas. ES institūcijas – Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments, 
ES Ministru padome, ES padome, Eiropas Kopienu tiesa, Eiropas Centrālā banka, 
Revīzijas palāta. Eiropas Ekonomikas un sociālo lieto komiteja. Reģionu komiteja.  

3. ES juridisko dokumentu veidi un lēmumu pieņemšanas procedūras. 
Regula. Direktīva. Lēmumi. Ieteikumi. Paziņojumi. Lēmumu pieņemšanas procedūra.  

4. ES budžets un tā veidošanās. 
ES budžeta veidošanās pamatprincipi. Finanšu perspektīva. Budžeta izdevumi. 
Budžeta ieņēmumi 

5. ES politika. 
ES reģionālā politika (pamatprincipi, pirmsstrukturālie un strukturālie fondi). ES 
ekonomikas un monetārā politika. ES nodokļu politika.  

6. Latvijas integrācija ES. 
Pirmsiestāšanās sarunas par Latvijas dalību ES. Latvijas dalība ES. 
 

Kompetences: 
Students izprot ES mērķus, uzdevumus, struktūru un lēmumu pieņemšanas procedūru; spēj 
analizēt un izvērtēt ES īstenotās politikas, to ekonomisko ietekmi uz kandidātvalstīm. 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Pārbaudes prasības: Vērtējumu veidos: 10% apmeklējums; 30% darbs semestrī; 60% atzīme 
pārbaudījumā. 
 
Iepriekšējās prasības: Starptautiskā tiesiskā sadarbība un tiesību integrācijas process ES, 
Salīdzinošās konstitucionālās tiesības un ES konstitūcija, Nodokļu sistēmas ES dalībvalstīs un 
nodokļu tiesību praktikums. 



 133 

 
01 - mācību pamatliteratūra 
1. Gatawis S., Broks E., Bule Z. Eiropas Savienības tiesības. – Rīga, EuroFaculty, 2002. – 

416 lpp. 
2. Deksnis E.B Eiropas apvienošanās, integrācija un suverenitāte. – Rīga, Junda, 1998. – 580 

lpp. 
3. Dunska M. Eiropas Savienības ekonomikas pamati : mācību līdzeklis / M. Dunska. - 

Rīga : Banku augstskola, 2001. - 92 lpp. 
02 – mācību papildliteratūra 
1. Judrupa Ilze. Eiropas valstu ekonomika : mācību grāmata / Ilze Judrupa ; 

RTU.Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas in-ts. - Rīga : RTU Izdevniecība, 
2007. - 332 lpp. 

2. Latvijas skatījums uz Eiropas Savienības nākotni : [krājums] / Ž.Ozoliņas red. ; 
Stratēģiskās analīzes komisija. - Rīga : Zinātne, 2007. - 292 lpp 

3. Rešina, Ganna. Eiropas Savienības finanšu resursi un budžets : monogr. / Ganna Rešina ; 
no krievu val. tulk. Andris Mukāns. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība, 2008 : (SIA 
"Jelgavas tipogrāfija"). - 320 lpp. : tab. ; 20 cm. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 58). - 
Bibliogr.: 314.-320. lpp. 

4. Autoru kolektīvs. Kas jāzina uzņēmējam par ES, Eiropas Kustība Latvijā. – Rīga: Rasa 
ABC, 2002. – 240 lpp. 

5. Līgums par Konstitūciju Eiropai, Luksemburga, Eiropas Kopienu oficiālo publikāciju 
birojs, 2005. – 482 lpp. 

 
03 – ieteicamā periodika un  interneta resursi 
1. Eiropas Savienības portāls: http://europa.eu.int  
2. Eiropas Savienības bibliotēkas portāls: http://www.esia.gov.lv  
3. Eiropas Statistikas biroja mājas lapa: http://ec.europa.eu/eurostat     

 
 

http://europa.eu.int/�
http://www.esia.gov.lv/�
http://ec.europa.eu/eurostat�
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Kursa nosaukums Eiropas Savienības darba tiesības 

Kredītpunkti 2 
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Programmas daļa B daļa  
Apjoms (kontaktstundu skaits)  20 
Lekciju skaits 10 
Semināru un praktisko darbu skaits 10 
Pārbaudījuma forma Diferencētā ieskaite 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 

Kursa autori: lektore Mg.iur. I.Baltiņa 

Kursa anotācija: kursa mērķis – Eiropas Savienības darba tiesību problēma, 
nozīmīgu jaunāko tiesību aktu un tiesību piemērošanas prakses izpēte. 

Lai studenti varētu iegūt un attīstīt jurista darba pienākumu veikšanai nepieciešamās 
prasmes Eiropas Savienības darba tiesību jomā, viņiem jāizvirza atbilstoši uzdevumi. 
Studiju procesā docētājam sadarbībā ar studentu, jāpalīdz veikt izvirzītos uzdevumus, 

lai iegūtu prasmi pārzināt, piemērot un veikt pētījumus Eiropas Savienības darba tiesību 
jomā, kursā tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: 

• Pārzināt ES darba tiesību avotus un sistēmu; 
• Sekot tiesu prakses un tiesību doktrīnas attīstībai ES darba tiesību jomā; 
• Izmantot ES darba tiesību teoriju tiesību normu piemērošanā; 
• Veikt profesionālu pētījumu ES darba tiesību jomā; 
• Sistematizēt iegūto informāciju ES darba tiesību jomā. 

 
Studiju kurss „Eiropas Savienības darba tiesības” ir sadalīts 9 tematos. Apgūstot studiju kursu 
tiek izmantotas interaktīvās metodes, kuru laikā studenti aktīvi iesaistās teorētiskās daļas 
apgūšanā un vienlaicīgi iegūtās zināšanas pielieto praktisko uzdevumu – kāzusu risināšanā. 
Līdz ar to ir iespējams pārliecināties par teorētiskās daļas vienotu izpratni. Tāpēc kursu 
„Eiropas Savienības darba tiesības” nav iespējams apgūt patstāvīgi.  
Annotation of the course.   
Respective tasks must be setu p for students to be able to gain and develop skills necessery for 
performance of  duies of lawyers job in the area of European Union Labour law. During 
studies, a lecturer in a cooperation with a student must help to perfom setu p tasks. 
     To gain skills to use and apply theoretical knowledge, practical skills and to accomplish 
reserch of European Union Labour law in a respective situation, following tasks are setu p in 
the course of European Union Labour law.    

• To get acknowledged with a system of European Labour law; 
• To follow the development of legal praxes and legal doctrine in the area European 

Union Labour law; 
• To use independent theory of European Labour law and apply theoretical knowledge in 

praxes; 
• To accomplish reserch of area European Labour law; 
• To systemise information ottained in the area of European Labour law; 
In the course of European Labour law students to be able to competences: 

• To solve problems in the area of European Labour law; 
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• To perfom a professional investigation in the area of European Labour law. 
     The study course European Labour law is dividend in 9 themes. Mastering the study 
course, interactive methods are used during which students get involved in acquiring a 
theoretical part and simultaneously apply knowledge to solve practical tasks causes. Therefore 
the course „European Labour law”cannot be acquired without the assistance.   

Kursa apraksts – plāns 
1. Temats.Eiropas Savienības darba tiesību jēdziens un sistēma. 
2. Temats. Eiropas Savienības darba tiesību avoti. 
2.1. Primārie tiesību avoti, 
2.2. sekundārie tiesību avoti. 
3. Temats. Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība. 
4. Temats. Darba attiecību regulēšanas metodes ES. 
4.1. Centralizētā, 
4.2. autonomā (lokālā), 
4.3. individuālā. 
5. Temats. Nodarbinātības tiesiskais regulējums ES. 
6. Temats. Darba laika un atpūtas laika tiesiskais regulējums. 
7. Temats. Darba aizsardzības prasības ES. 
8. Temats. Darbinieka aizsardzības mehānisms ES: 
8.1. Uzņēmuma īpašnieka maiņas gadījumā, 
8.2. Uzņēmuma maksātnespējas gadījumā, 
8.3. Kolektīvās atlaišanas gadījumā. 
9. Temats. Darba strīdu izšķiršanas kārtība ES. 

Kompetences:   
Kursā „Eiropas Savienības darba tiesības” students var iegūt sekojošas kompetences:  

• Stratēģiski un analītiski formulēt un risināt problēmas ES darba tiesību jomā; 
• Risināt darba strīdus izmantojot ES darba tiesības; 
• Veikt pētījumu ES darba tiesībās. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Sekmīgi izpildīts viens patstāvīgais (referāts ar prezentāciju) un divi pārbaudes darbi 
un sekmīgi nokārtota ieskaite. Vērtējums tiks noteikts šādi: 50% darbs studiju kursa apguves 
laikā un 50% eksāmena rezultāts.  

 
01 - mācību pamatliteratūra  
1. Par Eiropas sociālo hartu: LR likums// LV, 18.12.2001. Nr. 183 
2. Svarīgākie ES dokumenti sociālajā aizsardzībā. 1.grāmata /Important cocial protection EU 
Instruments, Book 1. Rīga, 1998. 
3. Starptautiskās Darba Organizācijas konvencija. Rīga, LR Labklājības ministrija, 1999. 
4. Eiropas Padomes līgumu izlase. Rīga, Elpa, 2000. 
5. Alehno I., Buka A., Jarinovska K., Škoba L., Ievads Eiropas Kopienas tiesībās. Rīga, Tiesu 
namu aģentūra, 2001. 
6. Bojārs J. Starptautiskās publiskās tiesības. Rīga, Zvaigzne ABC, 2006. 
7. Eiropas tiesības. Red. T. Jundzis. Rīga, Juridiskā koledža 2007. 
8. Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. /Autoru kolektīvs I. Alehno zinātniskās red. 
Rīga, Latvijas vēstnesis, 2003. 
9. Polis F. Ievads ES darba tiesībās. Rīga, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskola, 2004. 
10. European Social Charter. Collected text. Council of Europe Publishing, 2000. 
11. Байков А.М., Решетилова Н. Ф. Трудовое право Европейского союза. Рига, SIA 
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„Hoļda”, 2006. 
12. Дейвис К. Право Европейского Союза. К., 2005. 
13. Хартия Европейского Союза об основных правах: Коментарий / Под. Ред. С.Ю. 
Кашкина. Москва, 2001. 
14. Konsolidētais Eiropas Kopienas dibināšanas līgums un Nicas līgums/ Rīga, Tulkošanas un 
terminoloģijas centrs, 2001. 
15. Lisabonas līgums. Oficiālais vēstnesis C 306, 17.12. 2007. 
  
02 –mācību papildliteratūra 
1. Raihs N., Godars K., Vasiļjeva K. Izprotot Eiropas Savienības tiesības. Rīga, Tiesu namu 
aģentūra, 2004. 
2. Vinklers T., Lahmans P., Raioms P., Naidu D. Eiropas Savienības tiesības. Rīga, 2000. 
3. Ellis E. EC Sex Equality Law 2(nd) ed. Oxford: Clarendon Press, 1998. 
4. Burrow N., Main I. Europen Social Law. Chichester. U.K., John Willey &Sans , 1996. 
5. Bernard Catherine. ES EmploymentLaw Chichester John Willey&Sans, 1995. 
6. Bercusson Brian European Labour Law. London, Bullervorth, 1996. 
7. Yates C. The Ilo Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work./The 
Limitations to Global Labour Standarts. London, Kluwer Law International, 2004. 
8. Кисилев. Сравнительное трудовое право. Москва : «Проспект» 2005. 
9. Лушникова М.В. Лушников А.М. Очерки теории трудового право. Санкт – Петербург 
изд. Р. Асланова «Юридический цеитр» Пресс.2006. 
10. Кисилев И.Я. Новый облик трудового права стран запада. Москва, ЗАО Бизнес 
школа Интел – Синтез, 2003. 
11. Право Европейского Союза в вопросах и ответах : учеб. Пособие/С.Ю. Кашкин. 
Москва, 2005.  
 
03 – ieteicamā periodika un  interneta resursi 
1. www.satv.tiesa.gov.lv; 
2. www.vdi.lv 
3. www.europa.ev.int/eur-lex 
4. www.ilo.org./ilolex.databaseofinternationallabourstandarts 
5. www.at.gov.lv 
6. www.europa.ev.int
7. 

. 
http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/corporate/10 

8. 
 

Official Journal of the European Union. 

 
 

http://www.satv.tiesa.gov.lv/�
http://www.vdi.lv/�
http://www.europa.ev.int/eur-lex�
http://www.ilo.org./ilolex.databaseofinternationallabourstandarts�
http://www.at.gov.lv/�
http://www.europa.ev.int/�
http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/corporate/10�
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Kursa nosaukums 

Ģimenes un mantojuma tiesību 
problēmas 

Kredītpunkti 4 
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne  
Programmas daļa B daļa 
Apjoms (kontaktstundu skaits) 40 
Lekciju skaits 20 
Semināru un praktisko darbu skaits 20 
Pārbaudījuma forma Ieskaite, eksāmens 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 

Kursa autors: lektore Mg.iur. L.Mazure 
Kursa anotācija:  kursa ietvaros studenti iegūst padziļinātas zināšanas par ģimenes tiesību 
teorētiskajām un praktiskajām problēmām Latvijā, kā arī zināšanas par ģimenes tiesību 
pamatnoteikumiem ārvalstu tiesībās. 

Kursa apraksts – plāns 
1.temats. Ģimenes tiesības. Vispārīgie noteikumi.  
               1.1. Ģimenes tiesības publisko un privāto tiesību sistēmā. 
               1.2. Vispārīgo tiesību principu loma ģimenes tiesībās. 
               1.3. Ģimenes attiecību tiesiskās reglamentācijas attīstības perspektīvas. 
               1.4. Ģimenes konstitucionāli tiesiskās aizsardzības aspekti. 
               1.5. Ģimenes tiesību vispārīgie institūti. 
2.temats. Laulības noslēgšanas tiesiskās problēmas. 
                2.1. Saderināšanās institūta tiesiskie aspekti. 
                2.2. Laulības noslēgšanas formas, to problēmas. 
                2.3. Laulības noslēgšanas posmi, to tiesiskās problēmas. 
                2.4. Šķēršļi laulības noslēgšanai, to strīdīgie aspekti. 
3.temats. Problēmas laulāto personisko un mantisko attiecību jomā. 
                3.1. Laulāto personisko tiesību un pienākumu tiesiskie aspekti.. 
                3.2. Laulāto mantisko attiecību problēmas. 
4.temats. Laulības izbeigšanās tiesiskās problēmas. 
5.temats. Bērnu izcelšanās noteikšanas tiesisko problēmaspekti.  

6.temats. Adopcijas tiesiskie aspekti. 
7.temats. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi, to problēmjautājumi.  

                7.1. Aizgādības tiesību vēsturiskās attīstības aspekti. 
                7.2. Savstarpējās apgādāšanas pienākums, tā strīdīgie aspekti.  

                7.3. Bērna “mantiskā” personība vecāku un bērnu tiesiskajās attiecībās.   
8.temats. Aizbildnības un aizgādnības tiesiskās problēmas.  

9.temats. Civilstāvokļa aktu tiesiskie problēmaspekti. Nasciturus tiesiskā aizsardzība. 
10.temats. Mantojuma tiesības. Vispārīgie noteikumi. 

(Būtiskākās izmaiņas mantojuma lietu izskatīšanas kārtībā. Mantojuma tiesību kā tiesību 
nozares teorētiskās izpratnes. Universālsukcesija, singulārsukcesija. Mantinieka un 
mantotspējas jēdzienu aspekti.) 

11.temats. Likumiskās mantošanas problēmas.  
(Laulāto mantošanas problēmas. Pārdzīvojušā laulātā mantojuma pārvaldīšanas tiesības, ja 
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mantojums ir tik mazs, ka nepietiek  nepilngadīgu bērnu audzināšanai. Lejupējo, adoptēto 
mantošanas problēmas. Pieauguma tiesības un radniecības pakāpju sukcesijas kolīzija.)  

12.temats. Testamentārās mantošanas problēmas. 
(Testamenta jēdziena izpratnes problēmas. Spējas taisīt testamentu noteikšanas problēmas. 

Neatraidāmo mantinieku un neatņemamās daļas institūti, to problēmas. Atstumšana no 
mantojuma. Testamenta formas problēmas. Substitūcija un tās problēmas. Pēcmantinieks. 

Legāts un ar to saistītās problēmas Latvijas mantojuma tiesībās. Testamenta apstrīdēšana, tās 
termiņi. Testamenta izpildītāja tiesiskie aspekti.)  
13.temats. Līgumiskās mantošanas problēmas. 

(Līguma stāšanās spēkā brīdis. Tiesisko attiecību aspekti mantojuma līgumā. Nepieciešamība 
apstiprināties mantojuma tiesībās.)  

14.temats. Mantojuma atklāšanās, apsardzības un mantojuma prasības problēmas.  
15.temats. Mantojuma pieņemšana un apstiprināšanās mantojuma tiesībās. 

Kompetences: 
Studiju kursā iegūtā kompetence- 
    1.Profils- 
      Maģistrantam ir zināšanu, prasmju un attieksmju kopums, kas ļauj veikt augsti kvalificētas 
funkcijas ģimenes un mantojuma tiesībās un kas nepieciešams tālākai citu studiju kursu 
apguvei programmas ietvaros. 
    2.Kompetences- 
      2.1.Intelektuālās kompetences 
        Papildus bakalaura kompetencēm, maģistrants spēj: 
1. komunicēt sarežģītus akadēmiskus jautājumus gan speciālistu, gan nespeciālistu vidē; 
2. pastāvīgi un kritiski formulēt un analizēt sistemātiski sarežģītas praktiskas problēmas; 
3. pastāvīgi turpināt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju. 
      2.2.Profesionālās un akadēmiskās kompetences 
        Maģistrants ir ieguvis padziļinātas teorētiskas zināšanas un pētniecības iemaņas, kuras 
spēj izmantot: 
1. pastāvīgai pētniecības darbībai; 
2. profesionālu problēmu risināšanai un risinājumu ceļu izvēlei; 
3. izprast sarežģītus jautājumus un kopsakarības; vispārējo rast konkrētajā un konkrēto 
vispārināt gan praktiskajā, gan pētnieciskajā kontekstā. 

Maģistrants uzrāda speciālas zināšanas un dziļāku izpratni ģimenes un mantojuma tiesībās, 
kā arī parāda jaunas (augstāka līmeņa) kompetences. 

      2.3.Praktiskās kompetences 
        Papildus bakalaura līmeņa kompetencēm profesionālais maģistrants spēj: 
1. pastāvīgi pieņemt un pamatot ģimenes un mantojuma tiesību jomā balstītus lēmums; 
2. skatīt perspektīvā un, balstoties uz zinātniskām, teorētiskām un/vai eksperimentālām 
metodēm un jaunākajām tendencēm, attīstīt praktiskas pieejas apakšnozarē; 
3. izprast sarežģītus jautājumus un kopsakarības; vispārējo rast konkrētajā un konkrēto 
vispārināt gan praktiskajā, gan pētnieciskajā kontekstā. 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Pārbaudes prasības: Vērtējumu veidos: 40% darbs semestrī; 60% atzīme pārbaudījumā 
Iepriekšējās prasības: Vispārējā tiesību teorija. Romiešu civiltiesību pamati. Civiltiesības- 
Vispārīgā daļa. Zināšanas ģimenes tiesībās pirmsdiploma studiju kursa apjomā. 
 
01 - mācību pamatliteratūra 
1. Čakste K. Civiltiesības. R., [b.i.], 1936. 
2. Gencs Z. Mantojuma kārtošana. Rīga, 1996.  
3. Gencs Z. Mantošana. R.: “TNA”, 2002. 
4. Krauze R. Mantojuma tiesības. R.: KIF “Biznesa komplekss”, 1997. 
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5. Krauze R., Gencs Z. Civillikuma komentāri: Mantojuma tiesības. R.: Mans Īpašums, 1997. 
6. Sinaiskis V. Civīllikuma principi un ģimenes tiesības. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis. 

1938, nr.1. 
7. Vēbers J. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Ģimenes tiesības. R.: Mans 

Īpašums, 2000, 176 lpp. 
 
02 – mācību papildliteratūra 
1. Briedis V. Mantojuma pieņemšana un mantojuma atraidīšana. R., [b.i.], 1939.  
2. Bukovskis V. Testamenta spēku apstrīdošo prasību sūdzību juridiskā konstrukcija. R., 

[b.i.], 1930. 
3. Čakste K. Civiltiesības. R., manuskripts, 1940.  
4. Čakste K. Civiltiesības. R., [b.i.], 1936. 
5. Kalniņš J. Priviliģētie testamenti pēc Latvijas Civillikuma. R., [b.i.], 1938.  
6. Krons M. Testamenta izpildītājs. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis. 1940.g., nr.1. 
7. Lange V. Neatraidāmie mantinieki. R., [b.i.], 1937. 
8. Rotbergs A. Testēšanas brīvības ierobežojumi. R., [b.i.], 1935. 
9. Rozentāls L. Testamenta izpildītājs. Rīga, [b.i.], 1939.  
10. Sinaiskis V. Mantojuma tiesības. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1940, nr.1. 
11. Sinaiskis V. Sukcesija un mantojuma līgums. Jurists. 1939.g., nr.1/2. 
12. Sinaiskis V. Testamenta izpildīšana. Jurists. 1938.g., nr.3/4. 
13. Vitenbergs S. Mantojuma apsardzība. R., [b.i.], 1940. 
14. Scoles E.F., Hay P. Conflict of Laws. St.Paul, [b.i.], 1982. 
15. Arlt U.E. Erbrecht in der Praxis. Münster, [b.i.], 1995. 
16. Internationales Erbrecht. München: C.H.Beck´sche Verl.Buchh., 1996. 
17. Schüter W. Erbrecht : ein Studienbuch. München: C.H.Beck, 2000. 
18. Барщевский М.Ю. Наследственное право. М. Белые альвы, 1996. 
19. Зайцева Т.И. Наследственное право. М. Статут, 2003. 
20. Михеева Л.Ю. Опека и попечительство. М. Вальтерс Клувер, 2004, 368 с. 
21. Муратова С.А. Семейное право. Москва: Эксмо, 2006, 448 с. 
22. Семейное право РФ и иностранных государств. Под  ред. проф. Залесского В.В. М. 

Юринформцентр, 2005, 310 с. 
23. Heinrich D. Familienrecht. Berlin, New York: de Gruyter, 1991, 329 S. 
24. Schüter W. BGB- Familienrecht. Heidelberg: C.F. Mülle Verlag, 2001, 303 S. 
25. Black J.M. A practical approach to family law. London: Blackstone Press Ltd, 1992, 480 

p. 
26. Cretney S.M. Principles of family law. London: Sweet & Maxwell, 2003, 901 p. 
27. Cretney S.M. Family law in the twentieth centurey: a history. Oxford: Oxford University 

Press, 2003, 911p. 
28. The family, law, and society : cases and materials / Brenda Hale ... [et al.]. - 5th ed. - 

London : Butterworths ; Dayton, Ohio : LexisNexis, 2002. - xxxvi, 820 p.  
29. Welstead Mary. Family law / Mary Welstead ; Susan Edwards. - Oxford ; New York : 

Oxford University Press, 2006. - xxxi, 372 p.  
 
Normatīvie akti 
1. LR Civillikums: LR likums. 
2. Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.g. Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā 

stāšanās laiku un kārtību: 1993.g. 25.maija LR likums.  
3. Civilprocesa likums: 1998.g. 14.okt. LR likums. 
4. Civilstāvokļa aktu likums: 2005.g. 17.marta LR likums. 
5. Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu: 1994.g.15.jūn. LR likums.  
6. ANO Ģenerālās Asamblejas Bērnu tiesību konvencija (1989.g. 20.nov.).  
7. Hāgas Konvencija par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos 

(1993.g. 29.maija). 
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8. Eiropas Savienības Pamattiesību harta (2000.g. 7.dec.).  
9. Eiropas Padomes Konvencija par bērnu tiesību piemērošanu (1996.g. 25.janv.).  
10. Eiropas Konvencija par bērnu tiesisko statusu, kas nav dzimuši laulībā ( 1975.g. 15.okt.).  
11. Eiropas Padomes Konvencija par bērnu adopcija (1967.g. 25.janv.). 
12. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (1950.g. 4.nov.).      
13. LR Satversme. 
14. Bāriņtiesu likums: 2006.g. 22.jūnija likums. 
15. Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums: 2004.g. 17.jūn. LR likums. 
16. Seksuālās un reproduktīvās veselības likums: 2002.g. 31.janv. LR likums.  
17. Valsts sociālo pabalstu likums: 2002.g. 31.okt. LR likums.  
18. Reliģisko organizāciju likums: LR likums. 
19. Krimināllikums: LR likums. 
20. Audžuģimenes noteikumi: MK 2006.g. 19.decembra noteikumi nr.1036. 
21. Bāriņtiesas darbības noteikumi: MK 2006.g. 19.decembra noteikumi nr.1037. 
22. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas nolikums: MK 2004.g. 20.jūlija noteikumi 

nr.614.  
23. Adopcijas kārtība: MK 2003.g. 11.marta noteikumi nr.111. 
24. Par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam: MK 2003.g. 5.jūlija noteikumi nr.38. 
25. Laulāto mantisko attiecību reģistrācijas kārtība: MK 2002.g. 3.septembra noteikumi 

nr.403. 
26. LR Augstākās tiesas Plēnuma 1996.gada 10.jūnija lēmums nr.3. “Par likuma piemērošanu, 

izskatot lietas, kas izriet no ģimenes tiesiskajām attiecībām”. 
27. Notariāta likums: 1993.g. 1.sept. LR likums. 
28. Hāgas Konvencija par mantojuma pilnvarniekiem (1985.g. 1.jūl.). 
29. UNIDROIT Konvencija par starptautiskā testamenta unificētajām normām ( 1978.g. 

9.feb.).  
30. Hāgas Konvencija par mirušu personu mantojumu starptautisko administrāciju (1973.g. 

2.okt.). 
31. Bāzeles Konvencija par testamentu reģistrācijas kārtības ieviešanu (!972.g. 16.maijs). 
32. Vīnes Konvencija par konsulārajām attiecībām (1963.g.). 
33. Zemesgrāmatu likums: LR likums. 
34. Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, 

nodošana bez maskas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā: 
MK 2006.g. 25.aprīļa noteikumi nr.315. 

35. Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu: MK 2008.g. 4.augusta 
noteikumi nr.618.  

36. Par likumu piemērošanu mantojuma lietās. LR Augstākās Tiesas 1995.g. 27.marta 
plēnuma lēmums nr.1. 

 
03 – ieteicamā periodika un  interneta resursi 
1. „Jurista Vārds”; „Likums un Tiesības” 
2. Normatīvo aktu bāze - www.likumi.lv 
3. LR Satversmes tiesa - www.satv.tiesa.gov.lv 
4. LR Augstākā tiesa - www.at.gov.lv 
5. LR Labklājības ministrija - www.lm.gov.lv 
6. Tulkošanas un terminoloģijas centrs - www.ttc.lv 
7. ANO - www.un.org 
8. Eiropas Savienība - www.curia.eu.int 
9. Eiropas Savienība - www.europe.eu.int 
10. Eiropas Savienība - www.celex.eu.int 
11. Eiropas Cilvēktiesību tiesa - www.echr.coe.int 
12. Konvencijas - www.humanrights.lv 
 

http://www.likumi.lv/�
http://www.satv.tiesa.gov.lv/�
http://www.at.gov.lv/�
http://www.lm.gov.lv/�
http://www.ttc.lv/�
http://www.un.org/�
http://www.curia.eu.int/�
http://www.europe.eu.int/�
http://www.celex.eu.int/�
http://www.echr.coe.int/�
http://www.humanrights.lv/�
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Kursa nosaukums 
Juridisko dokumentu izstrādāšana, valoda un 

juridiskā kultūra 

Kredītpunkti 2 
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Programmas daļa B daļa 
Apjoms (kontaktstundu skaits) 20 
Lekciju skaits 10 
Semināru un praktisko darbu skaits 10 
Pārbaudījuma forma Diferencētā ieskaite 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 

Kursa autori: profesors Dr.iur. J.Rozenbergs 
Kursa anotācija: kursa ietvaros tiek atklātas tematiskās nostādnes, kā arī praktiskās iemaņas 
juridisko dokumentu izstrādāšanā, sastādīšanā, noformēšanā, iesniegšanā, glabāšanā darbā ar 
dokumentiem. 

Kursa apraksts – plāns 
1. Dokumenta izpratne, veidi, juridiskais spēks, loma un nozīme cilvēku sabiedrībā. 
2. Dokumentu sastādīšanas priekšnoteikumi, kārtība un stadijas. Dokumentu 

noformēšana. 
3. Juridiskā valoda, dokumentu stils, juridiskā terminoloģija. Valsts valodas statuss. 

Ārvalstīs izdota dokumenta izmantošana, to legalizācija un tulkošana. 
4. Dokumenta saturs, motivācija un argumentācija. Secinājumi. Pretargumentu un 

iebildumu paredzēšana. 
5. Dokumentu izstrādāšanas īpatnības atsevišķās jurisprudences jomās. Pārvaldes 

dokumenti. Tiesas dokumenti. Notariālie dokumenti. 
6. Juridiskās kultūras sapratne, būtība un nozīme. Juridiskās kultūras un profesionālās 

ētikas mijiedarbība. 
Kompetences:  
Apguvušiem kursu studentiem 1) jāzina dokumentu sastādīšanas vispārīgie noteikumi un 2) 
jāprot atkarībā no specializācijas praktiski sastādīt dokumentu paraugus attiecīgajā tiesību 
nozarē. 
  
Prasības kredītpunktu iegūšanai: lekciju un semināru apmeklēšana, mājas darba izpilde, 
sagatavoto dokumentu paraugu prezentācija, ieskaites nokārtošana. 
 
Iepriekšējās prasības:  
Nepieciešamas iepriekšējas zināšanas: lietvedības un informātikas kursa apguve, procesuālo 
tiesību apguve, vēlama arī notariāta tiesību un līgumtiesību apguve.  
 
01 - mācību pamatliteratūra 

1. Džohansens St. Juridiskā analīze un tekstu rakstīšana. Rīga, 2001. 
2. Bērnems S.Dž. Līguma sastādīšana. Rīga, 1996. 
3. Torgāns K. Juridiskā pētījuma rakstīšana. Rīga, 2001. 
4. LR Saeimas juridiskais birojs. Metodiskie norādījumi tiesību aktu sastādīšanā. 
5. Krūmiņa V., Skujiņa V. Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata. Rīga, 2002. 
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02 – mācību papildliteratūra 
 

1. Clereq le T. Guide to Legal Writing Style. Boston, 1995. 
2. Holdeman L.E. Legal Writing- Process, Analysis and Organization. New York, 1994. 
3. Burnham S.J. Drafting Contracts. Washington, 1987. 
4. Child B. Drafting Legal Documents. St.Paul, 1992. 
5. Schultz N.L., Sirico L.J. Legal Writing and Others  Lawyering Skills. New York, 

1998.  
6. Губаева Т.В. Язык  и право. Москва: Норма, 2004. 
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Kursa nosaukums 
Komerctiesību un konkurences 
tiesību problēmas starptautiskā 
regulējumā  

Kredītpunkti 2 
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne  
Programmas daļa B daļa 
Apjoms (kontaktstundu skaits)  20 
Lekciju skaits 10 
Semināru un praktisko darbu skaits 10 
Pārbaudījuma forma Diferencētā ieskaite 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 

Kursa autori: lektore Mg.iur. S.Lielbārde 
Kursa anotācija: kurss sniedz izpratni studējošiem par starptautisko komerctiesību jēdzienu,  
pamatprincipiem, par starptautisko komerctiesību pamatdokumentiem un to piemērošanu; 
sniedz ieskatu starptautisko komerctiesību vēsturē, attīstībā un turpmākajā unifikācijas procesa 
norisē; sniedz izpratni starptautisko komerctiesību subjektu darbību, jo īpaši par 
komercsabiedrību dibināšanas, darbības un likvidācijas, pārstāvības regulējumu dažādās 
valstīs.  Panākt padziļinātu izpratni par konkurences tiesību sistēmu, konkurences tiesību 
nozarēm un institūtiem, to saturu, problēmām un piemērošanu, iepazīstoties ar konkurences 
tiesību nozaru un to institūtu doktrīnu un starptautisko tiesisko regulējumu, izvirzot un 
analizējot problēmjautājumus, apskatot un risinot praktiskus kāzusus.  
Kursa apraksts - plāns 
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I.Komerctiesības 

1. Starptautisko komerctiesību jēdziens. Starptautiskās komercdarbības teorijas. 
Komerctiesības kā viena no tiesību nozarēm. Starptautisko komerctiesību subjekti: valstis, 
starptautiskas organizācijas, komersanti. 
2. Starptautisko komerctiesību avotu: līgumi, konvencijas, paražas, vispārējie tiesību principi, 
starptautisko tiesu precedenti u.c. raksturojums. Starptautisko komerctiesību teorijas: kolīziju 
tiesību teorija un lex mercatoria. 
3. Komercsabiedrību darbības regulējums un sabiedrību tiesības. Komercsabiedrību tiesības 
starptautiskā skatījumā. Komercsabiedrību darbības regulējums ES ietvaros. 
Kapitālsabiedrību, personālsabiedrību raksturojums. Transnacionāla uzņēmuma jēdziens. 
4. Komercsabiedrību darbības struktūra. Komercsabiedrību jēdziens, pazīmes. Juridiskas 
personas jēdziens. Komercsabiedrību reģistrācijas nozīme. Komercsabiedrību pārstāvības 
jautājumi. Komercsabiedrību pamatkapitāla jēdziens, funkcijas un veidi. 
5. Komercsabiedrības dalībnieku tiesības un pienākumi. Kreditoru aizsardzības mehānismi. 
Komercsabiedrību darbības izbeigšana un reorganizācija. 
6. Starptautiskie komerclīgumi. Preču pirkuma – pārdevuma līguma starptautiskais 
regulējums. Preču pirkuma – pārdevuma raksturojums: līguma slēgšana, pušu tiesības un 
pienākumi, pušu atbildība. Izplatīšanas līgumu raksturojums: aģenti un franšīze. 
7. Starptautisko pārvadājumu (jūras, gaisa, auto, dzelzceļa) jēdziens un starptautiskais 
regulējums. Kravas pavadzīmes, konosamenta loma pārvadājumos, elektroniskie dokumenti. 
Multimodālo pārvadājumu raksturojums un starptautiskai regulējums. 
9. Starptautisko komerciālo strīdu risināšana. Šķīrējtiesu raksturojums un veidi. Šķīrējtiesas 
līgums.  
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II.Konkurences tiesības 

1. Konkurences tiesību mērķi. Konkurences tiesības starptautiskā regulējumā. Īss pārskats par 
konkurences tiesību sistēmu Latvijā un Eiropas Savienībā. Ietekme uz tirdzniecību starp 
dalībvalstīm. Tirgus dalībnieka/uzņēmuma definīcija. Konkrētā tirgus noteikšana. 
2. Aizliegtas vienošanās starp tirgus dalībniekiem. Horizontālās vienošanās – 
karteļi.Horizontālās vienošanās – sadarbības līgumi 
3.Vertikālās vienošanās. Bloka izņēmumi. Konkurences likuma 11.panta otrajā daļā/EK 
Dibināšanas līguma 81.(3)pantā paredzētā atbrīvojuma piemērošana. 
4.Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana. Dominējošā stāvokļa definīcija. Dominējošā 
stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas izplatītākie veidi. 
5. Uzņēmumu apvienošanās kontrole. 
6. Negodīga konkurence. Reklāma. 
7. Valsts atbalsts un atbrīvojumi. 
Kompetences: 

Students izprot starptautisko komerctiesību jēdzienu, principus un funkcijas; spēj 

orientēties starptautisko komerctiesību piemērošanas jautājumos; spēj analizēt un izteikt 

secinājumus par starptautisko komerctiesību jautājumiem, tai skaitā par starptautiskiem 

komercstrīdiem piemērojamo likumu un risinājumu.  Students pilnveido zināšanas par 

konkurences tiesībām un  tiesību normu piemērošanu praksē. Students prot patstāvīgi 

izmantot apgūtās zināšanas praksē. Spēj analizēt starptautisko konkurences tiesību normu 

piemērošanu. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Pārbaudes prasības: Vērtējumu veidos: 20% apmeklējums; 80% ieskaites darbs (kāzuss) 
Iepriekšējās prasības: Civiltiesības, Komerctiesības, Sabiedrību tiesības, Konkurences 
tiesības. 
 
01 - mācību pamatliteratūra 
Grāmatas 
1.Mūsdienu starptautiskās un tirdzniecības tiesības. Starptautiskais civilprocess : Dokumentu 

krāj. / zin.red. Jānis Griģeļonis. - 2.papild.izd. - Rīga: AGB, 2000. 
2.G.Oļevskis, Starptautiskā tirdzniecība, RSEBAA, Rīga 2003. 
3.Z Ūdris., A Sēle., V. Gustsons, Pamatzināšanas starptautiskajā tirdzniecībā. -Rīga: Jāņa 

sēta, 1994. 
4.I.Alehno, A.Buka, J.Butkevičs, K. Jarinovska, L. Škoba, Ievads Eiropas Savienības 

tiesībās : Tiesu prakse un komentāri, 2.papild.izd., Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2007; 
5.Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā, Autoru kolektīvs I.Alehno zinātniskajā 

redakcijā, Latvijas Vēstnesis, 2003; 
6.V. Koraha, Ievads Eiropas Kopienas konkurences tiesībās un praksē, Rīga, Tiesu namu 

aģentūra, 2002; 
 
Latvijas normatīvie akti 
1.Komerclikums (pieņemts 13.04.2000) 
2.Civillikums (pieņemts 28.01.1937.) 
3.Konkurences likums// L V, Nr.151, 23.10.2001. ar grozījumiem) 
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Starptautiskie normatīvie akti 
1. 1980.gada ANO Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma - pārdevuma līgumiem/ 

UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). 
2. INCOTERMS 2000. 
3. 1980.gada 19.jūnija Romas konvencija par tiesību aktiem, kas piemērojami 

līgumsaistībām. 
4.  1994.gada UNIDROIT starptautisko komerclīgumu principi. 
5. 1995.gada Eiropas Līgumtiesību principi. 
6. Hāgas konvencijas par starptautiskam pirkuma – pārdevumam piemērojamo likumu. 
7. ANO 1974. gada Konvencija par prasības noilgumu starptautiskajā preču pirkumā – 

pārdevumā. 
8. Eiropas Kopienas līguma 81. un 82.panti (Konsolidēts Eiropas Kopienas dibināšanas 

līgums, Tulkošanas un terminoloģijas centrs, Izd. Apgāds Jāņa Sēta, 2001); 
9. Padomes regula (EK) Nr139/2004. par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju. 
 
02 – mācību papildliteratūra 
Grāmatas 
1.Dokumentu krājums. Mūsdienu starptautiskās un tirdzniecības tiesības. Starptautiskais 

civilprocess, otrais, papildinātas izdevums, Rīga, AGB, 2000; 
2.Vītoliņš Kalvis. Starptautiskie tirdzniecības līgumi un muitas maksājumi / Kalvis Vītoliņš. - 

Rīga : Latvijas muitas brokeru asociācija, [1998].  
3.Jones A., Sufrin B., EC competition law, Oxford: Oxford University Press, 2001. 
4.Whish R., Competition law.5 th ed., Edinburgh: Lexis Nexis  UK, 2003. 
5.R. Whish “Competition Law”, Fourth Ed., Butterworths, London, 2004; 

 
Raksti 
1. Nikuļceva, I., Eiropas Komercsabiedrība (European Company).//Likums un Tiesības, 

2008.gada augusts. 
2. Jarkina, V. Franšīzes tiesiskais regulējums pasaulē.//Likums un Tiesības, 2007.gada maijs, 

aprīlis. 
3. Jarkina, V. Ievads franšīzes tiesībās//Likums un Tiesības, 2006.gada decembris. 
4. Fogels, A. Moderno starptautisko tiesību daba: vēsturiskie, politiskie un juridiskie aspekti 

(II)//Likums un Tiesības, 2006.gada oktobris, novembris. 
5. Pleps, J. Konvenciālo normu saistošais spēks//Likums un tiesības, 2006.gada oktobris. 
6. Ginta Sniedzīte, Kas ir komerciālais pirkums un kas to regulē, Latvijas Vēstnesis. Jurista 

Vārds:Nr, 32,  
       23.09.2003; Nr.34, 23.09.2003, Nr.36, 07.10.2003;  
7. Kārkliņš, J. Latvijas līgumtiesību modernizācijas virzieni vienotas Eiropas līgumtiesību 

izpratnes veidošanā (I)//Likums un Tiesības, 2004.gada marts, aprīlis. 
8. Pozdņakova, A. Starptautisko transporta tiesību unifikācija multimodālo pārvadājumu 

jomā (II)//Likums un Tiesības, 2003.gada augusts, septembris. 
9. I.Makare, Starptautiskajam preču pirkuma līgumam piemērojamais likums. Likums un 

Tiesības. 2003.gada augusts Nr.48. 
10. J.Remberg, Komerctiesību unifikācijas metodoloģija jaunajā gadu tūkstotī, Likums un 

Tiesības, 2002 .gada janv. (nr.29);  
11. K. Torgāns, “Eiropas Līgumu tiesību principi un Latvijas civiltiesības”, Latvijas Zinātņu 

akadēmijas vēstis, 56.sēj.4./5./6. 2002, 34.-41.lpp.;  
12. M. Lejinieks, Vai pastāv lex mercatoria. Likums un Tiesības 1999, Nr. 3. 

 

http://www.ius.lv/anotacija_arhivs_2004_mar2.html�
http://www.ius.lv/anotacija_arhivs_2004_mar2.html�
http://www.ius.lv/anotacija_arhivs_2003_sep1.html�
http://www.ius.lv/anotacija_arhivs_2003_sep1.html�
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13. I.Alehno “EK konkurences tiesību piemērošanas decentralizācija un EK konkurences 
tiesību piemērošana civilprasībās”, Likums un Tiesības, Augusts, 2001; 

14. K. Nīmane Metkalfa “Valsts atbalsts un valsts sabiedrības Eiropas Savienībā”, Likums un 
Tiesības, Aprīlis, 2001; 

15. A.Parfjonova ”Par licencēšanas atteikumu. Eiropas un nacionālo tiesību krustcelēs”, 
Latvijas Vēstnesis, 20.05.2003., 27.05.2003., Nr.19., un Nr.20. 

 
 ES tiesību akti 
1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 11.jūlija Regula (EK) Nr.864/2007 par tiesību 

aktiem, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām (Roma II). 
2. 2008.gada 17.jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.593/2008 par tiesību 

aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I). 
3. Padomes Regula (EK) 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās 

un komerclietās. 
4. Padomes 1968.gada 9.marta Pirmā direktīva 68/151/EEK 
5. Padomes 1976. gada 13. decembra Otrā direktīva 77/91/EEK  
6. Padomes 1978. gada 9. oktobra Trešā direktīva 78/855/EEK  
7. Padomes 1982. gada 17. decembra Sestā direktīva 82/891/EEK  
8. Padomes 1989. gada 21. decembra Vienpadsmitā direktīva 89/666/EEK 
9. Padomes 1989. gada 21. decembra Divpadsmitā Direktīva 89/667/EEK par viena 

īpašnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību 
10. Padomes 2001. gada 8. oktobra Regula (EK) Nr. 2157/2001 par Eiropas 

uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem. 
11. Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra direktīvas 2005/56/EK par 

kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos. 
12. ES - Padomes Regula (EK) Nr. 1346/2000 (2000. gada 29. maijs) par maksātnespējas 

procedūrām. 
13. European Convention on Certain International Aspects of Bankruptcy (1990).  
14.  Pirmā Padomes 1968.gada 9.marta direktīva 68/151/EEC par tādu nodrošinājumu 

koordināciju, ko sabiedrību dalībnieku un citu personu interešu aizsardzībai dalībvalstis 
prasa sabiedrībām Līguma 58.panta otrās daļas nozīmē, lai izveidotu līdzvērtīgus 
nodrošinājumus visā Kopienā. 

15. Otrā Padomes 1976. gada 13. decembra direktīva par tādu nodrošinājumu koordināciju, ko 
sabiedrību dalībnieku un citu personu interešu aizsardzībai dalībvalstis prasa no 
sabiedrībām, kas definētas Līguma 58. panta otrajā daļā, attiecībā uz akciju sabiedrību 
veidošanu un to kapitāla saglabāšanu un mainīšanu, nolūkā izveidot līdzvērtīgus 
nodrošinājumus. 

16. Padomes Trešā direktīva 78/855/EEK (1978. gada 9. oktobris), kas pamatojas uz Līguma 
54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un attiecas uz akciju sabiedrību apvienošanos. 

17.  Padomes 1982. gada 17. decembra Sestā direktīva 82/891/EEC, kas pamatojas uz Līguma 
54. panta 3. punkta g) apakšpunktu, par akciju sabiedrību sadalīšanu. 

18.  Padomes 1985. gada 25. jūlija Regula (EEK) Nr. 2137/85 par Eiropas ekonomisko 
interešu grupām. 
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19. Padomes 1989. gada 21. decembra Vienpadsmitā direktīva 89/666/EEC par atklātības 
prasībām attiecībā uz filiālēm, ko kādā dalībvalstī atvērušas dažu tipu uzņēmējsabiedrības, 
kuras regulē citas valsts likumi. 

20.  Padomes 1989. gada 21. decembra divpadsmitā uzņēmējdarbības tiesību Direktīva 
89/667/EEC par viena īpašnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību. 

21.  Padomes 2001. gada 8. oktobra Regula (EK) Nr. 2157/2001 par Eiropas 
uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem. 

22.  Padomes 1986. gada 18. decembra Direktīva 86/653/EEK par dalībvalstu likumu 
koordināciju attiecībā uz pašnodarbinātiem tirdzniecības pārstāvjiem. 

 
Starptautiskie normatīvie akti 
1.1978.gada Konvencija par aģentiem piemērojamo likumu. 
2. 1983.gada UNIDROIT Konvencija par aģentu institūtu starptautiskajā preču pirkšanā – 

pārdošanā. 
3. 2002  UNIDROIT Model Franchise Disclosure Law. 
4. 1924.gada Starptautiskā konvencija par dažu konosamenta noteikumu unifikāciju (Hāgas 

noteikumi).  
5. 1968.gadā ar Briseles protokolu izmainītā Starptautiskā konvencija par dažu tiesību normu 

unifikāciju par konosamentiem. (Hāgas - Visbijas noteikumi). 
6. 1978.gada Hamburgas ANO Konvencija par preču pārvadājumiem pa jūru. (Hamburgas 

noteikumi).  
7. 2008.gada ANO Konvencija par starptautisko preču pārvadājumiem pilnībā vai daļēji pa 

jūru līgumiem „Roterdamas noteikumi”. 
8. 1929.gada 12.oktobra Varšavas konvencija par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu 

noteikumu unifikāciju. 
9. 1999.gada Monreālas Konvencija par dažu starptautiskā gaisa transporta noteikumu 

unifikāciju. 
10. 1956.gada 19.maija Ženēvas Konvencija par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu 

(CMR) un šīs konvencijas 1978.gada 5.jūlija protokols. 
11. 1980.gada 9.maija Bernes Konvencija par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem 

(COTIF) un 1999.gada 3.jūnija Protokols par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā. 
12. 1975.gada ICC Unificētie noteikumi kombinētā transporta dokumentiem. 
13. 1980.gada ANO Konvencija par starptautisko preču multimodālo transportu. (Nav spēkā.) 
14. 1991.gada UNCTAD/ICC noteikumi Multimodālā transporta dokumentiem. 
15. 1988.gada UNIDROIT Konvencija par starptautisko faktoringu. 
16. 1988.gada Konvencija par starptautisko finansiālo līzingu. 
17. Uniform Rules for Contract Guarantees (URGG), 1978. 
18. Uniform Rules for Demand Guaranties, 1991. 
19. ANO Konvencija par neatkarīgām garantijām un kredītvēstulēm, 1995. 
20. ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600); 
21. 1988.gada Lugāno konvencija Par jurisdikciju un tiesas spriedumu izpildi civillietās un 

komerclietās ar ES dalībvalstīm; 
22. 1958.gada Ņujorkas Konvencijas par ārvalstu šķīrējtiesu nolēmumu atzīšanu un 

izpildīšanu;  
23. 1961. gada Eiropas konvencija par Starptautisko komercšķīrējtiesu;  
24. 1985.gada UNICTRAL Starptautiskās komercarbitrāžas parauglikums un Šķīrējtiesas 
reglaments. 
25. 1997 UNCITRAL model law on cross- border insolvency.  
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03 – ieteicamā periodika un  interneta resursi 
1. Latvijas Vēstneša izdevums, Jurista vārds. 
2. Žurnāls Likums un Tiesības. 
3. Latvijai saistošie starptautiskie līgumi pieejami Ārlietu ministrijas mājas lapa 

www.am.gov.lv  
4. ES tiesību akti latviešu valodā: http://eur-lex.europa.eu 
5. ANO Starptautisko tirdzniecības tiesību komisijas (UNCITRAL) mājas lapa 

www.uncitral.org 
6. International Institute for the Unification of Private Law   (UNIDROIT)  www.unidroit.org 
7. Starptautiskā tirdzniecības palāta (ICC) mājas lapa http://www.iccwbo.org/  
8. Pasaules tirdzniecības organizācija (PTO) http://www.wto.org  
9. Tiesu prakse www.unilex.info, http://www2.gov.si/uncitral/clout.nsf 
10. 1980.gada Konvencijas mājas lapas - http://www.cisg.law.pace.edu , http://www.cisg-

online.ch/ 
11. ES Konkurences tiesības un politika – 
http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html, 
http://europa.eu/pol/comp/index_lv.htm, 
http://eceuropa.eu/comm/competition/international/bilateral/  
12.Konkurences padomes mājas lapa – www.comptetition.lv  

13.http://www.europa.eu.int/comm/competition/index_en.html- Eiropas Komisijas 
Konkurences ģenerāldirektorāta mājas lapa (informācija un jaunumi par ES konkurences 
tiesībām) 

14.http://curia.eu.int/en/recdoc/indexaz/index.htm - Eiropas Kopienu tiesas un Pirmās 
Instances tiesas spriedumi 

15. European Competition Law Review, London, Sweet&Maxwell. 
 
 

http://www.am.gov.lv/�
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm�
http://www.uncitral.org/�
http://www.cisg-online.ch/�
http://www.cisg-online.ch/�
http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html�
http://europa.eu/pol/comp/index_lv.htm�
http://eceuropa.eu/comm/competition/international/bilateral/�
http://www.comptetition.lv/�
http://www.europa.eu.int/comm/competition/index_en.html�
http://curia.eu.int/en/recdoc/indexaz/index.htm�
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Kursa nosaukums Komunikāciju tiesības un datu aizsardzība  

Kredītpunkti 2 
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne  
Programmas daļa B daļa 
Apjoms (kontaktstundu skaits) 20 
Lekciju skaits 10 
Semināru un praktisko darbu skaits 10 
Pārbaudījuma forma Diferencētā ieskaite 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 

Kursa autori: lektors Mg. iur. A.Bērziņš 
Kursa anotācija: kursā apskatāmie jautājumi ietver komunikācijas tiesību un datu aizsardzības 
jēdzienu analīzi, analizējamo tiesību attīstību un regulējumu galvenokārt Latvijas un Eiropas Savienības 
likumdošanā. Analizēta kibertelpa, interneta vide, pakalpojumi, kibertiesību attīstība un problēmas, 
apskatīti intelektuālā īpašuma elektroniskajā vidē problēmjautājumi. Analizēta datu aizsardzība 
telekomunikācijās un elektroniskajā komercijā, informācijas atklātības problemātika, datu aizsardzības 
tehniskās prasības un uzraudzības sistēma. Pievērsta uzmanība e-pārvaldes attīstības jautājumiem, kā arī 
analizēti atbildības jautājumi un to problemātika komunikācijas tiesībās un datu aizsardzībā. 

Kursa apraksts – plāns 
21. Komunikācijas tiesības un datu aizsardzība. Telekomunikāciju tiesības, kibertiesības, to attīstība.  
22. Komunikācijas tiesību un datu aizsardzības nacionālais un starptautiskais regulējums. 
23. Telekomunikāciju liberalizācija Eiropas Savienībā.  
24. Kibertelpas īpatnības. 
25. Interneta vide, tās attīstība. 
26. Interneta pakalpojumi, to attīstība. 
27. Kibertiesību attīstības problēmas. 
28. Kiberjurisdikcijas starptautiskais regulējums. 
29. Intelektuālā īpašuma elektroniskajā vidē problēmjautājumi. 
30. Datu aizsardzība un informācijas atklātība  
31. Datu aizsardzība telekomunikācijās.  
32. Datu aizsardzība un elektroniskā komercija. 
33. Datu aizsardzības tehniskās prasības un uzraudzības sistēma. 
34. E-pārvaldes attīstības jautājumi. 
35. Atbildības jautājumi komunikācijas tiesībās un datu aizsardzībā. 
Kompetences: 
Studējošais pēc studiju kursa apguves spēj orientēties Latvijas, pārnacionālajā un starptautiskajā tiesību 
sistēmā komunikācijas tiesību un datu aizsardzības jautājumos; prot sameklēt tiesību avotus un piemērot 
tiesību normas; prot precīzi identificēt juridiskās   problēmas  komunikācijas tiesību un datu aizsardzības 
jomā un šo problēmu atrisināšanai nozīmīgos faktus; iegūtas iemaņas interpretēt starptautiskās, 
pārnacionālās un nacionālās datu aizsardzības normas; spēj orientēties politiskajos, sociālajos un tiesību 
jautājumos valstī, reģionā un pasaulē. Iegūta spēja pastāvīgi papildināt savas zināšanas, apgūt jaunu 
informāciju un iemaņas, izmantot juridiskās metodes juridisko problēmu un konfliktu risināšanā; 
sagatavot, organizēt un veikt juridisko problēmu atrisināšanai nepieciešamās tiesiskās darbības. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Pārbaudes prasības: Vērtējumu veidos: 50% darbs semestrī; 50% atzīme pārbaudījumā 
Iepriekšējās prasības: Administratīvās tiesības. Informācijas tehnoloģiju tiesības. 
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01 - mācību pamatliteratūra 
1. Ruķers Māris. Fizisko personu datu aizsardzība

2. Informācijas un komunikāciju tiesības. I un II sējums. Rīga: Biznesa augstskola Turība SIA, 2002.  

s likuma komentāri / Māris Ruķers ; aut. 
red. - Rīga : SIA "E - Sabiedrības risinājumi", 2008. : SIA "Erante". 

3. Reed Chris. Internet Law: text and materials / C.Reed. - 2nd ed. - Cambridge : University Press, 
2004.  

4. Internet law and regulation / ed.by Graham J.H.Smith. - 3rd ed. - London : Sweet & Maxwell, 2000. 
5. EU Communications Law. –Edwar Elgar, 2005. 
 
02 – mācību papildliteratūra 
1. Ruķers M. Personas datu tiesiskā aizsardzība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000. 
2. Ruķers M. Elektroniskais paraksts un elektroniskais dokuments. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 

2005. 
3. Ķinis U. Noziedzīgi nodarījumi datortīklos. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2000. 
4. Veikša Ingrīda. Kas ir autortiesības

5. Jonathan D. Hart. Internet Law: A Field Guide. -5nd ed. - BNA Books, 2007. 

? : [māc. palīglīdz.] / Ingrīda Veikša ; red. Andris 
Mukāns. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2007. 

6. Internet law and regulation / ed.by Graham J.H.Smith. - 3rd ed. - London : Sweet & Maxwell, 2000. 
7. The New Legal Framework for E-Commerce in Europe [edited by Lilian Edwards]. –Oxford: Hart 

Publishing, 2005. 
8. Informācijas atklātības likums. 
9. Fizisko personu datu aizsardzības likums. 
10. Mēnešraksts Likums un Tiesības; 
 
03 –Internet resursi 
1. Communications Law -   http://www.hg.org/communi.html 
2. Computers and teh Law: Internet Law Library http://www.lawmoose.com/internetlawlib/95.htm 
3. Cyber Law Journal http://www.nytimes.com/library/tech/reference/indexcyberlaw.html 

 
 

http://www.lawmoose.com/internetlawlib/95.htm�
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Kursa nosaukums Krimināltiesību aktuāli jautājumi 

Kredītpunkti 2 
Zinātnes nozare Krimināltiesības 
Programmas daļa B daļa 
Apjoms (kontaktstundu skaits): 20 
Lekciju skaits 10 
Semināru un praktisko darbu skaits 10 
Pārbaudījuma forma Diferencēta ieskaite 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 

Kursa autori: docents Dr.iur. O.Rudzītis, lektors  Mg.iur. A.Lapsa 

Kursa anotācija: iepazīstināt studiju kursa klausītājus ar aktuālo problemātiku 
krimināltiesībās un tās iespējamiem risināšanas ceļiem, veidot izpratni par 
kriminālpolitikas attīstību, tās stāvokli un aktuālajām problēmām uz kursa apguves 
brīdi. Kursa apgūšanas veids – interaktīvs, ar mērķi veicināt studentu spēju analizēt 
konkrētas krimināltiesību problēmas kopumā gan no teorētiskā, gan praktiskā 
viedokļa. 

Kursa apraksts – plāns 
1.Krimināltiesību pašreizējais stāvoklis Latvijā. 
2.Krimināltiesību aktuālās problēmas patlaban spēkā esošajās normās un praksē. 
3.Likumprojekti par grozījumiem Krimināllikumā un to padziļināta analīze. 
4.Krimināltiesību attīstība Eiropas integrācijas procesa rezultātā. 
5.Starptautiskie instrumenti krimināltiesisko strīdu risināšanai. 
6.Salīdzinošās krimināltiesības. 
Kompetences: 
Studentiem jāizprot kursa apguves laikā pastāvošo krimināltiesību problēmu būtība 
noziedzīgu nodarījumu attīstības un to kvalifikācijas problēmu jomā, jāizprot kriminālās 
likumdošanas mehānisms un kvalitāti noteicoši faktori krimināltiesību normu pieņemšanas 
jomā, noteikt Krimināltiesību attīstības tendences Eiropas integrācijas procesa rezultātā, 
jāattīsta spēja patstāvīgi saskatīt un analizēt Krimināllikuma normu piemērošanas problēmas, 
ņemot vērā Latvijas un citu valstu krimināltiesību stāvokli, mehānismus un piemērošanas 
praksi. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Pozitīvi nokārtota diferencēta ieskaite 
 
01 - mācību pamatliteratūra 
1. Krimināllikuma zinātniski - praktiskais komentārs. 1., 2. un 3.grāmata. Rīga: Firma "AFS", 

2007. 
2. Judins Andrejs. Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību. – R.: Biznesa augstskola Turība, 

2006. – 360 lpp. 
3. Pauls Mincs. Krimināltiesību kurss. Vispārīgā daļa. Ar U.Krastiņa komentāriem. – Rīga: 

Tiesu namu aģentūra, 2005. – 351 lpp. 
4. Mincs Pauls. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Ar V.Liholajas komentāriem. - Rīga : Tiesu 

namu aģentūra, 2005. - 422 lpp. 
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5. Podprigora Dmitrijs. Vainas noteikšana krimināltiesībās: mācību līdzeklis. - Rīga : Biznesa 
augstskola Turība, 2006. - 109 lpp. 

6. Podprigora Dmitrijs. Vairāku personu piedalīšanās noziedzīgā nodarījumā. - Rīga : Biznesa 
augstskola Turība, 2008. - 237 lpp. 

7. Козлов А.П. Понятие преступления. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 
2004. – 817 с. 

8. Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. – СПб.: Издательство «Юридический 
центр Пресс», 2002. – 353 c. 

9. Кудрявцев В.Н. Квалификация преступлений. Москва, 2002. 
 
02 – mācību papildliteratūra 
1. Liholaja Valentija. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija : likums, teorija, prakse. 

2.papild.izd. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2007. - 501 lpp. 
2. Liholaja Valentija. Komentāri par Latvijas tiesu praksi krimināllietās / Valentija Liholaja. 
3.   2.gr. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2007: a/s "Poligrāfists". - 268 lpp. 
4. Liholaja Valentija. Komentāri par Latvijas tiesu praksi krimināllietās : [mācību grāmata] / 

V.Liholaja. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2006. - 224 lpp. 
5. Krastiņš Uldis (1933-). Salīdzināmās krimināltiesības : Latvija, Beļģija, Dānija, Nīderlande 

/ Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja ; vāka dizains: Ilze Reņģe. - Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2008 : SIA "Latgales druka". - 493 lpp. 

6. Krastiņš Uldis. Salīdzināmās krimināltiesības.Latvija,Austrija,Šveice,Vācija: [mācību 
grāmata] / U.Krastiņš ; V.Liholaja. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2006. - 575 lpp. 

7. The European Union and the International Legal Order: discord or harmony. By Vincent 
Kronenberger, T.M.C. Asser Instituut, Paul Joan George Kapteyn. - Published 2001 
Cambridge University Press. – 640 pages. 

8. Christian Walter, Volker Roben, Silja Voneky. Terrorism as a Challenge for National and 
International Law: security versus liberty? -  Published 2004 Springer. – 900 pages 

9. Peter Johan van Krieken. Terrorism and the International Legal Order: With Special 
Reference to the UN, the EU and cross-border aspects. - Published 2002 Cambridge 
University Press. – 482 pages. 

10. Guy Stessens. Money Laundering: a new international law enforcement model. - Published 
2000 Cambridge University Press. – 488 pages. 

 
03 – ieteicamā periodika un  interneta resursi 
1. Latvijas Vēstnesis - www.lv.lv  
2. Normatīvo aktu bāze – www.likumi.lv  
3. Latvijas Republikas Saeima – www.saeima.lv 
4. Latvijas Republikas Augstākā tiesa – www.at.gov.lv 
5. Latvijas Republikas Satversmes tiesa – www.satv.tiesa.gov.lv 

 

http://www.lv.lv/�
http://www.likumi.lv/�
http://www.saeima.lv/�
http://www.at.gov.lv/�
http://www.satv.tiesa.gov.lv/�
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Kursa nosaukums Krimināltiesību filozofija 

Kredītpunkti 4 
Zinātnes nozare Krimināltiesības 
Programmas daļa B daļa 
Apjoms (kontaktstundu skaits):  40 
Lekciju skaits 20 
Semināru un praktisko darbu skaits 20 
Pārbaudījuma forma Ieskaite un eksāmens  
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 

Kursa autori: lektors Mg.iur. A.Lapsa 

Kursa anotācija: kurss paredzēts atsevišķu principu un doktrīnu izpētei, kas ir 
krimināltiesību zinātnes pamatā. Kursa mērķis – iepazīstināt studentus ar filozofijas 
(un ētikas) problēmām, kuras ir aktuālas krimināltiesībās, un uz kurām tiesību 
sistēmas sniedz noteiktas atbildes. Šīs atbildes tiks plaši diskutētas (gan apšaubītas, 
gan aizstāvētas) kursa izklāsta gaitā, un kursa galvenais mērķis ir parādīt, cik 
komplicētas ir krimināltiesības no filozofijas viedokļa, it īpaši aplūkojot divus 
pamatjautājumus krimināltiesībās: 
1. Soda sankcijas pamatojums un mērķis, un jautājums par soda apmēru. Kāpēc jāpastāv 

kriminālsodam? Kādam jābūt krimināltiesību mērķim? Vai sodiem jāatbilst izdarītā 
noziedzīgā nodarījuma raksturam, un kāpēc? Kā tiesai jāizvērtē noziedzīga nodarījuma 
smagums? Kā soda taisnīgums korelējas ar plašāku jautājumu – sociālo taisnīgumu? 

2. Kriminālatbildības kritēriji. Krimināltiesības raksturojošā pazīme ir tas, ka notiesāšanai ir 
būtiska nozīme – tā nosaka vainīgumu par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Tātad, ir 
pamats apsvērt atbildības un vainīguma kritērijus. 

Kursa apraksts – plāns 
1. Teorētiskās analīzes veidi, un krimināltiesību teorijas nepieciešamība; noziedzīga 

nodarījuma jēdziens, un morāles vieta krimināltiesībās. 
2. Noziedzīga nodarījuma kaitīgums, tā kritēriji. Maznozīmīgs kaitējums. 
3. Prettiesiska uzvedība. 
4. Krimināltiesiskā aizlieguma kritēriji. 
5. Soda vispārīgais pamatojums. 
6. Soda samērīgums. 
7. Izdarītā noziedzīga nodarījuma rakstura kritēriji. 
8. Taisnīgs sods un sociālais zaudējums. 
9. Gribas akta nosacījumi. 
10. Atbildība par bezdarbību. 
11. Cēloņsakarība. 
12. Vainīgums: raksturojums, stāvoklis un uzvedības izvēles koncepcija. 
13. Pašaizsardzība: izvēle starp diviem ļaunumiem. 
14. Piespiešana un nepieciešamība. 
15. Kļūdas.  
16. Provokācija. 
Kompetences: 
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Kursa apguve sniedz studentiem izpratni par pastāvošo krimināltiesību doktrīnu un principu 
būtību un to ietekmi uz krimināltiesību zinātnes attīstības tendencēm,  padziļina zināšanas par 
krimināltiesību zinātnes institūtu rašanās mehānismu un būtību, attīsta spējas patstāvīgi 
saskatīt un analizēt Krimināllikuma normu piemērošanas problēmas no krimināltiesību 
filozofijas pozīcijas, saskatīt šo problēmu būtību ārpus krimināltiesību zinātnes nozares un 
noteikt krimināltiesību kopsakarības ar citām tiesību nozarēm un sistēmām. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Pozitīvi nokārtota ieskaite un eksāmens 
 
01 - mācību pamatliteratūra 
10. Krimināllikuma zinātniski - praktiskais komentārs. 1., 2. un 3.grāmata. Rīga: Firma "AFS", 

2007. 
11. Judins Andrejs. Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību. – R.: Biznesa augstskola Turība, 

2006. – 360 lpp. 
12. Pauls Mincs. Krimināltiesību kurss. Vispārīgā daļa. Ar U.Krastiņa komentāriem. – Rīga: 

Tiesu namu aģentūra, 2005. – 351 lpp. 
13. Mincs Pauls. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Ar V.Liholajas komentāriem. - Rīga : Tiesu 

namu aģentūra, 2005. - 422 lpp. 
14. Podprigora Dmitrijs. Vainas noteikšana krimināltiesībās: mācību līdzeklis. - Rīga : Biznesa 

augstskola Turība, 2006. - 109 lpp. 
15. Podprigora Dmitrijs. Vairāku personu piedalīšanās noziedzīgā nodarījumā. - Rīga : 

Biznesa augstskola Turība, 2008. - 237 lpp. 
16. Козлов А.П. Понятие преступления. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 

2004. – 817 с. 
17. Broks Jānis. Tiesības filosofija : doktrīnas, koncepcijas, diskursi / J.Broks. - Rīga : Biznesa 

augstskola Turība, 2004. - 419 lpp. 
18. Гурвич Георгий. Философия и социология права : избранные сочинения / 

Г.Д.Гурвич; Пер. с франц. М.Антонова; Пер. с англ. Л.Ворониной. - СПб. : 
Издат.Дом Санкт-Петербургского ун-та, 2004. - 848 с. 

19. Философия права Гегеля и современность / В. Вайхельт , Д. Керимов, Г.Кленнер 
(отв. ред.) и др. ; АН.Ин-т государства и права. - Москва: Наука, 1977. - 152 с. 

20. Ферри Энрико. Уголовная социология / Э.Ферри ; Сост. и предисл.В.Овчинского; 
Пер. с итал. - Москва : ИНФРА-М, 2005. - VIII, 658 с. - (Библиотека криминолога). 

21. Алексеев C. Философия права / С. Алексеев. - М. : НОРМА, 1999. - 336 с. 
22. Габриель де Тард. Преступник и преступление. Сравнительная преступность. 

Преступление толпы / Сост. и предисл. В.С.Овчинского. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 
VIII, 391 с. 

23. Философия уголовного права / Сост., ред. и вступ. статья докт. юрид. наук, проф. 
Ю.В.Голика. – СПб.: Издательство Р.Асланова «Юридический центр пресс», 2004. – 
348 с. 

24. Франц фон Лист. Задачи уголовной политики. Преступление как социально-
патологическое явление./ Сост. и предисл. В.С.Овчинского. – М.: ИНФРА-М, 2004. 
– 110 с. 

 
02 – mācību papildliteratūra 
11. Liholaja Valentija. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija : likums, teorija, prakse. 

2.papild.izd. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2007. - 501 lpp. 
12. Liholaja Valentija. Komentāri par Latvijas tiesu praksi krimināllietās / Valentija Liholaja. 
13.   2.gr. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2007: a/s "Poligrāfists". - 268 lpp. 
14. Liholaja Valentija. Komentāri par Latvijas tiesu praksi krimināllietās : [mācību grāmata] / 

V.Liholaja. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2006. - 224 lpp. 
15. Krastiņš Uldis (1933-). Salīdzināmās krimināltiesības : Latvija, Beļģija, Dānija, 
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Nīderlande / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja ; vāka dizains: Ilze Reņģe. - Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2008 : SIA "Latgales druka". - 493 lpp. 

16. Krastiņš Uldis. Salīdzināmās krimināltiesības. Latvija, Austrija, Šveice, Vācija: [mācību 
grāmata] / U.Krastiņš ; V.Liholaja. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2006. - 575 lpp. 

17. Ashworth, Principles of Criminal Law (4th ed 2003) chs 1-6  
18. Duff, Intention, Agency and Criminal Liability (1990)  
19. Duff and Garland (eds), Punishment (1994) first four articles  
20. Feinberg, Harm to Others (1984) chs 1 and 6  
21. Hart, Punishment and Responsibility (1968) chs 2, 4-6, 8  
22. Shute, Gardner and Horder (eds), Action and Value in Criminal Law (1994)  
23. Simester and Smith (eds), Harm and Culpability (1996)  
24. Simester and Sullivan, Criminal Law: Theory and Doctrine (2nd ed 2003) chs 1-4  
25. White, Grounds of Liability (1985) 
 
03 – ieteicamā periodika un  interneta resursi 
6. Latvijas Vēstnesis - www.lv.lv  
7. Normatīvo aktu bāze – www.likumi.lv  
8. Latvijas Republikas Saeima – www.saeima.lv 
9. Latvijas Republikas Augstākā tiesa – www.at.gov.lv 
10. Latvijas Republikas Satversmes tiesa – www.satv.tiesa.gov.lv 

 

http://www.lv.lv/�
http://www.likumi.lv/�
http://www.saeima.lv/�
http://www.at.gov.lv/�
http://www.satv.tiesa.gov.lv/�
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Kursa nosaukums 

Latvijas tiesību zinātne un zinātnisko pētījumu 

metodika 

Kredītpunkti 2 
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Programmas daļa A daļa 
Apjoms (kontaktstundu skaits) 20 
Lekciju skaits 16 
Semināru un praktisko darbu skaits 4 
Pārbaudījuma forma Diferencētā ieskaite 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 

Kursa autori:  profesors Dr.iur. J.Rozenbergs 
Kursa anotācija: Kursā studenti iepazīstas ar tiesību zinātnes rašanos un attīstību Latvijā līdz 
mūsdienām, ar redzamāko zinātnieku pedagoģisko un pētniecisko darbību, kā arī iemācās 
veikt primārās zinātniski pētnieciskā darba metodiskās prasības. 

Kursa apraksts – plāns 

9. Juridiskās zinātnes pirmsākumi Latvijā. 
10. Juridiskās zinātnes uzplaukums pirmās Latvijas Brīvvalsts laikā. Redzamākie tā laika 

zinātnieki. 
11. Latvijas juridiskās zinātnes sarežģītais stāvoklis (liktenis) vācu un padomju okupācijas 

periodā. 
12. Latvijas juridiskās zinātnes atdzimšanas problēmas pēc valstiskās neatkarības 

atjaunošanas. Attīstības perspektīvas, integrācijas jautājumi ES.  
13. Studentu zinātniskā darba īpatnības, mērķi un uzdevumi. 
14. Temata un pētījuma metožu izvēle, materiālu vākšana un apstrāde, darba hipotēzes 

formulēšana un pētījuma plāna izstrādāšana. 
15. Studentu zinātnisko  darbu noformēšana. Standartu un metodisko norādījumu 

ievērošana. 
 

Kompetences:  
Pēc kursa apguves studentam:  

1) jāzina juridiskās zinātnes galvenie sasniegumi katrā vēsturiskajā posmā, redzamākie 
tiesību zinātnieki Latvijā un viņu svarīgākie darbi; 

2) jāprot veikt docētāju vadībā zinātniski pētniecisko darbu un noformēt to. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Lekciju un semināru (praktiskās nodarbības) apmeklējums; mājas darbs par zinātniskā darba 
noformēšanu; ieskaite. 
Iepriekšējās prasības: vēlama tiesību teorijas un vēstures apguve. 
 
01 - mācību pamatliteratūra 

1. Birziņa, L. Latvijas Universitātes tiesībzinātnieki. Tiesiskā doma Latvijā XX 
gadsimtā.- Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 

2. Vilks A. Socioloģisko pētījumu kontekstuālās problēmas.- Rīga: SIA “Drukātava”, 
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2007. 
3. Torgāns K. Civiltiesības kā tiesību zinātne. J.Vēbers, K.Torgāns. Civiltiesības kā 

tiesību nozare.- Rīga: Latvijas Universitāte, 1997. 
 
02 – mācību papildliteratūra 

1. Lapiņš L. Latvijas Universitātes absolventi- juristi. 1919-1944. Dzīves un darba 
gaitas.- Rīga: Poligrāfists, 1999. 

2. Krūps K. Metodiskie norādījumi kursa, bakalaura un maģistra darbu izstrādāšanai un 
aizstāvēšanai.- Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. 
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Kursa nosaukums 

Likumdošanas procesa un tiesību tālākveidošanas 

problēmas 

Kredītpunkti 3 
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Programmas daļa A daļa 
Apjoms (kontaktstundu skaits) 30 
Lekciju skaits 20 
Semināru un praktisko darbu skaits 10 
Pārbaudījuma forma Ieskaite 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 

Kursa autori: asociētais profesors Dr.iur. A.Plotnieks 
Kursa anotācija: kurss sniedz zināšanas un izpratni par tiesību normu jaunradi un realizāciju 
kā turpināmu procesu, par tiesību attīstības tendencēm sakarā ar integrāciju Eiropas Savienībā 
un pasaules apritē, par paņēmieniem, kas izmantojami tiesību normas piemērotājam 
formulējot individuālās normas. 

Kursa apraksts – plāns 

16. Latvijas tiesību sistēma un tās elementi. 
17.  Tiesību avoti Latvijā kā Eiropas Savienības dalībvalstī.  
18. Nacionālo un Eiropas Savienības institūciju normatīvo aktu spēks Latvijas Republikā.  
19. Individuālo tiesību normu veidošana tiesību normu piemērošanas procesā un tās 

konstitucionālās robežas. 
20.  Tiesību normu kolīzija un tās pārvarēšana.  
21. Analoģija un tās veidi.  
22. Principu loma speciālo tiesību normu pilnveidošanā. 

Kompetences: 
Studiju rezultātā students iegūst izsmeļošu priekšstatu par tiesību normu jaunradi un 
piemērošanu kā turpināmu procesu, iemācās kritiski vērtēt tiesību jaunrades praksi un gūst 
nepieciešamās atziņas, lai aktīvi piedalītos normatīvo juridisko aktu projektu izstrādāšanā, kā 
arī varētu radoši veikt tiesību normu piemērošanu gadījumos, kad jāpārvar tiesību normu 
kolīzija un nepieciešams aizpildīt robus likumos. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Students sagatavo referātu, izmantojot zinātnisku publikāciju par kursa problemātiku angļu vai 
vācu valodā, docētāja norādītā apjomā. Referātu apspriež un uzvērtē studentu grupā. 
Students izstrādā darbu par noteiktu paņēmienu kompleksu, kas izmantojami, lai tiesību 
normu piemērošanas procesā konstruētu individuālo normu. 
 
01 - mācību pamatliteratūra 

1. Dišlers K. Ievads administratīvo tiesību zinātnē. Rīga, 2002. 
2. Horns N. Ievads tiesību zinātnē un tiesību filozofijā.- Likums un tiesības, 1999., Nr.3., 

69.-73.lpp. 
3. Iļjanova D. Tiesību normu un principu kolīzija.- Likums un tiesības. 2000, Nr.8., 250-
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254.lpp. 
4. Iļjanova D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. Rīga, 2005. 
5. Jelāgins J. Tiesību pamatavoti.- Mūsdienu tiesību teorijas atziņas. Rīga, 1999., 59-

86.lpp. 
6. Kalniņš E. Tiesību tālākveidošana. Likums un tiesības, 2001., Nr.4. 
7. Kalniņš E. Tiesību tālākveidošana. Likums un tiesības, 2001., Nr.5. 
8. Kusiņš G. Normatīvo aktu jaunrade.-  Mūsdienu tiesību teorijas atziņas. Rīga, 1999., 

116-131.lpp. 
9. Langenbuhere K. Tiesnešu tiesību attīstība un iztulkošana. Tiesu namu aģentūra, 2005. 

Neimanis J. Tiesību tālākveidošana. Rīga, 2006. 
10. Plotnieks A. Dogmatiskās tiesības. Rēzekne, 2008. 
11. Torgāns K. Judikatūras teorija un pielietojamā judikatūra.- Jurista vārds, 2005., 

Nr.47(402), 1-5.lpp.  
12. Dworkin R. Law’s Empire. Oxford, 1998. 
13. Peczenik A. On Law and Reason. Kluwer Academic Publishers, 1989, p.418-425. 
14. Weinreb L. Legal Reason. Cambridge University Press, 2005, p. 19- 122. 
15. Zander M. The Law- Making process. 6-th ed. Cambridge University Press, 2006., p.1-

39. 
16. Zippelius R. Juristische Methodenlehre. München, 1999, S.36-41.  
17.Xайск Ф.А. Право, законодательство и свобода. Москва, 2006, стр.91-112. 

 
02 – mācību papildliteratūra 

1. Alehno I. u.c. Ievads Eiropas Savienības tiesībās. 2.izd., Rīga, 2004. 
2. Gatawis S., Broks E., Bule Z. Eiropas tiesības. Rīga, 2002. 
3. Krūmiņa V., Skujiņa V. Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata. Rīga, 2002. Bix B. 

Jurisprudence: Theory and Context. London, 2006.. 
4. Vedins I. Loģika. Avots, 2000. 
5. Broekman I. Analogy in the Law.- p. 217-235. 
6. Dworkin R. Justice in Robes. Cambridge, Massachusetts- London, 2006. 
7. Holland I.A. Webb J.S. Learning Legal Rules. Oxford University Press, 2006. 
8. McLeod I. Legal Method. MACMILLAN PRESS LTD, 1999. 
9. Nerhot P. Legal Knowledge and Meaning (The Example of Legal Analogy)- Legal 

Knowledge and Analogy. Ed.by Nerhot P.Kluwer Academic Publishers, 1991. 
10. Ridall J.G. Jurisprudence. Oxford University Press, 2006. 
11. Soeteman A. Logic in Law. Kluwer Academic Publishers, 1989. 
12. Steiner E. French Legal Method. Oxford University Press, 2006. 
13. Tridimas T. The General Principles of EC Law. Oxford University Press, 1999. 
14. Veiteh S., Christodoulidis E., Farmer L. Jurisprudence. London-New York, 2007, . 
15. Weinreb L. Reason. Cambridge University Press, 2005, p.19-122. 
16. Марченко Н.Н. Источники права. М., 2005, с.43-77. 
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Kursa nosaukums Medicīnas tiesību problēmas 
Kredītpunkti 2 
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne – Civiltiesības 
Programmas daļa B daļa 
Apjoms (kontaktstundu skaits)  20 
Lekciju skaits 10 
Semināru un praktisko darbu skaits 10 
Pārbaudījuma forma Ieskaite 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 
Kursa autors: lektore Mg.iur. L.Mazure 
Kursa anotācija: kursa ietvaros studenti iegūst zināšanas par medicīnas tiesību teorētiskajiem 
un praktiskajiem problēmjautājumiem Latvijā, kā arī zināšanas par medicīnas tiesību 
pamatnoteikumiem ārvalstu tiesībās. 
Kursa apraksts – plāns 
1. Medicīniskās darbības tiesiskā regulējuma vispārīgās problēmas. 
(Medicīnas tiesību jēdziena izpratnes problēmas. Starptautiskās medicīnas tiesības, to 

attīstības vēsture. Veselības aizsardzības tiesiskā regulējuma principi.) 
2. Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas problēmas. 
(Veselības aprūpes organizēšana LR, tās problēmas. Veselības aprūpes finansēšanas 

sistēmas, to problēmaspekti. Veselības aprūpes finansēšana LR, tās problēmas.) 
3. Pacienta tiesības un pienākumi, to tiesiskās problēmas. 
(Pamatjēdzienu izpratnes problēmas – pacients, pacienta tiesības, pacienta tiesību 

nodrošinājums. Pacientu tiesību nodrošinājums starptautiskajā līmenī. Pacientu tiesību 
un pienākumu raksturojuma tiesiskie aspekti.) 

4. Atbildības par tiesībpārkāpumiem veselības aizsardzības jomā tiesiskie problēmaspekti. 
(Ārstniecības iestāžu un ārstniecības personu atbildības pamatojums un nosacījumi pacientu 

tiesību pārkāpumos. Kaitējuma nodarīšanas formas pacienta veselībai. Ārstniecības 
personu un iestāžu civiltiesiskā atbildība. Ārstu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. 
Ārstniecības personu kriminālā atbildība. Administratīvā atbildība par 
tiesībpārkāpumiem veselības aizsardzības jomā. Medicīnas darbinieku disciplinārā 
atbildība. Pacienta atbildība.) 

5. Medicīnas darbinieku tiesību, to aizsardzības veidu un līdzekļu tiesiskās problēmas. 
(Medicīnas darbinieku tiesības. Medicīnas darbinieku tiesību aizsardzības veidi. Ārstējošā 

ārsta un ģimenes ārsta tiesiskā statusa īpatnības.) 
6. Alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības 

slimību ārstniecības tiesiskie problēmaspekti. 
(Atkarības slimību ārstniecības veidi – labprātīgi, piespiedu. Atkarības slimību ārstniecības 

kārtība. Atsevišķi tiesiskie jautājumi saistībā ar atkarības slimībām.) 
7. Personu ar psihiskiem traucējumiem un psihiskām slimībām ārstēšanas tiesiskās 

problēmas. 
(Ārstēšanas veidi un formas. Personu ar psihiskiem traucējumiem un psihiskām slimībām 

tiesības un tiesību ierobežojumu veidi. Tiesiskās problēmas un to aspekti minēto personu 
ārstēšanā.) 

8. Sabiedrības epidemioloģiskās drošības tiesiskie problēmaspekti. 
(Sabiedrības epidemioloģiskās drošības organizēšana un finansēšana. Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi.) 
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9. Seksuālās un reproduktīvās veselības tiesiskās problēmas. 
(Seksuālās un reproduktīvās veselības aizsardzības izpratne un principi. Seksuāli 

transmisīvās slimības. Neauglība un tās medicīnisko risinājumu tiesiskās problēmas – 
neauglības ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, surogātmaternitāte. Kontracepcijas un 
grūtniecības mākslīgās pārtraukšanas tiesiskās problēmas.) 

10. Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas un AIDS izplatības ierobežošanas tiesiskie 
līdzekļi, to problēmaspekti. 

(Vispārīgie principi. Izmeklēšana HIV infekcijas noteikšanai. HIV, AIDS izplatības valsts 
epidemioloģiskā uzraudzība. Inficēto personu un AIDS slimnieku ārstniecība. Inficēto 
personu pienākumi un sociālā aizsardzība. Ārstniecības personu sociālā aizsardzība un 
pasākumi inficēšanās riska samazināšanai.) 

11. Ar donoriem un transplantāciju saistīto jautājumu tiesiskās problēmas. 
(Vispārīgie principi. Transplantācijas būtība. Audu, orgānu iegūšana no dzīva cilvēka un 

tālāka izmantošana. Audu, orgānu izņemšana no miruša cilvēka un tālāka izmantošana.) 
12. Medicīniskās ekspertīzes jēdziens, veidi un to tiesiskie aspekti. 
13. Tiesiskais nodrošinājums ar zālēm LR, tā problēmaspekti. 
(Zāļu tiesiskās aprites valsts regulējums. Zāļu izstrāde un klīniskā izpēte. Zāļu tiesiskā 

realizācija. Valsts garantijas zāļu pieejamībā. Prakses tiesiskie aspekti, problēmas.) 
14. Medicīniskā eksperimenta tiesiskie aspekti un pieļaujamības robežas. Ģenētiskā goda 

tiesiskās aizsardzības problēmas. 
15. Attiecību, kas rodas, sniedzot medicīnisko palīdzību, tiesiskā raksturojuma 

problēmaspekti. 
(Pāreja no jautājuma administratīvi tiesiskā regulējuma uz civiltiesisko. Atlīdzības 

civiltiesiskā līguma par pakalpojumu sniegšanu izpratne. Līguma forma, puses, pušu 
tiesības, pienākumi un atbildība. Atlīdzības līguma par pakalpojumu sniegšanu atšķirība 
no uzņēmuma un pilnvarojuma līguma.) 

Kompetences: 
Studiju kursā iegūtā kompetence- 
    1.Profils- 
      Maģistrantam ir zināšanu, prasmju un attieksmju kopums, kas ļauj veikt augsti kvalificētas 
funkcijas medicīnas tiesībās un kas nepieciešams tālākai citu studiju kursu apguvei 
programmas ietvaros. 
    2.Kompetences- 
      2.1.Intelektuālās kompetences 
        Papildus bakalaura kompetencēm, maģistrants spēj: 
1. komunicēt sarežģītus akadēmiskus jautājumus gan speciālistu, gan nespeciālistu vidē; 
2. pastāvīgi un kritiski formulēt un analizēt sistemātiski sarežģītas praktiskas problēmas; 
3. pastāvīgi turpināt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju. 
      2.2.Profesionālās un akadēmiskās kompetences 
        Maģistrants ir ieguvis padziļinātas teorētiskas zināšanas un pētniecības iemaņas, kuras 
spēj izmantot: 
4. pastāvīgai pētniecības darbībai; 
5. profesionālu problēmu risināšanai un risinājumu ceļu izvēlei; 
6. izprast sarežģītus jautājumus un kopsakarības; vispārējo rast konkrētajā un konkrēto 

vispārināt gan praktiskajā, gan pētnieciskajā kontekstā. 
Maģistrants uzrāda speciālas zināšanas un dziļāku izpratni medicīnas tiesībās, kā arī 
parāda jaunas (augstāka līmeņa) kompetences. 

      2.3.Praktiskās kompetences 
        Papildus bakalaura līmeņa kompetencēm profesionālais maģistrants spēj: 
7. pastāvīgi pieņemt un pamatot medicīnas tiesību jomā balstītus lēmums; 
8. skatīt perspektīvā un, balstoties uz zinātniskām, teorētiskām un/vai eksperimentālām 

metodēm un jaunākajām tendencēm, attīstīt praktiskas pieejas apakšnozarē; 
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izprast sarežģītus jautājumus un kopsakarības; vispārējo rast konkrētajā un konkrēto vispārināt 
gan praktiskajā, gan pētnieciskajā kontekstā 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Pārbaudes prasības: Sekmīgi nokārtots pārbaudījums. 
Iepriekšējās prasības: Vispārējā tiesību teorija. Civiltiesības. Krimināltiesības. 
Administratīvās tiesības. Darba tiesības.  
 
01 - mācību pamatliteratūra 
1. Bitāns A. Civiltiesiskā atbildība un tās veidi. R.: AGB, 1997, 208 lpp. 
2. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Ceturtā daļa. Saistību tiesības. Zin.red. 

Torgāns K. R.: Mans Īpašums, 1998, 688 lpp. 
3. Torgāns K. Saistību tiesības. 1.daļa. Mācību grāmata. R.: Tiesu namu aģentūra, 2006, 315 

lpp. 
4. Колоколов Г.Р., Косолапова Н.В., Никульникова О.В. Основы медицинского права. 

М.: Экзамен, 2005, 320c. 
 
02 – mācību papildliteratūra 
1. Hipokrāta zvērests. 
2. Latvijas ārstu ētikas kodekss ( 1995.g.). 
3. Latvijas farmaceitu ētikas kodekss ( 1998.g. 10.okt.). 
4. Sinaiskis V. Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības. R.: TIC, 1996, 

246 lpp. 
5. Федорова М.Ю. Медицинское право. Учебное пособие для вузов. М.: ВЛАДОС, 

2003, 320 с. 
6. Философия медицины. Науч.ред. Шевченко Ю.Л. Москва: ГЮТАР-МЕД, 2004, 480 

с.  
7. Медицинское право. Науч.ред. Дмитриев Ю.А. Москва: Элит, 2006, 496 с. 
8. Заллеский В.В. Основные институты гражданского права зарубежных стран. М.: 

Норма, 2000. 
9. Kennedy I., Grubb A. Principles of medical law. Oxford: Oxford University Press, 1998, 

868 p. 
10. Kennedy I. Medical law. London, Dublin, Edinburgh: Butterworths, 19994, 1407 p. 
11. Mchale J.V. Health care law. London: Sweet & Maxwell, 1997, 947 p. 
12. McLean S. Old law, new medicine. London, New York: Rivers Oram Press, 1999, 203 p. 
13.  Montgomery J. Health care law. Oxford: Oxford Clarendom Press, 1997, 476 p. 
14. Pattinson Shaun D. Medical Law & Ethics / Dr.Shaun D.Pattinson. - 1st edit. - London : 

Sweet&Maxwell, 2006. - 618 p.   
15. Surrogate Motherhood : International Perspectives / Edit.by R.Cook, and S.D.Sclater with 

F.Kaganas. - Oxford-Portland Oregon : Hart Publishing, 2003. - 308 p. 
 
Normatīvie akti 
1. Ārstniecības likums: LR 1997.g. 12.jūnija likums. 
2. Par prakses ārstiem: LR 1997.g. 24.aprīļa likums. 
3. Farmācijas likums: LR 1997.g. 10.aprīļa likums.  
4. Epidemioloģiskās drošības likums: LR 1997.g.11.decembra likums. 
5. Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība: MK 2004.g. 21.decembra 

noteikumi nr.1036. 
6. Deklarācija par pacientu tiesību veicināšanu Eiropā: starptautiskais līgums (1994.g. 28.-

30.marts). 
7. LR Satversme: LR likums. 
8. DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likums: LR 2004.g. 17.jūnija 

likums. 
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9. Cilvēka genoma izpētes likums: LR 2002.g. 13.jūnija likums. 
10. Seksuālās un reproduktīvās veselības likums: LR 2002.g. 31.janvāra likums. 
11. Fizisko personu datu aizsardzības likums: LR 2000.g. 23.marta likums. 
12. Preču, pakalpojumu drošuma likums: LR likums. 
13. Par atbildību par preču un pakalpojumu trūkumiem: LR likums. 
14. Patērētāju tiesību aizsardzības likums: LR likums. 
15. Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu 

medicīnā: LR 1992.g. 15.decembra likums. 
16. Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību: LR 1992.gada 29.septembra likums. 
17. Civillikums: LR likums. 
18. Cilvēka audu un orgānu uzkrāšanas, uzglabāšanas un izmantošanas kārtība: MK 2007.g. 

27.marta noteikumi nr.208. 
19. Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša 

cilvēka nodošana apbedīšanai: MK 2007.g. 27.marta noteikumi nr.215. 
20. Pacientu tiesību aizsardzības likums: LR likumprojekts.  
 
03 – ieteicamā periodika un  interneta resursi 
13. „Jurista Vārds”; „Likums un Tiesības” 
14. Normatīvo aktu bāze – www.likumi.lv 
15. LR Satversmes tiesa – www.satv.tiesa.gov.lv 
16. LR Augstākā tiesa – www.at.gov.lv 
17. LR Labklājības ministrija – www.lm.gov.lv 
18. Tulkošanas un terminoloģijas centrs – www.ttc.lv 
19. Eiropas Savienība – www.curia.eu.int 
20. Eiropas Savienība – www.europe.eu.int 
21. Eiropas Savienība – www.celex.eu.int 
22. Eiropas Cilvēktiesību tiesa – www.echr.coe.int 
23. Konvencijas – www.humanrights.lv 
24. LR Veselības ministrija – www.vm.gov.lv 
25. Veselības obligātās apdrošināšanas aģentūra – www.voava.gov.lv 
26. Pasaules veselības organizācija – www.who.org 

 

http://www.likumi.lv/�
http://www.satv.tiesa.gov.lv/�
http://www.at.gov.lv/�
http://www.lm.gov.lv/�
http://www.ttc.lv/�
http://www.curia.eu.int/�
http://www.europe.eu.int/�
http://www.celex.eu.int/�
http://www.echr.coe.int/�
http://www.humanrights.lv/�
http://www.vm.gov.lv/�
http://www.voava.gov.lv/�
http://www.who.org/�
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Kursa nosaukums Medicīnas tiesību problēmas 
Kredītpunkti 2 
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne – Civiltiesības 
Programmas daļa B daļa 
Apjoms (kontaktstundu skaits)  20 
Lekciju skaits 10 
Semināru un praktisko darbu skaits 10 
Pārbaudījuma forma Ieskaite 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 
Kursa autors: lektore Mg.iur. L.Mazure 
Kursa anotācija: kursa ietvaros studenti iegūst zināšanas par medicīnas tiesību teorētiskajiem 
un praktiskajiem problēmjautājumiem Latvijā, kā arī zināšanas par medicīnas tiesību 
pamatnoteikumiem ārvalstu tiesībās. 
Kursa apraksts – plāns 
13. Medicīniskās darbības tiesiskā regulējuma vispārīgās problēmas. 
(Medicīnas tiesību jēdziena izpratnes problēmas. Starptautiskās medicīnas tiesības, to 

attīstības vēsture. Veselības aizsardzības tiesiskā regulējuma principi.) 
14. Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas problēmas. 
(Veselības aprūpes organizēšana LR, tās problēmas. Veselības aprūpes finansēšanas 

sistēmas, to problēmaspekti. Veselības aprūpes finansēšana LR, tās problēmas.) 
15. Pacienta tiesības un pienākumi, to tiesiskās problēmas. 
(Pamatjēdzienu izpratnes problēmas – pacients, pacienta tiesības, pacienta tiesību 

nodrošinājums. Pacientu tiesību nodrošinājums starptautiskajā līmenī. Pacientu tiesību 
un pienākumu raksturojuma tiesiskie aspekti.) 

16. Atbildības par tiesībpārkāpumiem veselības aizsardzības jomā tiesiskie problēmaspekti. 
(Ārstniecības iestāžu un ārstniecības personu atbildības pamatojums un nosacījumi pacientu 

tiesību pārkāpumos. Kaitējuma nodarīšanas formas pacienta veselībai. Ārstniecības 
personu un iestāžu civiltiesiskā atbildība. Ārstu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. 
Ārstniecības personu kriminālā atbildība. Administratīvā atbildība par 
tiesībpārkāpumiem veselības aizsardzības jomā. Medicīnas darbinieku disciplinārā 
atbildība. Pacienta atbildība.) 

17. Medicīnas darbinieku tiesību, to aizsardzības veidu un līdzekļu tiesiskās problēmas. 
(Medicīnas darbinieku tiesības. Medicīnas darbinieku tiesību aizsardzības veidi. Ārstējošā 

ārsta un ģimenes ārsta tiesiskā statusa īpatnības.) 
18. Alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības 

slimību ārstniecības tiesiskie problēmaspekti. 
(Atkarības slimību ārstniecības veidi – labprātīgi, piespiedu. Atkarības slimību ārstniecības 

kārtība. Atsevišķi tiesiskie jautājumi saistībā ar atkarības slimībām.) 
19. Personu ar psihiskiem traucējumiem un psihiskām slimībām ārstēšanas tiesiskās 

problēmas. 
(Ārstēšanas veidi un formas. Personu ar psihiskiem traucējumiem un psihiskām slimībām 

tiesības un tiesību ierobežojumu veidi. Tiesiskās problēmas un to aspekti minēto personu 
ārstēšanā.) 

20. Sabiedrības epidemioloģiskās drošības tiesiskie problēmaspekti. 
(Sabiedrības epidemioloģiskās drošības organizēšana un finansēšana. Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi.) 



 166 

21. Seksuālās un reproduktīvās veselības tiesiskās problēmas. 
(Seksuālās un reproduktīvās veselības aizsardzības izpratne un principi. Seksuāli 

transmisīvās slimības. Neauglība un tās medicīnisko risinājumu tiesiskās problēmas – 
neauglības ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, surogātmaternitāte. Kontracepcijas un 
grūtniecības mākslīgās pārtraukšanas tiesiskās problēmas.) 

22. Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas un AIDS izplatības ierobežošanas tiesiskie 
līdzekļi, to problēmaspekti. 

(Vispārīgie principi. Izmeklēšana HIV infekcijas noteikšanai. HIV, AIDS izplatības valsts 
epidemioloģiskā uzraudzība. Inficēto personu un AIDS slimnieku ārstniecība. Inficēto 
personu pienākumi un sociālā aizsardzība. Ārstniecības personu sociālā aizsardzība un 
pasākumi inficēšanās riska samazināšanai.) 

23. Ar donoriem un transplantāciju saistīto jautājumu tiesiskās problēmas. 
(Vispārīgie principi. Transplantācijas būtība. Audu, orgānu iegūšana no dzīva cilvēka un 

tālāka izmantošana. Audu, orgānu izņemšana no miruša cilvēka un tālāka izmantošana.) 
24. Medicīniskās ekspertīzes jēdziens, veidi un to tiesiskie aspekti. 
13. Tiesiskais nodrošinājums ar zālēm LR, tā problēmaspekti. 
(Zāļu tiesiskās aprites valsts regulējums. Zāļu izstrāde un klīniskā izpēte. Zāļu tiesiskā 

realizācija. Valsts garantijas zāļu pieejamībā. Prakses tiesiskie aspekti, problēmas.) 
15. Medicīniskā eksperimenta tiesiskie aspekti un pieļaujamības robežas. Ģenētiskā goda 

tiesiskās aizsardzības problēmas. 
15. Attiecību, kas rodas, sniedzot medicīnisko palīdzību, tiesiskā raksturojuma 

problēmaspekti. 
(Pāreja no jautājuma administratīvi tiesiskā regulējuma uz civiltiesisko. Atlīdzības 

civiltiesiskā līguma par pakalpojumu sniegšanu izpratne. Līguma forma, puses, pušu 
tiesības, pienākumi un atbildība. Atlīdzības līguma par pakalpojumu sniegšanu atšķirība 
no uzņēmuma un pilnvarojuma līguma.) 

Kompetences: 
Studiju kursā iegūtā kompetence- 
    1.Profils- 
      Maģistrantam ir zināšanu, prasmju un attieksmju kopums, kas ļauj veikt augsti kvalificētas 
funkcijas medicīnas tiesībās un kas nepieciešams tālākai citu studiju kursu apguvei 
programmas ietvaros. 
    2.Kompetences- 
      2.1.Intelektuālās kompetences 
        Papildus bakalaura kompetencēm, maģistrants spēj: 
9. komunicēt sarežģītus akadēmiskus jautājumus gan speciālistu, gan nespeciālistu vidē; 
10. pastāvīgi un kritiski formulēt un analizēt sistemātiski sarežģītas praktiskas problēmas; 
11. pastāvīgi turpināt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju. 
      2.2.Profesionālās un akadēmiskās kompetences 
        Maģistrants ir ieguvis padziļinātas teorētiskas zināšanas un pētniecības iemaņas, kuras 
spēj izmantot: 
12. pastāvīgai pētniecības darbībai; 
13. profesionālu problēmu risināšanai un risinājumu ceļu izvēlei; 
14. izprast sarežģītus jautājumus un kopsakarības; vispārējo rast konkrētajā un konkrēto 

vispārināt gan praktiskajā, gan pētnieciskajā kontekstā. 
Maģistrants uzrāda speciālas zināšanas un dziļāku izpratni medicīnas tiesībās, kā arī 
parāda jaunas (augstāka līmeņa) kompetences. 

      2.3.Praktiskās kompetences 
        Papildus bakalaura līmeņa kompetencēm profesionālais maģistrants spēj: 
15. pastāvīgi pieņemt un pamatot medicīnas tiesību jomā balstītus lēmums; 
16. skatīt perspektīvā un, balstoties uz zinātniskām, teorētiskām un/vai eksperimentālām 

metodēm un jaunākajām tendencēm, attīstīt praktiskas pieejas apakšnozarē; 
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izprast sarežģītus jautājumus un kopsakarības; vispārējo rast konkrētajā un konkrēto vispārināt 
gan praktiskajā, gan pētnieciskajā kontekstā 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Pārbaudes prasības: Sekmīgi nokārtots pārbaudījums. 
Iepriekšējās prasības: Vispārējā tiesību teorija. Civiltiesības. Krimināltiesības. 
Administratīvās tiesības. Darba tiesības.  
 
01 - mācību pamatliteratūra 
5. Bitāns A. Civiltiesiskā atbildība un tās veidi. R.: AGB, 1997, 208 lpp. 
6. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Ceturtā daļa. Saistību tiesības. Zin.red. 

Torgāns K. R.: Mans Īpašums, 1998, 688 lpp. 
7. Torgāns K. Saistību tiesības. 1.daļa. Mācību grāmata. R.: Tiesu namu aģentūra, 2006, 315 

lpp. 
8. Колоколов Г.Р., Косолапова Н.В., Никульникова О.В. Основы медицинского права. 

М.: Экзамен, 2005, 320c. 
 
02 – mācību papildliteratūra 
16. Hipokrāta zvērests. 
17. Latvijas ārstu ētikas kodekss ( 1995.g.). 
18. Latvijas farmaceitu ētikas kodekss ( 1998.g. 10.okt.). 
19. Sinaiskis V. Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības. R.: TIC, 1996, 

246 lpp. 
20. Федорова М.Ю. Медицинское право. Учебное пособие для вузов. М.: ВЛАДОС, 

2003, 320 с. 
21. Философия медицины. Науч.ред. Шевченко Ю.Л. Москва: ГЮТАР-МЕД, 2004, 480 

с.  
22. Медицинское право. Науч.ред. Дмитриев Ю.А. Москва: Элит, 2006, 496 с. 
23. Заллеский В.В. Основные институты гражданского права зарубежных стран. М.: 

Норма, 2000. 
24. Kennedy I., Grubb A. Principles of medical law. Oxford: Oxford University Press, 1998, 

868 p. 
25. Kennedy I. Medical law. London, Dublin, Edinburgh: Butterworths, 19994, 1407 p. 
26. Mchale J.V. Health care law. London: Sweet & Maxwell, 1997, 947 p. 
27. McLean S. Old law, new medicine. London, New York: Rivers Oram Press, 1999, 203 p. 
28.  Montgomery J. Health care law. Oxford: Oxford Clarendom Press, 1997, 476 p. 
29. Pattinson Shaun D. Medical Law & Ethics / Dr.Shaun D.Pattinson. - 1st edit. - London : 

Sweet&Maxwell, 2006. - 618 p.   
30. Surrogate Motherhood : International Perspectives / Edit.by R.Cook, and S.D.Sclater with 

F.Kaganas. - Oxford-Portland Oregon : Hart Publishing, 2003. - 308 p. 
 
Normatīvie akti 
21. Ārstniecības likums: LR 1997.g. 12.jūnija likums. 
22. Par prakses ārstiem: LR 1997.g. 24.aprīļa likums. 
23. Farmācijas likums: LR 1997.g. 10.aprīļa likums.  
24. Epidemioloģiskās drošības likums: LR 1997.g.11.decembra likums. 
25. Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība: MK 2004.g. 21.decembra 

noteikumi nr.1036. 
26. Deklarācija par pacientu tiesību veicināšanu Eiropā: starptautiskais līgums (1994.g. 28.-

30.marts). 
27. LR Satversme: LR likums. 
28. DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likums: LR 2004.g. 17.jūnija 

likums. 
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29. Cilvēka genoma izpētes likums: LR 2002.g. 13.jūnija likums. 
30. Seksuālās un reproduktīvās veselības likums: LR 2002.g. 31.janvāra likums. 
31. Fizisko personu datu aizsardzības likums: LR 2000.g. 23.marta likums. 
32. Preču, pakalpojumu drošuma likums: LR likums. 
33. Par atbildību par preču un pakalpojumu trūkumiem: LR likums. 
34. Patērētāju tiesību aizsardzības likums: LR likums. 
35. Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu 

medicīnā: LR 1992.g. 15.decembra likums. 
36. Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību: LR 1992.gada 29.septembra likums. 
37. Civillikums: LR likums. 
38. Cilvēka audu un orgānu uzkrāšanas, uzglabāšanas un izmantošanas kārtība: MK 2007.g. 

27.marta noteikumi nr.208. 
39. Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša 

cilvēka nodošana apbedīšanai: MK 2007.g. 27.marta noteikumi nr.215. 
40. Pacientu tiesību aizsardzības likums: LR likumprojekts.  
 
03 – ieteicamā periodika un  interneta resursi 
27. „Jurista Vārds”; „Likums un Tiesības” 
28. Normatīvo aktu bāze – www.likumi.lv 
29. LR Satversmes tiesa – www.satv.tiesa.gov.lv 
30. LR Augstākā tiesa – www.at.gov.lv 
31. LR Labklājības ministrija – www.lm.gov.lv 
32. Tulkošanas un terminoloģijas centrs – www.ttc.lv 
33. Eiropas Savienība – www.curia.eu.int 
34. Eiropas Savienība – www.europe.eu.int 
35. Eiropas Savienība – www.celex.eu.int 
36. Eiropas Cilvēktiesību tiesa – www.echr.coe.int 
37. Konvencijas – www.humanrights.lv 
38. LR Veselības ministrija – www.vm.gov.lv 
39. Veselības obligātās apdrošināšanas aģentūra – www.voava.gov.lv 
40. Pasaules veselības organizācija – www.who.org 

 

http://www.likumi.lv/�
http://www.satv.tiesa.gov.lv/�
http://www.at.gov.lv/�
http://www.lm.gov.lv/�
http://www.ttc.lv/�
http://www.curia.eu.int/�
http://www.europe.eu.int/�
http://www.celex.eu.int/�
http://www.echr.coe.int/�
http://www.humanrights.lv/�
http://www.vm.gov.lv/�
http://www.voava.gov.lv/�
http://www.who.org/�
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Kursa nosaukums Nodokļu sistēmas ES dalībvalstīs un nodokļu 

tiesību praktikums 
Kredītpunkti 2 
Zinātnes nozare Ekonomikas zinātne – Finanses un kredīts 
Programmas daļa B daļa 
Apjoms (kontaktstundu skaits)  20 
Lekciju skaits 10 
Semināru un praktisko darbu skaits 10 
Pārbaudījuma forma Diferencētā ieskaite 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 
Kursa autori: docente Mg. oec. A.Puzule 
Kursa anotācija: kursa programma paredz izvērtēt nodokļu politikas īpatnības, izskaidrot 
starptautiskās nodokļu dubultās uzlikšanas problēmas, apgūt Latvijas Republikas noslēgto 
nodokļu konvenciju normas un starptautisko nodokļu plānošanu, kā arī izvērtēt tiešo un 
netiešo nodokļu sistēmu ES dalībvalstīs.  
Kursa apraksts – plāns 
36. ES dalībvalsts nodokļu politikas īpatnības. 
37. Nodokļu sloga izvērtējums. 
38. Nodokļu sistēmu harmonizācija. 
39. Nodokļu dubultās uzlikšanas regulēšanas paņēmieni. 
40. Nodokļu konvencijas. 
41. Komercdarbības formas un aplikšanas ar nodokļiem īpatnības. 
42. Starptautiskā izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un atbildība par nodokļu pārkāpumiem. 
43. Nodokļu plānošana un tās pamatprincipi.  
44. Ienākuma nodokļu sistēma Eiropas Savienības dalībvalstīs. 
45. Patēriņa nodokļi Eiropas Savienības dalībvalstīs. 
46. Kapitāla un īpašuma nodokļi Eiropas Savienības dalībvalstīs. 
Kompetences: 

Izvērtēt starptautiskajos tirgos iegūto ienākumu aplikšanu ar nodokļiem un starptautiskās 
nodokļu konvencijas, kā arī Latvijas nodokļu sistēmu salīdzinājumā ar citās ES 
dalībvalstīs piemērojamiem nodokļiem, pārzināt nodokļu plānošanas iespējas iekšzemes 
un starptautiskajos darījumos.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Pārbaudes prasības: Kopējais kursa vērtējums = aktīva piedalīšanās lekcijās un praktiskajās 
nodarbībās 10% + mājas darbu vērtējums 30% + pārbaudījuma vērtējums 60%  
Iepriekšējās prasības: Finanšu un nodokļu tiesības 
 
01 - mācību pamatliteratūra 
1. JARVE, K., BUTĀNE, I., ZĪRAPE, I. Eiropas nodokļi Latvijā. Rīga: Latvijas Ekonomists, 2004. 

189 lpp. 
2. KETNERS, K. Nodokļu plānošana. Rīga: RTU izdevniecība, 2007. 114 lpp. 
3. Tax systems and tax reforms in Europe / ed. by Luigi Bernardi and Paola Profeta; forew. by Vito 

Tanzi. London; New York: Routledge, 2004. 305 p. 
02 – mācību papildliteratūra 
4. 300 soļi līdz ES. 2.daļa. Zinātniskā redaktore Marta Rībele. Rīga: Diena-Bonnier SIA, 2004. 241 

lpp. 
5. 300 soļi līdz ES. I.daļa. Zinātniskā redaktore Marta Rībele. Rīga: Diena-Bonnier SIA, 2003. 223 
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lpp. 
6. Inequality and tax policy / Kevin A. Hassett and R. Glenn Hubbard, eds. Washingon (D.C.) : The 

AEI Press, 2001. 245 p.  
7. KARLIN, B. Tax Research 4th Revised edition. New Jersey: Prentice Hall, 2008. 560 p. 
8. KETNERS, K. Nodokļu ieņēmumu modelēšana. Rīga: RTU izdevniecība, 2006. 86 lpp. 
9. KETNERS, K., LUKAŠINA, O. Nodokļi Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga: Merkūrijs, 2008. 237 

lpp. 
10. КАЧУР, О. Налоги и налогообложение. Москва: КноРус, 2008. 315 с. 
11. ЮТКИНА, Т.Ф. Налоги и налогооблажение. Москва: ИНФРА, 1999. 429 с. 
Normatīvie akti 
12. Padomes 1990. gada 23. jūlija direktīva 90/435/EEK Par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro 

mātes uzņēmumiem un meitas uzņēmumiem, kas atrodas dažādās dalībvalstīs. 
13. Padomes 1990. gada 23. jūlija direktīva 90/434/EEK Par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro 

dažādu dalībvalstu uzņēmējsabiedrību apvienošanai, sadalīšanai, to aktīvu pārvešanai un akciju 
maiņai.  

14. Padomes 2003. gada 3. jūnija direktīva 2003/49/EK Par kopīgu nodokļu sistēmu, ko piemēro 
procentu un honorāru maksājumiem, kurus veic asociēti uzņēmumi dažādās dalībvalstīs.  

15. Padomes 2006. gada 28. novembra direktīva 2006/112/EK Par kopējo pievienotās vērtības 
nodokļa sistēmu. 

16. Padomes 2005. gada 17. oktobra regula Nr. 1777/2005 Īstenošanas pasākumi Direktīvai 
77/388/EEK Par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu. 

17. Komisijas 1992. gada 17. decembra Regula (EEK) Nr. 3649/92 Par vienkāršotiem 
pavaddokumentiem.  

18. Padomes 1977. gada 19. decembra Direktīva Nr. 77/799/EEK Par dalībvalstu kompetentu iestāžu 
savstarpēju palīdzību tiešo un netiešo nodokļu piemērošanas jomā.  

19. Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīva 2003/48/EK Par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, 
kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem. 

20. Padomes 2003. gada 7. oktobra Regula (EK) Nr. 1798/2003 Par administratīvu sadarbību 
pievienotās vērtības nodokļa jomā. 

21. LR konvencijas “Par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu”. 
 
03 – ieteicamā periodika un interneta resursi 
22. http://www.likumi.lv 
23. http://www.vid.gov.lv 
24. http://www.fm.gov.lv 
25. http://europa.eu.int/comm/taxation 
26. Žurnāls “Latvijas Ekonomists” 
27. Žurnāls “Grāmatvedība un ekonomika” 
28. Žurnāls “Bilance” 
29. Žurnāls “Nodokļi” 
30. Laikraksts “Latvijas Vēstnesis” 
31. Laikraksts “Dienas Bizness” 
 

http://www.kriso.lv/cgi-bin/shop/searchbooks.html?author=Kachur+O.&database=russian�
http://www.likumi.lv/�
http://www.vid.gov.lv/�
http://www.fm.gov.lv/�
http://europa.eu.int/comm/taxation�
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Kursa nosaukums Noziedzības attīstības tendences un 

kriminālsodu politika 
Kredītpunkti 2 
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne - kriminoloģija 
Programmas daļa B daļa 
Apjoms (kontaktstundu skaits)  20 
Lekciju skaits 10 
Semināru un praktisko darbu skaits 10 
Pārbaudījuma forma Diferencētā ieskaite 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 
Kursa autors: lektore Mg.iur. V.Jenzena 
Kursa anotācija: maģistranti izzina mūsdienu kriminoloģijas kā zinātnes attīstību; apgūst 
zināšanas par noziedzības stāvokli un tās attīstības tendencēm kā nacionālā tā globālā mērogā, 
izzina noziedzības cēloņus un to likumsakarību ar pārmaiņām mūsdienu politiskajā, 
saimnieciskajā un etniskajā vidē, veidus, kā valstis cenšas ierobežot noziedzības izplatību. 
Maģistrants iepazīstas ar Latvijā pastāvošo sodu politiku, izzina mūsdienu ārvalstu 
kriminālsodu politikas raksturīgākās iezīmes, veic to analīzi un salīdzināšanu; iepazīstas ar 
kriminālsodu politikas īstenošanas mehānismiem valstīs, šo sodu pilnveidošanas un 
optimizācijas virzieniem. 
Kursa apraksts – plāns 

· Noziedzības attīstības tendences: 
1. Kriminoloģijas kā zinātnes attīstība. Kriminoloģijas teorijas. 
2. Noziedzība un tās pamatrādītāji Latvijā un ārvalstīs. Latentās noziedzības līmenis 

Latvijā un ārvalstīs. 
3. Transnacionālās organizētās noziedzības izpratne, izpausmes veidi, noteicošie faktori.  
4. Pasaules globalizācijas tendences un noziedzība. 
5. Mūsdienu noziedznieka personības sociāli demogrāfiskais un psiholoģiskais 

raksturojums. 
6. Viktimoloģijas pētījumu organizēšana un to nozīme noziedzības prevencijā. 
7. Valstu sadarbība starptautiski tiesiskā jomā pretdarbībā noziedzībai. 

· Kriminālsodu politika: 
1. Kriminālsodu politikas jēdziens, būtība un uzdevumi. 
2. Latvijas kriminālsodu politikas mūsdienu raksturojums. 
3. Alternatīvo kriminālsodu piemērošanas problēmas likumdošanas un sabiedriskās domas 

kontekstā. 
4. Ārvalstu pieredze kriminālsodu politikā. 
5. Iespējamie risinājumi kriminālsodu sistēmas pilnveidošanai un optimizēšanai. 

Kompetences: 
Studējošais pēc studiju kursa apguves orientējas kriminoloģijas kā zinātnes galvenās mūsdienu 
attīstības tendencēs; ir apguvis iemaņas praktiski pielietot noziedzības stāvokļa un cēloņu 
izpētes metodes, salīdzināt noziedzības stāvokļus dažādos pasaules reģionos un, prognozējot 
noziedzības turpmāko attīstību, izstrādāt iespējamo noziedzības ierobežošanas programmu. 
Maģistrants prot analītiski pieiet Latvijā valdošai sodu politikai un, salīdzinot to ar atsevišķās 
ārvalstis esošo sodu politiku, kā arī ņemot vērā zinātnes, tehnikas sasniegumus, izstrādāt 
iespējamos risinājumus kriminālsodu sistēmas pilnveidošanai un optimizēšanai. 
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Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Aktīva piedalīšanās semināros, sekmīgi veikti patstāvīgie praktiskie uzdevumi, pozitīvi 
novērtēti kontroldarbi sastāda 50% no kopējā vērtējuma. 
Sekmīgi nokārtota ieskaite un eksāmens sastāda 50% no kopējā vērtējuma. 
 
01 - mācību pamatliteratūra 
1. Kriminoloģija. Mācību grāmata Zina .redaktori K. Ķipēna, A.Vilks// Nordik. 2004. 
2. Иншаков С. М. Зарубежная криминология. Учебное пособие для вузовю 2-е изд.// 

Москваю ЮНИТИ – ДАНА. Закон и право. 2003. с. 383. 
 
02 – mācību papildliteratūra 
1. *Kristapsone S. Noziedzība Latvijā.// Rīga. Raka. 2003. lpp. 203. 
2. *Liholaja V. Cilvēku tirdzniecības noziegumi: būtība un tiesu prakse.// Jurista vārds. 

2006. Nr. 13. lpp. 1 – 5; Nr. 14. lpp. 17 – 22. 
3. *Organizētās noziedzības novēršanas, apkarošanas un samazināšanas valsts programma 

2006. – 2010. gadam. Apstiprināta ar LR MK 2006. gada 31. maija Rīkojumu Nr. 390.  
4. Hūbere B., Klumpe B. Sevišķie izziņas pasākumi organizētās noziedzības apkarošanā 

Lielbritānijā.// Rīga. LPoA. 1993. lpp. 83. 
5. Lorencs F. Sevišķie izziņas pasākumi organizētās noziedzības apkarošanā Francijā.// Rīga. 

LPoA. 1993. lpp. 55. 
6. *Adler F., Mueller G. O. W. Laufer W. S. Criminology. 2-d edition.// New York. 1995. 
7. Binder A., Gilbert G., Methos of Research in Criminilogy and Criminal Justice.// New 

York. 1983.  
8. *Баранник И. Н. Транснациональная организованная преступность и сорудничество 

стран Азиатско – Тхоокеанского регона в борьбе с ней.// Москва. Российская 
криминологическая ассоциация. 2007. с. 246. 

9. *Ведерникова О.Н. Теория и практика борьбы с преступностью: скандинавская 
уголовно-правовая и криминологическая модель.// Государство и право. Москва. 
Наука. 2008. № 7. с.53-61. 

10. *Кравченко Ю. И., Рыбак М. С. Теория и методология построения системы 
уголовных наказаний.// Правовая политика и правовая жизнь. Москва. Саратов. 
2008. № 4.с.70-77. 

11. *Краснов Ю. Совершенствование учебно-воспитательного процесса в 
воспитательных колониях ФСИН России и участие в нём институтов гражданского 
общества.// Ведомости уголовно-исполниельной системы.// Москва. 2008. № 7. с.3-
11. 

12. *Линеев В. В. Эпоха глобализации и рпеступность.// Москва. 2007. 
13. *Лопашенко Н. А. Уголовная политика.// Москва. Волтерс Клувер.2009. с.608. 
14. *Турнер П. В. Тюрьмы в Европе – пенитенциарная инфляция и перенаселеность.// 

Преступнось и борьба с ней. Новешие правовыу исследования. Сборник научных 
трудов.// Москва. 2008. с. 157-159. 

15. *ХI Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголоному правоудию (Бангкок, 18-25 апрля 2005 года). Сборник 
документов. Сост. Сухаренко А.Н.// Москва. Юрлитинформ. 2008. с.616. 

16. Ангельчева И.Д. Международный терроризм в свете глобальных проблем 
современности.// Место и роль органом внутренных дел в системе уголовной 
юстиции. Материалы межвузовской научной конференции слушателей, курсантов и 
студентов. Май, 2007 г.// Омск. Изд. Омск. Акад МВД России, 2008, Вып. 12. с.31-
32. 

17. Антинян Е. А. Возникновение и развитие зарубежных тюремных систем.// Вестник 
МУ МВД России. 2004. № 3. стр. 142-148. 

18. Власов О., Дъяченко А.П. Международные конвенции о торговле женщинами и 
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детьми и их сексуальной эксплуатации.// Уголовное право: стратегия развития в 
ХХI веке. Материалы 5-й Международной научно-практической конференции, 24-
25 января 2008 г.// Москва. Проспект. 2008. с.474-478. 

19. Квашис В. „Цена” преступости как криминологическая проблема.// Уголовное 
право. Москва. АНО „Юридические программы”. 2008. № 6. с.94-102. 

20. Коляда А.В. Международный и отчественный опыт борьбы с легализацией 
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем.// Международное 
уголовное право и международная юстиция.// Москва. Юрист. 2008. № 2. с.22-24. 

21. Красиков Д. В. Правовые позиции Европейского суда по правам человека в 
отношении заключения под стражу в качестве меры пресечерия.// Закон. Москва. 
2009. № 1.с. 53-68. 

22. Литвишков В.М. Пенитенциарная педагогика.// Москва. 2004. 
23. Лобовиков В.О. „философия преступления” и „философия жизни” Ф. Ницще с 

точки зрения современной криминологии и двузначной алгебры формальной 
аксиологии.// Научный вестник Омской академии МВД России. Омск. ОНиРИО 
Омской академии МВД России. 2008. № 2(29). С.26-34. 

24. Преступность в России начала ХХI века и реагирование на нее. Под редакц. А. И. 
Долговой//. Москва. Российская  криминологическая ассоциация. 2004. с.124. 

25. Романова Л.И. Актуальные вопросы профилактики криминального наркотизма в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе.// Борба с наркопреступностью и наркоманией на 
Дальнем Востоке: новый этап государственной наркополитики. Материалы 
Всероссийской заочной научно-практической конференции, г. Хабаровск, сентябрь 
2007 г.// Хабаровск, 2008.с. 12-16. 

 
03 - Periodiskie izdevumi un interneta resursi 
1. Administratīvā un Kriminālā justīcija 
2. ANO sekretariāts www.un.org. 
3. Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm 
4. Latvijas Vēstnesis  www.lv.lv 
5. Likums un tiesības 
6. LPoA raksti 
7. Закон 
8. Закон и+ правo 
9. Законнось 
10. Российская Юстиция 
11. Следователь. 
12. Юридическая научная библитека www.lawlibrary.ru/print_trebovanie.php 
13. Юрист 
14. East European Politics & Societies http://eep.sagepub.com  
15. European journal of crime, criminal Law and criminal justice 
16. European Journal of Criminology http://euc.sagepub.com  
17. International Criminal Justice Review http://icj.sagepub.com 
18. Interpol 
19. Journal of Contemporary Criminal Justice http://ccj.sagepub.com 
20. Journal of criminal justice 
21. Youth Justice http://yjj.sagepub.com  
22. www.ojp.usdoj.gov/bjs/ ASV 
23. www.nyulawglobal.org/globalex/Comparative_Criminal_Procedure.htm   
 

 

http://www.un.org/�
http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm�
http://www.lv.lv/�
http://www.lawlibrary.ru/print_trebovanie.php�
http://eep.sagepub.com/�
http://euc.sagepub.com/�
http://icj.sagepub.com/�
http://ccj.sagepub.com/�
http://yjj.sagepub.com/�
http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/�
http://www.nyulawglobal.org/globalex/Comparative_Criminal_Procedure.htm�
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Kursa nosaukums Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas praktikums 
Kredītpunkti 2 
Zinātnes nozare Krimināltiesības 
Programmas daļa B daļa 

Apjoms (kontaktstundu skaits): 20 
Lekciju skaits: 10 
Semināru un praktisko darbu skaits: 10 
Pārbaudījuma forma Diferencēta ieskaite 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 
Kursa autori: docents Dr.iur. G.Makarova, lekors, Mg.iur. A.Lapsa 
Kursa anotācija: kurss sniedz iespēju padziļināt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas 
noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijā un iespējamā kvalifikācijas algoritma modeļa iestrādē, 
ļauj izprast normu un normu daļu konkurences noteikumus un piemērošanas nosacījumus, 
kā arī noteikt kvalificējošo pazīmju būtību un praktiskās piemērošanas konsekvences. Kursa 
apgūšanas veids – interaktīvs, ar mērķi veicināt studentu spēju analizēt konkrētas 
krimināltiesību problēmas kopumā gan no teorētiskā, gan no praktiskā viedokļa. 
Kursa apraksts – plāns 
1. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas teorētiskie pamati. 
2. Kvalifikācija pēc noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmēm. Nepabeigta noziedzīga 

nodarījuma kvalifikācija. 
3. Dalībā un līdzdalībā izdarīta noziedzīga nodarījuma kvalifikācija. 
4. Noziedzīgu nodarījumu daudzējādība. 
5. Noziedzīgu nodarījumu pret personu kvalifikācija. 
6. Noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu kvalifikācija. 
7. Noziedzīgu nodarījumu pret dabas vidi kvalifikācija. 
 

8. Noziedzīgu nodarījumu valsts dienestā kvalifikācija. 
9. Huligānisma kvalifikācija. 
10. Noziedzīgu nodarījumu pret satiksmes drošību kvalifikācija. 
Kompetences: 
Kursa apguve sniedz studentiem izpratni par krimināltiesību normas piemērošanas mehānismu 
un normu piemērošanas algoritma izveidošanas posmiem tiesu praksē, krimināltiesību normu 
piemērošanas nosacījumiem tiesību normu kolīzijas gadījumā, attīsta spējas patstāvīgi analizēt 
Krimināllikuma normu piemērošanas problēmas un rast problēmas risinājumu, ņemot vērā 
Latvijas un citu valstu krimināltiesību stāvokli, mehānismus un piemērošanas praksi. 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Pozitīvi nokārtota diferencēta ieskaite 
 
01 - mācību pamatliteratūra 
25. Krimināllikuma zinātniski - praktiskais komentārs. 1., 2. un 3.grāmata. Rīga: Firma "AFS", 

2007. 
26. Judins Andrejs. Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību. – R.: Biznesa augstskola Turība, 

2006. – 360 lpp. 
27. Liholaja Valentija. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija : likums, teorija, prakse. 

2.papild.izd. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2007. - 501 lpp. 
28. Liholaja Valentija. Komentāri par Latvijas tiesu praksi krimināllietās / Valentija Liholaja. 
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29.   2.gr. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2007: a/s "Poligrāfists". - 268 lpp. 
30. Liholaja Valentija. Komentāri par Latvijas tiesu praksi krimināllietās : [mācību grāmata] / 

V.Liholaja. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2006. - 224 lpp.Podprigora Dmitrijs. Vainas 
noteikšana krimināltiesībās: mācību līdzeklis. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2006. - 
109 lpp. 

31. Podprigora Dmitrijs. Vairāku personu piedalīšanās noziedzīgā nodarījumā. - Rīga : 
Biznesa augstskola Turība, 2008. - 237 lpp. 

32. Благов Е.Б. Применение уголовного права (теория и практика). - Санкт-Петербург: 
Юридический центр Пресс, 2004. – 505 c. 

33. Кудрявцев Владимир. Общая теория квалификации преступлений / В.Н.Кудрявцев. - 
Изд.2-е, перераб. и доп. - Москва : Юристъ, 2006. - 302 с. 

 
02 – mācību papildliteratūra 
26. Козлов А.П. Понятие преступления. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 

2004. – 817 с. 
27. Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. – СПб.: Издательство «Юридический 

центр Пресс», 2002. – 353 c. 
28. Krastiņš Uldis (1933-). Salīdzināmās krimināltiesības : Latvija, Beļģija, Dānija, Nīderlande 

/ Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja; vāka dizains: Ilze Reņģe. - Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2008 : SIA "Latgales druka". - 493 lpp. 

29. Krastiņš Uldis. Salīdzināmās krimināltiesības.Latvija,Austrija,Šveice,Vācija: [mācību 
grāmata] / U.Krastiņš ; V.Liholaja. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2006. - 575 lpp. 

30. Cases and Materials on Criminal Law. Eight Edition. By Michael J.Allen. London: 
Sweet&Maxwell, 2001. 

31. Clarkson. Understanding Criminal Law., 1995. 
32. Criminal Law 2002-2003. Fifth edition. Edited by J.H. Dennis. London: Sweet&Maxwell, 

2002. 
33. Reed A., Seago P. Criminal Law. Series 2nd edition. London: Sweet&Maxwell, 2000. 
34. Smith&Hogan. Criminal Law. London, Dublin, 1992. 
35. Herman Blei. Strafrecht Besonder Teil 1. - Verlag C.H. Beck.- Munchen, 1996. 
36. Johannes Wessel.  Strafrecht Besonderer Teil  1  und Teil 2. -- C.F.  Muller Verlag, 

Heidelberg, 1997. 
37. Guy Stessens. Money Laundering: a new international law enforcement model. - Published 

2000 Cambridge University Press. – 488 pages. 
 
03 – ieteicamā periodika un  interneta resursi 
11. Latvijas Vēstnesis - www.lv.lv  
12. Normatīvo aktu bāze – www.likumi.lv  
13. Latvijas Republikas Saeima – www.saeima.lv 
14. Latvijas Republikas Augstākā tiesa – www.at.gov.lv 
15. Latvijas Republikas Satversmes tiesa – www.satv.tiesa.gov.lv 

 

http://www.lv.lv/�
http://www.likumi.lv/�
http://www.saeima.lv/�
http://www.at.gov.lv/�
http://www.satv.tiesa.gov.lv/�
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Kursa nosaukums Pašvaldību tiesību problēmas 
Kredītpunkti 2 
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne – Administratīvās tiesības 
Programmas daļa B daļa 
Apjoms (kontaktstundu skaits)  20 
Lekciju skaits 10 
Semināru un praktisko darbu skaits 10 
Pārbaudījuma forma Diferencētā ieskaite 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 
Kursa autors: lektors Mg.oec. Aivars Bernāns 
Kursa anotācija: kursa ietvaros studenti iegūst zināšanas par pašvaldību tiesību aktuālajiem  
teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem un to problēmām Latvijā, kā arī iespējamajiem 
risinājuma veidiem.  
Kursa apraksts – plāns 
1. Pašvaldību vieta un loma valsts pārvaldes sistēmā. 
2. Pašvaldību tiesiskā statusa nostiprināšanas perspektīves LR Satversmē. 
3. Eiropas vietējās hartas noteikumu izpildes problēmas Latvijas Republikā. 
4. Vietējās un reģionālās pašvaldības, to nozīmes un funkciju sadalījuma analīze. 
5. Pašvaldību kompetences noteikšanas problēmas. 
6. Pašvaldību darba organizācija. 
7. Pašvaldību lēmumu veidi un ar to saistītās problēmas. 
8. Reģionālā pašvaldību reforma un ar to saistītās problēmas. 
9. Pašvaldību attīstības perspektīves. 
10. Pašvaldību finansu sistēmas raksturojums. 
11. Bāreņtiesu darbība, problemātikas raksturojums. 
12. Pašvaldību attiecību raksturojums ar valsts varas orgāniem. 
13. Pašvaldību darbība administratīvā procesa likuma ietvaros. 
Kompetences: 
Studiju kursā iegūtā kompetence- 
    1.Profils- 
      Maģistrantam ir zināšanu, prasmju un attieksmju kopums, kas ļauj veikt augsti kvalificētas 
funkcijas regulējošo normatīvo aktu analīzē un piemērošanā pašvaldību kompetences ietvaros.    
2.Kompetences- 
      2.1.Intelektuālās kompetences 
        Papildus bakalaura kompetencēm, maģistrants spēj: 
17. komunicēt sarežģītus jautājumus gan speciālistu, gan nespeciālistu vidē, spējot pamatot un 

argumentēt savu viedokli; 
18. pastāvīgi formulēt un analizēt sarežģītas praktiskas problēmas un piedāvāt savus 

risinājuma veidus; 
19. pastāvīgi pilnveidot savas teorētiskās un praktiskās zināšanas. 
      2.2.Profesionālās un akadēmiskās kompetences 
        Maģistrants ir ieguvis padziļinātas teorētiskas zināšanas un pētniecības iemaņas, kuras 
spēj izmantot: 
20. zinātniski pētnieciskai darbībai aktuālo jautājumu iztirzāšanā un problemātikas 

aktualizācijā; 
21. profesionālu problēmu risināšanai un risinājumu ceļu izvēlei; 
22. izprast sarežģītus jautājumus un kopsakarības, kuras iespējams analizēt zinātniski 
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pētnieciskajā un praktiskajā darbībā; 
23. Maģistrantam ir padziļinātas teorētiskās un analītiski praktiskās zināšanas pašvaldību 

tiesībās. 
      2.3.Praktiskās kompetences 
        Papildus bakalaura līmeņa kompetencēm profesionālais maģistrants spēj: 
24. pastāvīgi pieņemt un pamatot pašvaldību tiesību jomā balstītus lēmums; 
25.  spēj izvērtēt un pieņemt lēmumus publisko tiesību subjekta un personas attiecību modelī, 

balstoties uz zinātniskām, teorētiskām metodēm un jaunākajām tendencēm, attīstīt 
praktiskas pieejas jautājumu risināšanā. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Pārbaudes prasības: Sekmīgi nokārtots pārbaudījums. 
Iepriekšējās prasības: Pašvaldību tiesības. Konstitucionālās tiesības. Administratīvās 
tiesības. Administratīvā procesa tiesības. Darba tiesības. Civiltiesības. 
 
01 - mācību pamatliteratūra 
1.Rags Z. Latvijas Republikas pašvaldību tiesības.- Rīga, 2002.- 343 lpp. 
2.Rags Z. Vietējās pārvaldes organizācijas un darbības tiesiskais nodrošinājums ārvalstīs.- 

Rīga, 2004.- 285lpp. 
3.Vanags E., Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība.- Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005.- 

384lpp. 
4.Vaidere I., Vanags E., Vanags I., Vilka I. Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas 

Savienībā un Latvijā.- Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006.- 295lpp. 
 

02 – mācību papildliteratūra 
1.Briede J. Administratīvais akts.- Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003.- 176lpp.  
2.Načisčionis J. Administratīvās tiesības.- Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003.- 288 lpp. 
3.Pleps J., Pastars E., Plakane I. Konstitucionālās tiesības.- Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2004.- 

732 lpp. 
4.Stucka A. Administratīvās tiesības.- Rīga: Juridiskā koledža, 2006.- 210lpp. 
5.Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Ceturtā daļa. Saistību tiesības. Zin.red. Torgāns 

K. R.: Mans Īpašums, 1998, 688 lpp. 
6.Alder J. Constitutional and Administrative Law. Houndmills.London.1994. 
7.Batley R., Stoker G. Local Goverment in Europe: Trends and Developments.- London: mac 

millan,1991. 
8.Galligan D.J. Administrative law. Oxford University Press, 1996. 
 
Normatīvie akti 
41. LR likums “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” – 31.10.2002. 
42. LR likums “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” – 26.09.2002. 
43. LR likums “Dzīvesvietas deklarēšanas likums” – 20.06.2002. 
44. LR likums “Valsts pārvaldes iekārtas likums” – 06.06.2002. 
45. LR likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” – 25.04.2002. 
46. LR likums “Reģionālās attīstības likums” – 21.03.2002. 
47. LR likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” – 19.10.2000. 
48. LR likums “Komerclikums” – 13.04.2000. 
49. LR likums “Bērnu tiesību aizsardzības likums”  - 19.06.1998. 
50. LR likums “Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības 

uzraudzību” – 21.05.1998. 
51. LR likums “Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu” – 05.03.1998. 
52. LR likums “Par nekustamā īpašuma nodokli” – 04.06.1997. 
53. LR likums “Par pašvaldībām” – 19.05.1994. 
54. LR likums „Administratīvā procesa likums”- 25.10.2001. 
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55. Latvijas Republikas Satversme – 15.02.1922. 
56. LR likums “Par nodokļiem un nodevām”- 18.02.1995. 
57. LR likums „Bārintiesu likums” – 22.06.2006. 

 
03 – ieteicamā periodika un  interneta resursi 
41. „Jurista Vārds”; „Likums un Tiesības” 
42. Normatīvo aktu bāze – www.likumi.lv 
43. Latvijas Pašvaldību savienība – www.lps.lv 
44. LR Satversmes tiesa – www.satv.tiesa.gov.lv 
45. LR Augstākā tiesa – www.at.gov.lv 
46. Latvijas Lielo pilsētu asociācijas mājaslapa: www.llpa.lv 
47. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas mājaslapa: http://www.raplm.gov.lv 
48. Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapa: http://www.vraa.gov.lv 
 

 

http://www.likumi.lv/�
http://www.satv.tiesa.gov.lv/�
http://www.at.gov.lv/�
http://www.llpa.lv/�
http://www.raplm.gov.lv/�
http://www.vraa.gov.lv/�
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Kursa nosaukums Patērētāju interešu aizsardzība ārējā un 
iekšējā tirgū 

Kredītpunkti 2 
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne  
Programmas daļa B daļa 
Apjoms (kontaktstundu skaits)  20 
Lekciju skaits 10 
Semināru un praktisko darbu skaits 10 
Pārbaudījuma forma Diferencētā ieskaite 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 
Kursa autori: lektors Mg.iur. A.Vanags 
Kursa anotācija: kursa mērķis ir sniegt studējošiem padziļinātas zināšanas par patērētāju 
tiesību problēmām un to iespējamo risināšanu Latvijā, ārvalstu pieredzi patērētāju interešu 
aizsardzībā. 
Kursa apraksts – plāns 
1.temats. Patērētāja jēdziens un ar to saistītas problēmas. 
2.temats. Tiesiskās problēmas līgumos ar patērētājiem. 
3.temats. Civiltiesiskās atbildības par patērētāju tiesību pārkāpumiem problēmas. 
Kompetences: 
Students: 

1. pārzina svarīgāko normatīvo aktu patērētāju tiesībās saturu,  
2. prot raksturot nozīmīgākas tendences patērētāju tiesību attīstībā Latvijas un ES,  
3. prot nosaukt un analizēt svarīgākās problēmas patērētāju tiesībās,  
4. prot piemērot patērētāju tiesību normas praksē, tai skaitā prot atrast un pamatot kāzusa 

risinājumu juridisko problēmu gadījumos. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Pārbaudes prasības: pozitīvā atzīme ieskaitē – 100 % 
Iepriekšējās prasības:  
Nepieciešams apgūt kursus: Civiltiesību vispārējā daļa, Saistību tiesības, Lietu tiesības, 
Mantojuma tiesības, Ģimenes tiesības, Komerctiesības.  
Ieteicama šādu kursu apguve: Patērētāju aizsardzības tiesības. 
 
01 - mācību pamatliteratūra 
1. Bitāns A. Civiltiesiskā atbildība un tās veidi. Izdevniecība “AGB”. R, 1997. 207 lpp. 
2. Broka B. Par jauniem līgumiem mūsu, patērētāju, tiesības.// Jurista vārds Nr.37, 2000.gada 

28.novembris. 
3. Slicāne E. Labas ticības princips un tā piemērošana Latvijas civiltiesībās.// Jurista Vārds 

Nr.6, 2007.gada 6.februāris. 
4. Sporne I. Par atteikuma tiesībām patērētāju līgumos.// Jurista vārds Nr.229, 2001.gada 

20.novembris, Nr.230, 2001.gada 27.novembris, Nr.231, 2001.gada 04.decembris. 
5. Torgāns K., Jemeļjanova M., Burkovska V. Produkcijas kvalitāte, likums, patērētāja 

tiesības. R, 1994. 128 lpp., 2000. 
6. Zadraks G. Direktīvas 93/13/EEK "par netaisnīgiem noteikumiem patērētāju līgumos" 

nepieciešamā reforma.// Likums un Tiesības. 2005. gada aprīlis, 7. sēj., nr. 4. 
 
02 – mācību papildliteratūra 
1. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. Autoru kolektīvs prof.K.Torgāna vispārīgā 
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zinātniskā redakcijā. “Mans īpašums”. Rīga, 1998. 687 lpp. 
2. Lēdiņa L. Patērētāju tiesību aizsardzība darījumos ar nekustamo īpašumu.// Jurista Vārds  

Nr.46 (397), 2005.gada 06.decembris; Jurista Vārds Nr.47 (398), 2005.gada 13.decembris. 
3. Lošmanis A. Par komerctiesību jaunu ietvaru. // Jurista Vārds Nr.168, 2000.gada 13.aprīlis. 
4. Strupišs A. “Jācer, ka Komerclikuma uzlabošana neslēpj centienus to novilcināt”// Jurista 

Vārds Nr.208, 2001.gada 22.maijs. 
5. Антонов В.В., Антонова Н.А., Толпыгин Г.А. Потребительское право и защита прав 

потребителей. “Приор – издат”. Москва, 2003. 
6. Miller C.J., Harvey Brian W., Parry Deborah L. Consumer and Trading Law. Text, Cases 

and Materials. Oxford University Press. Oxford, 1998. 747.lpp. 
7. Stapleton J. Product liability. Butterwarths. London, Dublin, Boston... 1994. 384 lpp. 
8. The Product Liability Resource Manual. James T.O’Reilly, Nancy C.Cody. General Practice 

Section. American Bar Association, 1997. 337 lpp. 
 
03 - normatīvie akti 

 2004.gada 07.aprīļa Preču un pakalpojumu drošuma likums. 
 2000.gada 20.jūnija likums “Par atbildību par preces un pakalpojuma trūkumiem”. 
 1999.gada 18.marta Patērētāju tiesību aizsardzības likums. 
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Kursa nosaukums Personības psiholoģija un pedagoģija 
jurisprudencē 

Kredītpunkti 2 
Zinātnes nozare Pedagoģiskā psiholoģija 
Programmas daļa A daļa 
Apjoms (kontaktstundu skaits)  20 
Lekciju skaits 10 
Semināru un praktisko darbu skaits: 10 
Pārbaudījuma forma Diferencētā ieskaite 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas un psiholoģijas katedra 
Kursa autori: Dr.paed.,profesors Pēteris Vucenlazdāns   
                        Mg.oec., lektore Evita Eglīte 
Kursa anotācija: sniegt profesionālai darbībai nepieciešamās pamatzināšanas par personības 
struktūru, kā arī izpratni par pedagoģijas stratēģijām, taktikas un metodoloģijas būtību un 
pielietojumu juristu praktiskajā darbībā.  
Kursa apraksts – plāns 

1. Juridiskās pedagoģijas metodoloģiskais pamats. 
2. Juridiskās pedagoģijas pētījuma objects, mērķis un uzdevumi. 
3. Sociāli – juridiskā pedagoģija. 
4. Personības jēdziens un tās attīstības teorijas. 

      5.   Personības individuāli tipoloģiskās īpatnības. 
6.   Pedagoģija un tiesībsargājošo institūciju darbības. 
7.   Pedagoģiskais un audzināšanas darbs ar personālu, kuri strādā tiesībsargājošās 
      struktūrās. 
8.   Didaktiskie aspekti sagatavojot tiesībsargājošos darbiniekus profesionālai darbībai. 
9.   Ekstremāli – juridiskā pedagoģija. 

Kompetences: 
Maģistrantiem pilnveido zināšanas par personību un tās attīstību pedagoģiski - juridiskajā 
procesā, spēj atpazīt indivīda personības traucējumus un adekvāti rīkoties un pieņemt 
lēmumus juridiskajā darbībā. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
praktisko nodarbību apmeklējums 75%, piedalīties s4eminārā un ņemt aktīvu dalību, uzrakstīt 
kontroldarbu, sekmīgi nokārtot diferencēto ieskaiti.  
 
01 - mācību pamatliteratūra 
1. Borns E.L., Ruso N.F. Psiholoģija. 1.daļa, 2.daļa, 3.daļa, 4.daļa //R.: IU  „RaKa”, 2001. 
2. Broks A. Sistēmas ap mums un mēs sistēmās. – R.: Zinātne, 1988. 
3. Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziņas.-R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
4. Reņģe V. Psiholoģija. Personības psiholoģija// R.: Apgāds Zvaigzne ABC, 2000. 
5. Kasjanovs G. Juridiskā un pārvaldes psiholoģija> R., LPA 2003. 
6. Maslo E. Mācīšanās spēju pilnveide. – R.:RAKA, 2003. 
7. Vorobjovs A. Vispārīgā psiholoģija// R: SIA „Izglītības soļi”, 2000. 
8. Еникеев.М. Юридическая психология. –Москва: НОРМА – ИНФРА, 1999. 
9.  Cтоляренко А. М.  Юридическая педагогика  Москва 2000.  

 
02 – mācību papildliteratūra 
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1. Dako P. Psiholoģiskās brīnumainās uzvaras// R.: Apgāds Zvaigzne ABC, 1999. 
2. Egidess A. Personības psiholoģiskais portrets.// R.:Jumava, 2007. 
3. Reņģe V. Sociālā psiholoģija// R.: Apgāds Zvaigzne ABC, 2002. 
4. Reņģe V. Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas// R.: Apgāds Zvaigzne ABC, 

1999. 
5. Vedins I. Deviantas uzvedības motivācijas problēmas filozofiskie aspekti // LPA. Raksti. 

1.sēj. –Rīga, 1994. 
6.  Vorobjovs A. Sociālā psiholoģija// R: SIA „Izglītības soļi”, 2002. 
7. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. C.Петербург: Питер 1998., -608стр. 
8. Edens J.F., Cruise K.R. Behavioral Sciences and the Law, 2001. 
 
03 – ieteicamā periodika un  interneta resursi 
1. Žurnāls „Psiholoģija mums”; 
2. Journal “Law and Human Behavior”; 
3. http:www.aic.lv/rec/LV/new-d-lv/Latvija/konf-def.htm. 
4.   www.psiholoģijas pasaule.lv; 
5.   www.psiholoģija.lv   
     

 
 
 
 
 
 

http://www.psiholoģijaspasaule.lv/�
http://www.psiholoģijaspasaule/�


 183 

 
Kursa nosaukums Pierādījumu teorija un prakse kriminālprocesā 
Kredītpunkti 2 
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne – kriminālprocesuālās tiesības 
Programmas daļa B daļa 
Apjoms (kontaktstundu skaits)  20 
Lekciju skaits 10 
Semināru un praktisko darbu skaits 10 
Pārbaudījuma forma Diferencētā ieskaite 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 
Kursa autors: lektore Mg.iur. V.Jenzena 
Kursa anotācija: maģistrants izzina pierādīšanas teorijas kriminālprocesā būtību, pierādījumu 
satura atbilstību pastāvošam pierādījumu novērtējumam; tiek iepazīstināts ar aktuāliem, 
problemātiskiem jautājumiem pierādīšanas teorijā un praksē; līdz ar analītiskas, kritiskas 
pieejas attīstīšanu pierādījumu novērtēšanai studiju laikā, apgūst iemaņas patstāvīgi risināt 
praksē sastopamos problēmjautājumus. 
Kursa apraksts – plāns 
1. Izzināšanas un pierādīšanas izpratne loģikā. 
2. Izzināšanas un pierādīšanas izpratne un savstarpējā nosacītība kriminālprocesā. 
3. Pierādīšanas procesuālo un faktisko aspektu savstarpējā saikne. 
4. Pierādījums kā pierādīšanas (pamatošanas) līdzeklis. 
5. Pierādījumu iegūšanas un novērtēšanas īpatnības. 
Kompetences: studējošais pēc studiju kursa apguves izprot pierādīšanas teorijas 
kriminālprocesā būtību, pierādījumu satura atbilstību pastāvošam pierādījumu novērtējumam; 
ir apzinājis aktuālākos problemājautājumus kā pierādīšanas teorijā, tā praksē un prot patstāvīgi 
rast risinājumu. 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Aktīva piedalīšanās semināros, sekmīgi veikti patstāvīgie praktiskie uzdevumi, pozitīvi 
novērtēti kontroldarbi sastāda 50% no kopējā vērtējuma. 
Sekmīgi nokārtota ieskaite un eksāmens sastāda 50% no kopējā vērtējuma. 
 
01 - mācību pamatliteratūra 
1. Strada-Rozenberga K. Pierādīšanas teorija kriminālprocesā. Vispārīgā daļa.// Rīga. 2002. 
2. Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизиодстве.// Москва. Норма. 

2005. с. 528. 
 
02 – mācību papildliteratūra 
1. *ASV FIB tiesu ekspertīžu un lietisko pierādījumu izpētes rokasgrāmata. Red. F.Straube.// 

Rīga. LPoA. 1995. 
2. *Šmitds J. Daži piemēri liecinieku psicholoģijai.// Jurists. 1936. № 7/8. 151. lpp. 
3. Aptaujas un pratināšanas taktika (ASV rekomendācijas) // LPoA. 2005. 
4. Balodis J. Nepatiesa liecība kā pretdarbība tiesai.// Tieslietu ministrijas Vēstnesis. 1938. 

1362. lpp. 
5. Bērziņš P. Katram ekspertīzes atzinumam jābūt pietiekoši pamatotam.// Tieslietu 

ministrijas Vēstnesis. 1939. 814. lpp. 
6. Kaminska G., Tiesu runas kā publiskas runas sagatavošana un izpildījums. // Rīga. 2000. 
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7. Kaminska G., Tiesu runu problēmas (advokātiem krimināllietās). // Rīga. 2002. 
8. Liecinieku liecības no psiholoģijas viedokļa.// Tieslietu ministrijas Vēstnesis. 1922. №6. 

265. lpp.; 1923. № 7. 57. lpp. 
9. Liede A. Kriminālprocess, tiesvedības norise krimināllietās.// Rīga. Zvaigzne. 1973. 
10. Linde A. Daži vārdi par kriminālprocesa teoriju.// Jurists. 1940. № 2/3. 59. lpp. 
11. Veitnere I. Tiesu psiholoģiskā ekspertīze izmeklēšanas procesā.// Latvijas Vēstnesis. 8. 

10. 1997. № 259. 
12. Viļumanis N. Vēlama liecinieku liecību ekspertīze.// Tieslietu ministrijas Vēstnesis. 1940. 

№ 2. 314. lpp. 
13. Zīle J. Cietušais krimināltiesisko zinātņu skatījumā.// LV. 2002. lpp. 118. 
14. *Allen Ch., Sourcebook on evidence. // London. 1996.  
15. *Mихалкин Н.В. Логика и аргументафция в судебной практике. // С-Петербург.2004. 
16. *Александров А. С., Бостанов Р.А. Допустимость и относимость прозводных 

доказательств.// Следователь.Федеральное издание. Москва. 2008. №4 (120). с. 28-
29. 

17. *Анушат Э. Искуства раскрытия преступлений и законы логики. // Москва.2001 
18. *Асеев Р. Применение данных психологии при проведении допроса. //Закон и 

жизнь. 2006. № 4. стр. 44-46  
19. *Владимиров Л. Е. Учение об уголовных доказательств.// Закон. Москва. 2009. №1. 

с.196-239. 
20. *Мирза Л. С. Iustitia (правосудие и справедливость в уголовном процессе)// Lex 

Russica. Научные труды МГЮА. 2008. №1. с.54-71. 
21. *Орлов Ю. К. Проблемы теории доказательст в уголовном процессе. Монография.// 

Москва. Юрист. 2009. с.175. 
22. *Соловьёв А. Б. Процесуальные, психологические и тактические основы допроса на 

предварительном следствии. // Москва.2002. 
23. *Телятников В.И., Убеждение судъи. // С-Петербург. 2004. 
24. *Хижняк Д. С., Процесуальные и криминалистические проблемы развития тактики 

следственных действий // Москва. 2004. 
25. *Шейфер С.А., Следствнные дейстия. Основания, процесуальный порядок и 

доказательное значение.// Москва. 2004. 
26. Аверьянов Г. В. Судебная экспертиза // Москва. 2006. 
27. Введенская Л. А. Риторика для юристов // Ростов на Дону. 2002.  
28. Власов А. А. Особенности доказывания в судопроизводстве // Москва. 2004. 
29. Влфдимиров Л. Е. Учение об уголовных доказательств.// Тула. 2000. с. 463. 
30. Волколуп О. В. Система уголовного судопроизводства и проблемы её 

совершенствованияю // С-Петербург. 2003. 
31. Галимов О. Х. Малолетние лица в уголовном судопроизводстве // С-Петербург. 

2001. 
32. Гладки Г. Роль личностных особенностей в генезисе преступления.// Закон и жизнь. 

2004. №  2. с.4-12. 
33. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. // Москва.1976. 
34. Дятлов О.М. под. ред. Судебно-экспертное исследование вещественных 

доказательств // Минск. 2003. 
35. Зайцева И.А. Процесуальные и тактические особенности допроса подозреваемого и 

обвиняемого при участии защитника.// Москва. 2006. 
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36. Закомлиств А. Ф. Судебная этика // С-Петербург. 2002. 
37. Карпов Н., Александренко Е. Правовые основы предупреждения и преодоления 

противодействия расследованию.// Закон и жизнь. 2005. №  1. с.26-27. 
38. Кисленко С. Л. Судебное следствие: состояние и перспективы развития // Москва. 

2003. 
39. Китаев Н.Н. Неправосудные приговоры к смертой казни: системный анализ 

допушенных ошибок. //  С-Петербург. 2004. 
40. Колдин В.Я. отв. ред. Вещественные доказательства: информационные технологии 

процесуального доказывания //  Москва. 2002. 
41. Колоколов Н. А. Методика проведения основных судебно-контрольных действий в 

стадии предварительного расследования // Москва. 2004. 
42. Кони Анатолий Фёдорович. Воспминания  т. 2-ой // Москва. 1959. 
43. Кореневский Ю. В. Криминалистика для судебного следствия // Москва. 2002. 
44. Костенко Р. В. Понятие и признаки уголовно процесуфльного доказательства.// 

Москва. 2006. 
45. Кудрявцев И. А. Криминальная агрессия: экспертная типология и судебно-

психологическая оценка // Москва. 2000.  
46. Кузнецова С.В. Тактика допроса несовершеннолетнего. //  Москва. 2004. 
47. Мoскалькова Т. Н. Этика уголовного процесуального доказывания // Москва. 1996. 
48. Макаренко И. A. Личность несовершеннолетнего обвиняемого как объект 

криминалистического исследования // Москва. 2006. 
49. Манова Н. С. Предварительное и судебное производство: диференциальная форма // 

Москва. 2004. 
50. Мельников И. И. Судебная речь: для участников судебных прерий по уголовному 

делу // Москва. 2003. 
51. Пашин Л.О. Теория формальных доказательств и здравый смысл.// Российская 

Юстиция. 1996. №1. 
52. Селина Е.В. Доказывание с использованием познаний по уголовному делу.// 

Москва. 2003.  
53. Сильнов М.А. Вопросы обеспечения допустимости доказательств в уголовном 

процессе. // Москва. 2001. 
54. Строгович М.С. Maтериальная  истина и судебные доказательства в советском 

уголовном процессе.// Изд. Академии Наук СССР. Москва. 1955. 
55. Строгович М.С. Избранные труды. Том 1. Проблемы общей теории права.// Москва. 

Наука.1991. 
56. Строгович М.С. Избранные труды. Том 3.Теория судебных доказательств.// Москва. 

Наука.1991. 
57. Тарас А.Е. под ред., Карательная психиатрия. //Минск. 2005. 
58. Филонов Л. Б, Психологические способы изучения личности обвиняемого.// 

Москва, 1983. 
59. Филонов Л.Б. Психологические способы изучения личности обвиняемого.// Москва. 

Академия МВД СССР. 1983. с. 79. 
60. Хмыров А.А., Косвенные доказательства в уголовном деле. // С-Петербург. 2005. 
61. Чегодаев С.С., Криминалистическое исследование улик поведения.// Москва. 2005. 
62. Чурилов Ю. Ю. Формы физического принуждения к даче признательных показаний 

и тактика профессиональной защиты.// Гражданин и право. Москва. Новая правовая 
культура, 2009. №1.с. 76-85. 
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03 - Periodiskie izdevumi un interneta resursi 
24. Administratīvā un Kriminālā justīcija 
25. ANO sekretariāts www.un.org. 
26. Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm 
27. Latvijas Vēstnesis www.lv.lv 
28. Likums un tiesības 
29. LPoA raksti 
30. Закон 
31. Закон и правo 
32. Законнось 
33. Российская Юстиция 
34. Следователь. 
35. Юридическая научная библитека www.lawlibrary.ru/print_trebovanie.php 
36. Юрист 
37. East European Politics & Societies http://eep.sagepub.com 
38. European journal of crime, criminal Law and criminal justice 
39. European Journal of Criminology http://euc.sagepub.com 
40. International Criminal Justice Review http://icj.sagepub.com 
41. Interpol 
42. Journal of criminal justice 
43. Journal of Contemporary Criminal Justice http://ccj.sagepub.com 
44. Youth Justice http://yjj.sagepub.com 
   

 

http://www.un.org/�
http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm�
http://www.lv.lv/�
http://www.lawlibrary.ru/print_trebovanie.php�
http://icj.sagepub.com/�
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Kursa nosaukums Policijas tiesības 
Kredītpunkti 2 
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne – Policijas tiesības 
Programmas daļa B daļa 
Apjoms (kontaktstundu skaits)  20 
Lekciju skaits 10 
Semināru un praktisko darbu skaits 10 
Pārbaudījuma forma Diferencētā ieskaite 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 
Kursa autors: docents Mg.iur. M.Marcinkēvičs 
Kursa anotācija: kurss sniedz zināšanas par Eiropas Savienības valstu policijas sistēmām, 
darbības principiem un to vietu valsts pārvaldes un pašvaldības iestāžu sistēmā. Tiks 
izanalizēta Eiropas Savienības valstu policijas pienākumu daudzveidība (tiesību, struktūru, 
kompetenču, policijas darbinieku tiesiskās aizsardzības, darbību garantiju, atbildības, 
finansēšanas, materiāltehniskās apgādes kārtības, kā arī policijas darbības uzraudzības un 
kontroles daudzveidība).  
Kursa apraksts – plāns 
1. Studiju kursa uzdevumi, sistēma un saikne ar citiem studiju kursiem.  
2. Policijas administratīvā un administratīvi jurisdikcionālā darbība, tās veidi, realizācijas 

pamatformas un pamatmetodes. 
3. Policijas pamatpienākumi un pilnvaras tiesiski publiskās kārtības un drošības sargāšanā.  
4. Valsts policija un tās saikne ar Eiropas Savienības valstu tiesībsargājošām iestādēm. 
5. Drošības policija un tās saikne ar Eiropas Savienības valstu tiesībsargājošām iestādēm.  
6. Transportu policija un tās saikne ar Eiropas Savienības valstu tiesībsargājošām iestādēm. 
7. Militārā policija un tās saikne ar Eiropas Savienības valstu tiesībsargājošām iestādēm. 
8. Finanšu policija un tās saikne ar Eiropas Savienības valstu tiesībsargājošām iestādēm. 
9. Pašvaldības policija un tās saikne ar Eiropas Savienības valstu tiesībsargājošām iestādēm. 
10. Eiropas Tiesiskās sadarbības struktūrvienības un tās saikne ar Latvijas valsts policiju.  
11. Eiropas Policijas birojs un tās saikne ar Latvijas valsts policiju. 
12. Starptautiskā kriminālpoliciju organizācija – Interpols un tās saikne ar Latvijas valsts 

policiju.   
13. Eiropas Savienības valstu tiesībsargājošo iestāžu struktūru, policijas pamatpienākumi un 

pilnvaras tiesiski publiskās kārtības un drošības sargāšanā. 
14. Eiropas policijas sadarbības aktuālās problēmas. 
Kompetences: 
Pēc kursu apguves, studentam veidojas izpratne par policijas lomu demokrātiskā, sociāli 
orientētā un tiesiskā valstī, kā arī par Latvijas policijas organizāciju un vietu valsts izpildvaras 
mehānismā. Tiek gūtas 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, tiek apzinātas vispārējas cilvēka 
tiesības un pamatbrīvības, to garantijas policijas darbā; gūtas zināšanas par policijas tiesībām 
uz iejaukšanos un par policijas akcijas būtību.  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Ja students neapmeklē praktiskās nodarbības, tad konsultācijas laikā par doto tēmu raksta 
kontroldarbu. Ja nav nokārtots pastāvīgais darbs students pie diferencētās ieskaites kārtošanas 
netiek pielaists.  
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01 - mācību pamatliteratūra 
1. 1991.g. 4.jūnija „Likums par policiju”.  
2. 2005.g. 2.jūnija ”Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums”  
3. 2006.g. 15.jūnija „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes 

amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums”  
4. Ministru kabineta Noteikumi Nr.564 par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2007.–

2013.gadam, Rīgā 2006.gada 4.jūlijā. 
5. www.likumi.lv  
 
02 – mācību papildliteratūra 
1. Apvienoto Nāciju Konvencija par bēgļu statusu (1951).  
2. Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (Eiropas Cilvēktiesību 

konvencija) (1950) un tās papildprotokoli. 
3. Dišlers K. Ievads administratīvo tiesību zinātnē. R.: TNA, 2002 –276 lpp.  
4. Eiropas reģionālo vai minoritāšu valodu harta (1992).  
5. Eiropas Sociālā harta (1961) un tās papildprotokoli.  
6. Latvija un Skotijas policija. Skotu policijas ieteikumi Latvijas policijai. R.:LPA, 2002.135 

lpp.  
7. Latvija un Skotijas policija. Skotu policijas ieteikumi Latvijas policijai. R.:LPA, 

2002.135 lpp.  
8. Policija un cilvēktiesības. Eiropas aktualitātes.// Cilvēktiesību Žurnāls, LU, 13.-14./2000.  
9. Policija un cilvēktiesības. Eiropas aktualitātes.// Cilvēktiesību Žurnāls, LU, 13.-

14./2000.  
10. Starptautiskā Konvencija par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu (1965). 
11. Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām (1966).  
12. Starptautiskais pakts par pilsoņu un politiskajām tiesībām (1966) un tās pirmais 

papildprotokols.  
13. Starptautiskās Darba organizācijas Konvencija par diskrimināciju nodarbinātībā un 

profesijā (1958)  
14. UNESCO Konvencija pret diskrimināciju izglītībā (1960).  
15. Vilbergs H.J., Krasts V. Salīdzinošās administratīvās tiesības: lietas un risinājumi: Mācību 

līdzeklis. R.: LU,2001 - 192 lpp.  
16. Vispārējā Konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību (1995). 
17. Žeivots M. 8.Administratīvā atbildība. Shēmas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2002 -108.lpp. 
18.  Международная преступность И. И. Карпец , Москва, Наука, 1988., 112 с. 
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Kursa nosaukums Pretkorupcijas tiesības un to efektivitāte 
Kredītpunkti 2 
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Programmas daļa B daļa 
Apjoms (kontaktstundu skaits) 20 
Lekciju skaits 10 
Semināru un praktisko darbu skaits 10 
Pārbaudījuma forma Diferencētā ieskaite 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 
Kursa autori: docente Dr.iur. G.Makarova 
Kursa anotācija: mērķis- sniegt zināšanas ļoti svarīgā tiesību nozarē Latvijā – pretkorupcijas 
tiesībās un ar to saistītajā efektivitātē, kā arī iepazīstināt maģistrantus ar normatīviem aktiem 
pretkorupcijas jomā un salīdzinošā aspektā pieskarties arī ES valstu regulējumiem. 
Kursa apraksts – plāns 

1. Korupcijas būtība un jēdziens. Korupcijas krimināltiesiskais raksturojums. 
2. Korupcijas subjekti. Korumpētās attiecībās ietvertie subjekti. Korupcijas apkarošanas 

subjekti. 
3. Kriminālatbildība par koruptīvām darbībām saskaņā ar Krimināllikumu. 
4. Administratīvā atbildība par koruptīvām darbībām saskaņā ar Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksu. 
5. Korupcijas izpausmi veicinošie faktori. 
6. Korupcijas apkarošanas virzieni, 
7. Profilaktiska darbība cīņā pret korupciju. 
8. Korupcijas novēršanas darbība Latvijā un to efektivitāte: 

a) KNAB darbība cīņā pret korupciju. 
b)  Korumpēto attiecību veidošanās cēloņu atklāšana un izpēte. 
c) Atbildīgo institūciju kopējā sadarbība cīņā pret korupciju. 
d) Sabiedrības iesaistīšana cīņā pret korupciju. 
e) Likumdošanas pilnveidošana pretkorupcijas jomā. Sodamēra par noziedzīga 

nodarījuma izdarīšanu nenovēršamība. 
9. Korupcijas apkarošanas sociālās, ekonomiskās, tiesiskās, organizatoriskās problēmas. 
10. Korupcijas novēršanas programma. 
11. Ārvalstu pieredze korupcijas novēršanas jomā.  

 
Kompetences: maģistranti iegūst teorētiskās un praktiskās iemaņas korupcijas izpētē Latvijā, 
ārvalstīs un izstrādā korupcijas novēršanas un apkarošanas stratēģijas priekšlikumus savā 
reģionā. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: pārbaudes prasības - vērtējumu veidos: diferencētā 
ieskaite 
 
Iepriekšējās prasības: praktiskais darbs – korupcijas novēršanas un apkarošanas stratēģijas 
priekšlikumu savā reģionā izstrāde. 
 
 
01 - mācību pamatliteratūra 

1. Korupcijas novēršanas likums. Spēkā no 25.10.1995. 
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2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums. - R.: Latvijas Vēstnesis Nr.42, 
2003. 

3. Krimināllikums. 01.04.1999, ar grozījumiem. 
4. Likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbību”. LV 2002.gada 

10.maijs. 
5. Likums „Par Eiropas Padomes Krimināltiesību konvenciju”. LV 2000.gada 

20.decembris. 
6. KNAB Ētikas kodekss. 2004.gada jūlijs.  
7. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums. 

LV, 2008.gada 17.jūlijs. 
8. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, R., Avots, 1985.g. ar grozījumiem. 
9. Mežulis Dainis. Korupcijas ierobežošanas krimināltiesiskie līdzekļi / D. Mežulis. - 

Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003. - 271 lpp. 
10. Judins Andrejs. Apstākli, kas izslēdz kriminālatbildību : Latvijas un citu valstu 

krimināltiesībās : monogrāfija / A. Judins. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2006. – 
356 lpp. 

11. Kalniņš Valts. Korupcijas novēršanas politika Latvijā: problēmas un izredzes: atbilstīgi 
situācijai 2001.gada decembra vidū/ V.Kalniņš. Latvijas Ārpolitikas in-ts. - Rīga: 
Nordik, 2002. - 112 lpp. 

12. Kārkliņa Rasma. Korupcija postkomunisma valstīs/ R.Kārkliņa. - Rīga: Valters un 
Rapa, 2006. - 263 lpp. 

13. Vilks A. Korupcija: mācību grāmata juridiskajām augstskolām un fak./ A.Vilks, 
K.Ķipēna. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2000. - 166 lpp. 

14. Kriminoloģija: mācību grāmata / Zin.red. K. Ķipēna un A.Vilks; Latvijas Neatkarīgo 
kriminologu asociācija. - 2., papild.izd. - Rīga : Nordik, 2004. - 517 lpp. 

15. 2003.gada 31.oktobra ANO Pretkorupcijas konvencija. // Latvijas Vēstnesis, 
2005.gada 30.novembris, Nr.191 (3349) 

16. Eiropas Padomes 1999.gada 27.janvāra Krimināltiesību pretkorupcijas konvencija. // 
Latvijas Vēstnesis, 2000.gada 20.decembris, Nr.460/464 (2371/2375) 

17. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija pret transnacionālo organizēto 
noziedzību. // Latvijas Vēstnesis, 2001.gada 6.jūnijs, Nr.87 (2474) 

18. ES konvencija par cīņu pret korupciju 1997.26.05. (Latvijā spēkā no 2004.gada 
1.maija). 

19. Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts stratēģija 2004. – 2008.gadam. 
 
02 – mācību papildliteratūra 

1. Korupcijas 'C : pārskats par Korupciju un pretKorupcijas politiku Latvijā 2005.gada 
pirmais pusgads / Sabiedriskās politikas centrs Providus ; V.Kalniņš (galv.red.). - Rīga 
: Sabiedriskās politikas centrs Providus, 2005. - 72 lpp. 

2. Pirmsiestāšanās procesa ES monitorings: Korupcija un pretKorupcijas politika/ 
ziņojums. Latvija; Tulk. no angļu val.; Atvērtās Sabiedrības in-ts. Pirmsiestāšanās ES 
monitoringa programma. - Budapest : Open Society Instituts, 2002. - 132 lpp. 
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Kursa nosaukums Saistību un lietu tiesību piemērošanas 
praktikums  

Kredītpunkti 4 
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne  
Programmas daļa B daļa 
Apjoms (kontaktstundu skaits)  40 
Lekciju skaits 20 
Semināru un praktisko darbu skaits 20 
Pārbaudījuma forma Ieskaite, eksāmens 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 
Kursa autori: docente A.Biksiniece, lektors Mg. iur. A.Vanags 
Kursa anotācija: kursa mērķis - sniegt studējošiem padziļinātas zināšanas par lietu tiesību 
problemātiku, attīstīt praktiskās iemaņas saistību un lietu tiesību normu piemērošanā praksē, 
kā arī lietu tiesību problēmu risināšanā praksē. 
Kursa apraksts – plāns 
1.temats. Līgumtiesību praktikums. 
2.temats. Deliktu tiesību praktikums. 
3.temats. Īpašuma tiesību problēmas. 
4.temats. Ķīlas tiesību problēmas.  
5.temats. Servitūti un to problemātika. 
Kompetences: 
Students: 

5. pārzina svarīgāko normatīvo aktu lietu tiesībās saturu,  
6. prot nosaukt un analizēt svarīgākās problēmas saistību un lietu tiesībās,  
7. prot piemērot saistību un lietu tiesību normas praksē, tai skaitā prot atrast un pamatot 

kāzusa risinājumu juridisko problēmu gadījumos. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Pārbaudes prasības: pozitīvā atzīme ieskaitē – 100 % 
Iepriekšējās prasības:  
Nepieciešams apgūt kursus: Civiltiesību vispārējā daļa, Saistību tiesības, Lietu tiesības, 
Mantojuma tiesības, Ģimenes tiesības. 
 
01 - mācību pamatliteratūra 
7. Balodis K. Ievads civiltiesībās. “Zvaigzne ABC”. R, 2007. 
8. Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Lietas. Valdījums. Tiesības uz svešu lietu. Sast. 

G.Višņakova, K.Balodis. R. “Mans īpašums”,1998. 
9. Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Īpašums. Sast. A.Grūtups, E.Kalniņš. R. Tiesu namu 

aģentūra, 2002. 
10. Rozenfelds J. Lietu tiesības. “Zvaigzne ABC”, 2000. 
 
02 – mācību papildliteratūra 
9. Komerclikums. Komercķīlas likums. Koncernu likums. Ar V.Beļajeva, A.Strupiša un 

G.Višņakovas skaidrojumiem. Izdevējs “Tiesu nama aģentūra”, Rīga, 2000.g. 
10. Latvijas Republikas apelācijas instances civillietu nolēmumu apkopojums. 1998.-1999.g. 

“Tiesu nama aģentūra”, Rīga, 2000.g. 
11. Latvijas Republikas Augstākās Tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un 

lēmumi 1997. Latvijas tiesnešu apmācības centrs, Rīga, 1998.g. 
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12. Latvijas Republikas Augstākās Tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un 
lēmumi 1998. Latvijas tiesnešu apmācības centrs, Rīga, 1998.g. 

13. Latvijas Republikas Augstākās Tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un 
lēmumi 1999. Latvijas tiesnešu apmācības centrs, Rīga, 1998.g. 

14. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 
2000. Latvijas Tiesnešu mācību centrs, Rīga, 2001. 

15. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 
2001. Latvijas Tiesnešu mācību centrs, Rīga, 2002. 

16. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 
2002. Latvijas Tiesnešu mācību centrs, Rīga, 2003. 

17. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 
2003. Latvijas Tiesnešu mācību centrs, Rīga, 2004. 

18. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 
2004. Latvijas Tiesnešu mācību centrs, Rīga, 2005. 

19. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 
2005. Tiesu namu aģentūra, Rīga, 2006. 

20. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 
2006. Tiesu namu aģentūra, Rīga, 2007. 

21. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 
2007. Tiesu namu aģentūra, Rīga, 2008. 

22. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 
23. Sinaiskis V. Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības. R. Latvijas 

Juristu biedrība, 1996.  
 
03 – interneta resursi 
4. www.at.gov.lv – LR Augstākās tiesas mājas lapa. 
5. www.juristavards.lv – Laikraksta “Latvijas Vēstnesis” pielikuma “Jurista Vārds” mājas 

lapa. 
 

http://www.at.gov.lv/�
http://www.juristavards.lv/�
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Kursa nosaukums Salīdzinošās konstitucionālās tiesības un ES 
konstitūcija  

Kredītpunkti 4 
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Programmas daļa B daļa 
Apjoms (kontaktstundu skaits) 40 
Lekciju skaits 20 
Semināru un praktisko darbu skaits 20 
Pārbaudījuma forma Ieskaite, eksāmens 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 
Kursa autori: asociētais profesors Dr.phil. Z.Mikainis 
Kursa anotācija: kurss ļauj iegūt padziļinātas zināšanas par konstitucionālo tiesību 
galvenajiem institūtiem dažādās valstīs, izkopt šo institūtu salīdzināšanas un atšķirību analīzes 
spējas. Vienlaikus studiju kurss sniedz iespēju vispusīgāk iepazīt Eiropas Savienības 
konstitūcijas (Līguma par konstitūciju Eiropai) pamatprincipus, normas un institūtus, izprast 
un izvērtēt to vietu un lomu ES dalībvalstu, it īpaši Latvijas, tiesību sistēmā. 
Kursa apraksts – plāns 
1. Salīdzinošo konstitucionālo tiesību jēdziena saturs, tiesiskās reglamentācijas galvenie 

objekti un studiju priekšmets. 
2. Mūsdienu konstitūciju tipoloģija. 
3. Cilvēka pamattiesību un pilsonības institūta konstitucionālā reglamentācija. 
4. Sabiedriskās iekārtas konstitucionāli tiesiskā reglamentācija 
5. Vēlēšanu tiesību institūta konstitucionālā reglamentācija. 
6. Likumdevējas varas institūta konstitucionālā reglamentācija. 
7. Valsts galvas un izpildvaras institūta konstitucionālā reglamentācija. 
8. Tiesu varas institūta konstitucionālā reglamentācija. 
9. Valsts teritorijas institūta konstitucionālā reglamentācija. 
10. Eiropas Savienības konstitūcijas specifiskās iezīmes. 
11. Eiropas Savienības konstitūcijas satura galvenās vadlīnijas. 
12. Eiropas Savienības pamattiesību un pilsonības institūts. 
13. Eiropas Savienības institucionālā struktūra. 
14. Eiropas Savienības un dalībvalstu attiecības. 
Kompetences: maģistrantam ir zināšanu, prasmju un attieksmju kopums, kas ļauj veikt augsti 
kvalificētas funkcijas salīdzināmo konstitucionālo tiesību un Eiropas Savienības darbības 
konstitucionālo pamatprincipu jomā un kas ir arī nepieciešams tālākai citu studiju kursu 
apguvei. 
1. Intelektuālās kompetences. 
Papildus bakalaura  kompetencēm, maģistrants spēj: 
1.1. Komunicēt sarežģītus akadēmiskus jautājumus gan speciālistu, gan nespeciālistu vidē. 
1.2. Izmantojot iegūtos teorētiskos pamatus un prasmes, patstāvīgi analizēt un meklēt 
risinājumus aktuāliem dažāda līmeņa konstitucionālo tiesību un konstitucionāli tiesisko 
attiecību jautājumiem Latvijā, Eiropā un pasaulē. 
2. Profesionālās un akadēmiskās kompetences. 
 Salīdzinot ar bakalaura  kompetencēm, maģistrants spēj: 
2.1. Iegūtās teorētiskās zināšanas un pētniecības iemaņas izmantot radošai 
patstāvīgai darbībai. 
2.2. Izprast sarežģītus konstitucionālo tiesību un konstitucionālisma pamatprincipu jautājumus 
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un kopsakarības, rast  vispārējo konkrētajā un konkrēto vispārināt gan praktiskajā, gan 
pētnieciskajā kontekstā. 
3. Praktiskās kompetences. 
 Papildus bakalaura  līmeņa kompetencēm, maģistrants spēj: 
3.1. Patstāvīgi pieņemt un pamatot konstitucionālo tiesību iztulkošanas, piemērošanas un 
konstitucionālisma izpratnes jomā balstītus lēmumus. 
3.2. Skatīt perspektīvā un, balstoties uz zinātniskām, teorētiskām un/vai eksperimentālām 
metodēm un jaunākajām tendencēm, attīstīt praktiskas pieejas konstitucionālo tiesību un 
konstitucionālisma praktiskās izmantošanas jomā. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: pārbaudes prasības - vērtējumu veidos: aktīva piedalīšanās 
nodarbībās, sekmīgi nokārtota ieskaite un eksāmens. 
 
01 - mācību pamatliteratūra 
1. Jackson V.C., Tushnet M. – Comparative constitutional Law. - Oxford, Oxford University 

Press, 1999. 
2. Democratic Consolidation in Eastern Europe.-Oxford, [b.i.] 2001. 
3. Taube C. Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania.-Stocholm, Justus Forlag, 

2001. 
4. Hayek Friedrich A. The constitution of Liberty. Chicago. University of Chicago, 1978. 
5. Eglītis V. Ievads konstitūcijas teorijā.-R., Latvijas Vēstnesis, 2006.  
6. Ficus R. The constitutional logic of Affirmative Action.-London, Duke University press, 

1992. 
7. Cappelletti M., Cohen W. Comparative Constitutional Law.- New York, 1997. 
8. Медушевский Д. Сравнительное конституционное право и польитические 

институты- Mосква,2002. 
 

02 – mācību papildliteratūra 
1. Līgums par konstitūciju Eiropai.- Brisele, 2004. 
2. Eiropas Padomes līgumu izlase. R, Elpa, 2000. 
3. Konsolidēts Eiropas Kopienas dibināšanas līgums. – R., Tulkošanas un terminoloģijas 

centrs, 1999. 
4. Конституции зарубежных государств.т.1-3-Москва, Бек, 2002. 
5. Европейский Суд по правам человека т.1-2.-Москва,2001. 
 
03 –Periodika un interneta resursi 
1. Latvijas Vēstnesis, it īpaši Jurista Vārds. 
2. Likums un Tiesības 
3. Sakaru pasaule 
4. E-pasaule 
5. Ārvalstu periodiskie izdevumi 

 
1. www.likumi.lv 
2. www.memory.loc.gov 
3. www.catalaw.com 
4. www.suprime.lp.findlaw.com 
5. www.eur-lex.europa.eu 
6. library.kent.ac.uk/library/  
7. www.google.lv 
8. www.rambler.ru 
 
 

http://www.likumi.lv/�
http://www.memory.loc.gov/�
http://www.catalaw.com/�
http://www.suprime.lp.findlaw.com/�
http://www.eur-lex.europa.eu/�
http://www.google.lv/�
http://www.rambler.ru/�


 195 

 
Kursa nosaukums Salīdzinošās kriminālprocesa tiesības 
Kredītpunkti 4 
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne - kriminālprocesuālās tiesības 
Programmas daļa B daļa 
Apjoms (kontaktstundu skaits)  40 
Lekciju skaits 20 
Semināru un praktisko darbu skaits 20 
Pārbaudījuma forma Ieskaite, eksāmens 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 
Kursa autors: lektore Mg.iur. V.Jenzena 
Kursa anotācija: maģistranti izzina mūsdienu ārvalstu kriminālprocesa tiesību raksturīgākās 
iezīmes, veic to analīzi un salīdzināšanu; apgūst zināšanas par aktualitātēm ārvalstu 
kriminālprocesa tiesībās, par dažādu valstu kriminālprocesa tiesību attīstības tendencēm, 
valstu savstarpējās sadarbības lomu progresīvu kriminālprocesa jauninājumu apgūšanā. 
Kursa apraksts – plāns 
1. Mūsdienu ārvalstu kriminālprocesa pamatu vispārīgs raksturojums, vēsturiskās formas un 

attīstības tendences. 
2. Lielbritānijas Apvienotās Karalistes un Ziemeļīrijas kriminālprocess. 
3. Amerikas Savienoto Valstu kriminālprocess. 
4. Francijas kriminālprocess. 
5. Vācijas Federatīvās Republikas kriminālprocess. 
6. Postsociālisma valstu kriminālprocesa tiesību attīstības tendences. 
Kompetences: studējošais pēc studiju kursa apguves orientējas kriminoloģijas kā zinātnes 
galvenās mūsdienu attīstības tendencēs; ir apguvis iemaņas praktiski pielietot noziedzības 
stāvokļa un cēloņu izpētes metodes, salīdzināt noziedzības stāvokļus dažādos pasaules 
reģionos un, prognozējot noziedzības turpmāko attīstību, izstrādāt iespējamo noziedzības 
ierobežošanas programmu. 
Maģistrants prot analītiski pieiet Latvijā valdošai sodu politikai un, salīdzinot to ar atsevišķās 
ārvalstis esošo sodu politiku, kā arī ņemot vērā zinātnes, tehnikas sasniegumus, izstrādāt 
iespējamos risinājumus kriminālsodu sistēmas pilnveidošanai un optimizēšanai. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Aktīva piedalīšanās semināros, sekmīgi veikti patstāvīgie praktiskie uzdevumi, pozitīvi 
novērtēti kontroldarbi sastāda 50% no kopējā vērtējuma. Sekmīgi nokārtota ieskaite un 
eksāmens sastāda 50% no kopējā vērtējuma. 
 
01 - mācību pamatliteratūra 
1. *Гуценко К. Ф. и. др. Уголовный процесс западных государств.// Москва. 2002. 
 
02 – mācību papildliteratūra 
1. *Juvelaids P. Igaunijas tiesību sistēmas attīstība.// Likums un tiesības. 2000. № 8. (12), 

lpp. 239. 
2. *Kriminālvajāšana ASV. Ievads praksē un procedūrā.// Latvijas Vēstnesis, 29.05.2001. 
3. *Meikališa Ā. Liecinieks Vācijas kriminālprocesā.// Latvijas Vēstnesis, 11.03.1999. 
4. *Policijas darbinieki un advokāti Lielbritānijas kriminālprocesā.// Rīga. LPoA. 1996. lpp. 

39. 
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5. Indrikovs Z. Ārvalstu konstitucionālās tiesības.// Rīga. 1999. 
6. Kazaka S. Liecinieku aizsardzība Vācijā.// Administratīvā un Kriminālā Justīcija. 2002. № 

2. 3.-6. lpp. 
7. Kriminālprocesa likumi Minesotas štatā ASV.// Rīga. LPoA. 1993. lpp. 44. 
8. Meikališa Ā. Drošības līdzekļu un kriminālprocesuālās aizturēšanas reglamentācija 

Latvijā un atsevišķās aizrobežas valstīs.// LU Zinātniskie raksti. 1998. № 617. 78.-91. lpp. 
9. Raago R. Kriminālprocesa reforma Igaunijā.// Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1936., 910. 

lpp. 
10. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Kriminālais taisnīgums”. // Rīga. 2005. 

(Postsociālisma valstis). 
11. Rubenis A. Viduslaiku dzīve un kultūra Eiropā. 1. daļa.// Rīga. Zvaigzne 1993. 
12. Rubenis A. Viduslaiku dzīve un kultūra Eiropā. 2. daļa.// Rīga. Zvaigzne. 1994. 
13. Strada K. Par kratīšanas kriminālprocesuālo institūtu Latvijā un ASV.// Latvijas 

Vēstnesis, 24.09.1998. № 278; 8.10.1998. № 288. 
14. Švābe A. Karolinas recepsija Latvijā un Igaunijā.// Rīga. 1935. 
15. Kazaka S, Noziegumu atklāšanas dalībpersonu aizsardzība Krievijā.// Jurista vārds. 13. 

05. 2003. Nr. 18. 
 
16. *Comparative criminal procedure.// ed. John Hatchard. – London: The British of 

International and Comparative Law. 1996. p. 256. 

17. *Criminal procedure in Denmark.// Copenhagen. 1991. 
18. *Transition of criminal procedure systems. 2004. 

19. Criminal procedure (by S. Emanuel and S. Knowles).// Harvard Law School. 1992. 

20. Dressler Joshua. Understanding Criminal procedure.// Matthew bender. 1991. 
21. Lotter L. Die Stellung des Strafverteidiger in Vorverfahren des englischen und deutschen 

Strafprozess.// Munhen.1969. 
 
22. *Бакаев Е. К. Совершенствование уголвной политики Великобритании на 

современном этапе// Российский следователь. Москва. Юрист. 2008. № 24. с.33-36. 
23. *Волосова Н. Ю., Фёдорова О.В. Уголовно- процессуальное законодательство 

США: общая характеристика, законодательство штатов, сравнительный анализ. 
Монография.// Москва. 2008. 264 с.  

24. *Головко Л. В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе 
Франции.// Москва. СПАРК. 1995. 

25. *Епихина Г. В., Тарасова А. А. Совершенствование уголовного процесса при 
проведении судебно-правовой реформы в Российской Федерации// Актуальные 
проблемы уголовной политики и судопроизводства. Материалы VII научно-
практической конференции. г. Волжский, 22 апреля 2008 г. Волгоград. 2008. с.41-
45. 

26. *История государство и право зарубежных стран. Учебно методическое пособие. 
Отв. ред. Крашенинников Н. А.// Москва. Нормы. 2003. с. 310. 

27. *Рыжаков А. П. Коментарий к уголовно-процессульному кодексу Российской 
федерации.// Москва. Нормы. 2003. 

28. *Суд присяжных: квалификация преступлений и процедура рассмотрения дел. Под. 
ред. Галаховой А. В.// Москва. Норма. 2006. с. 560. 



 197 

29. *Тепляшин П. В. Английская модель условно-досрочного освобождения 
осужденных и постпенитенциарного контроля// Постпенитенциарный контроль и 
проблемы предупреждения рецидивной преступности. Материалы межвузовской 
научно-практической конференции (26 октября 2007 г.)// Омск. 2008. с.82-88. 

30. *Уголовно-процесуальный кодекс ФРГ.// Рига. Ак.пол. Латв. 1992. 272 с. 
31. *Фомин М. А. Проблемы доказывания в суде с участием присяжных заседателей// 

Уголовный процесс. Москва. Изд. Дом ,,Арбитражная практика,, 2009. № 1 (49). 
с.27-33. 

32. Амбасса Леон Шанталь. Организация предварительного следствия во Франции на 
современном этапе.// Государство и право. 1999. №1.  

33. Ахкубеков А. Х,  Правовое регулирование за рубежом оперативно-розыскной 
деятельности и использование ее результатов в уголовном процессе.// Москва. 2004. 

34. Ахкубеков А. Х. Правовое регулирование за рубежом оперативно-розыскной 
деятельности и использование её результатов в уголовном процессе.// Москва. 2004. 

35. Баев О. Я. Прокурор как субъект уголовного преследвания.// Москва. 2006. 
36. Белоусов В .И. Проверка показаний на месте в ходе предварительного следствия.// 

Москва. 2006. 
37. Боботов С.В. и  др. Введение в првовую систему США.// Москва. 1997. 332.с. 
38. Боботов С.В. Откуда пришёл к нам суд присяжных (англосаксонская модель).// 

Москва. 1995. 
39. Боботов С.В. Правосудие во Франции.// Москва. 1994. 
40. Бобуа З.Б. О функциях прокурора в судопроизводстве Российской Федерации.// 

Вестник МУ МВД России. 2004. № 3. с.93-94. 
41. Брусницин Л. В. Обеспечение безопасности лиц, содейстиующих уголовному 

правосудию: Российский, зарубежный и международный опыт ХХ века.// Москва. 
Изд.Юрлитинформ. 2001. 

42. Брусницын Л. В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному 
правосудию: российский, зарубежный и международный опыт ХХ века// Москва. 
2001. 

43. Власихин В. Служба обвинения в США. Закон и политика.// Москва. 1981. 
44. Власов А. А. Особенности доказывания в судопроизводстве// Москва. 2004. 
45. Волколуп О. В. Система уголовного судопроизводства и проблемы её 

совершенствованияю// С-Петербург. 2003. 
46. Гущин А. Н., Громов Н. А., Царева Н. П. Оперативно-розыскная деятельность: 

совершенствование форм вхождения ее результатов в уголовный процесс.// Москва. 
Изд.Шумилова И. И. 2003. 

47. Звонова И. А., Маруков А. Ф.и др. Тюремная служба Англии, Уэльса: исторический 
опыт. Учебное пособые/.// Москва. 2008. 216 с.  

48. Калинин В.Н. Сравнительный анализ правовой регламентации предварительного 
расследования в Российском уголовном процессе и в уголовном процессе 
зарубежных стран.// Вестник МУ МВД России. 2004. № 3. с.83-90. 

49. Корневский В.П. Уголовно- правовая политика Республики Молдова.// Закон и 
право. Москва. ЮНИТИ-ДАНА. 2008. № 6.с.65. 

50. Майэр Х.,  Фон Вистингхаузен К. Адвокат является частью системы правосудия.// 
Рынок юридических услуг за рубежом. Приложение к журналу „Корпоративный 
юрист”.// Москва. Волтерс Клувер. 2008. № 2. с. 21-24. 

51. Манова Н. С. Суд присяжных как форма участия населения в осуществлении 
правосудия и проблемы совершенствования ее процедуры.// Правосудие в 
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Московской обасти. Москва. Закон. 2009. № 1. с. 163-179. 
52. Меньших А.А. Уголовно-исполнительное законодательство Франции.// Журнал 

российского права.// Москва. Норма.  2008. № 8. с. 118-127. 
53. Разинкин А. Н. Апелляция в уголовном судопроизводстве// Москва. 2004. 
 
03 - Periodiskie izdevumi un interneta resursi 
45. Administratīvā un Kriminālā justīcija 
46. ANO sekretariāts www.un.org. 
47. Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm 
48. Latvijas Vēstnesis www.lv.lv 
49. Likums un tiesības 
50. LPoA raksti 
51. Закон 
52. Закон и правo 
53. Законнось 
54. Российская Юстиция 
55. Следователь. 
56. Юридическая научная библитека www.lawlibrary.ru/print_trebovanie.php 
57. Юрист 
58. East European Politics & Societies http://eep.sagepub.com 
59. European journal of crime, criminal Law and criminal justice 
60. European Journal of Criminology http://euc.sagepub.com 
61. International Criminal Justice Review http://icj.sagepub.com 
62. Interpol 
63. Journal of criminal justice 
64. Journal of Contemporary Criminal Justice http://ccj.sagepub.com 
65. www.ojp.usdoj.gov/bjs/ ASV 
66. www.nyulawglobal.org/globalex/Comparative_Criminal_Procedure.htm Salīdzinošais kp. 
67. Youth Justice http://yjj.sagepub.com 
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Kursa nosaukums Salīdzinošās administratīvās tiesības 
Kredītpunkti 4 
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Programmas daļa B daļa 
Apjoms (kontaktstundu skaits) 40 
Lekciju skaits 20 
Semināru un praktisko darbu skaits 20 
Pārbaudījuma forma Ieskaite, eksāmens 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 
Kursa autori: lektore Mg. iur., mg. soc.sc. I.Krampuža 
Kursa anotācija: salīdzinošo administratīvo tiesību kurss dot studentiem zināšanas mūsdienu 
līmenī, atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem par administratīvo tiesību būtību, subjektiem, 
valsts pārvaldes lomu un nozīmi, administratīvi tiesiskajām attiecībām. 
Kurss ir paredzēts kā maģistra studiju studentu zināšanu un praktisko iemaņu apguves 
papildināšanas un apkopošanas iespēja atbilstoši jurista profesijas standarta prasībām.   
Salīdzinošo administratīvo tiesību kurss ir paredzēts kā izvēles kurss tiem studentiem, kuri jau 
apguvuši administratīvo tiesību kursu un administratīvā procesa tiesību kursu un vēlas 
padziļināti iepazīties ar salīdzinošajām administratīvajām tiesībām. 
Kursa apguves stratēģiskais mērķis: dot iespēju apgūt salīdzinošās administratīvās tiesības un 
sagatavoties jurista profesijai atbilstoši jurista profesijas standartam, kas pieņemts 2003.gadā. 
Kursa mērķis: ļaut studentiem padziļināti iepazīties ar salīdzinošo administratīvo tiesību 
jēdzienu, piemērošanu, personas tiesību un pienākumu īstenošanu, valsts pārvaldes institūciju 
darbības administratīvi tiesiskajiem aspektiem. 
Kursa uzdevumi: dota iespēju studentiem praktiski analizēt konkrētas situācijas, modelēt 
situācijas, piedāvāt konkrētus risinājumu variantus, pilnveidot savas zināšanas un prasmes 
salīdzinošajās administratīvajās tiesībās, lai apgūtu salīdzinošās administratīvās tiesības 
atbilstoši jurista standarta prasībām. 
Kursa ietvaros paredzētas praktiskās nodarbības: tiesu spriedumu, lēmumu analīze, konkrētu 
situāciju analīzi, diskusijas. Kurss ietver jaunākās atziņas administratīvās atbildības jautājumu 
teorijā un praktiskajos risinājumos.    
Kursa apraksts – plāns 
1. Salīdzinošās administratīvās tiesības kā publisko tiesību nozare.  
2. Salīdzinošo administratīvo tiesību veidošanās pamats, priekšmets, sistēma, tiesību avoti.  
3. Administratīvo tiesību pamatprincipi.  
4. Publisko un privāto tiesību norobežošana. 
5. Publiskā pārvaldes jēdziens, publiskās pārvaldes organizācija, darbības formas. 
6. Publiskā pārvalde un valsts dienests. Kopīgais un atšķirīgais dažādās valstīs. 
7. Kontroles pār publisko pārvaldi būtība un nepieciešamība. Kontroles veidi. Tiesībsarga 

loma. 
8. Publiskās pārvaldes instrumenti: administratīvais akts, publisko tiesību līgumi. 
9. Ierobežojošā pārvalde un administratīvā izpilde. 
10. Sabiedriskā drošība un sabiedriskā kārtība. 
11. Publiskā pārvalde un valsts dienests. Kopīgais un atšķirīgais dažādās valstīs. 
12. Administratīvās tiesības Latvijā, Lietuvā, Igaunijā: Administratīvo tiesību attīstības 

salīdzinājums. Administratīvo tiesību avotu salīdzinājums. Izpildvaras organizācija: 
kopīgais un atšķirīgais. 

13. Administratīvās tiesības Skandināvijas valstīs: Administratīvo tiesību avoti, tiesību 
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attīstība. Izpildvaras organizācija Krievijā. 
14. Administratīvās tiesības Japānā. Administratīvās tiesības Latvijā un Lielbritānijā: 

kopīgais, atšķirīgais. 
Kompetences: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši šādas iemaņas: 
1. Izpratni par salīdzinošajām administratīvajām tiesībām un administratīvo tiesību 

institūtiem dažādās valstīs. 
2. Zināšanas par salīdzinošo administratīvo tiesību veidošanās pamatu, priekšmetu, sistēmu, 

avotiem un administratīvo tiesību attīstību dažādās valstīs. 
3. Prasmes administratīvā procesa principu piemērošanā un risināt konkrētas tiesiskas 

situācijas administratīvo tiesību ietvaros . 
4. Izpratni par pie administratīvās atbildības sauktās personas tiesībām un pienākumiem, to 

pielietošanu un publisko valsts pārvaldi dažādās valstīs, atsevišķu tiesisko situāciju 
risināšanu. 

5. Zināšanas un prasmi pielietot administratīvo tiesību instrumentus administratīvi tiesiskajās 
attiecībās. 

6. Orientēties lietvedībā publiskās pārvaldes kontroles jautājumos. 
7. Pieredzi savu zināšanu izmantošanā juridisku problēmu risināšanai. 

 
Un izveidojuši kompetences: 
2. Kritiski vērtēt un analizēt dažādas administratīvo tiesību situācijas. 
3. Analizēt un izmantot administratīvi tiesiskajās attiecībās citu valstu pieredzi. 
4. Īstenot tiesības un pienākumus administratīvi tiesiskajās attiecībās. 
5. Analizēt tiesu nolēmumus dažādu kategoriju administratīvajās lietās, atrast jaunus 

risinājumus un piedāvājumus judikatūras attīstībai. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Pārbaudes prasības: vērtējumu veidos mājas darba sagatavošana un prezentācija- 50%, darbs 
semināros – 20%, atzīme pārbaudījumā – 30 %. 
Iepriekšējās prasības: studiju kursa laikā katrā semestrī jāsagatavo viens mājas darbs- 
prezentācija, katrā semestrī jāapmeklē divi semināri. Kursa noslēguma pārbaudījumu drīkst 
kārtot tikai tie studenti, kas pirms tam sekmīgi ir nokārtojuši visus pārbaudes darbus. 
Katra studiju kursa posma noslēgumā notiek studentu zināšanu noslēguma pārbaude. 
 
01 - mācību pamatliteratūra 
11. Vildbergs H.J., Krasts V. Salīdzinošās administratīvās tiesības. Lietas un risinājumi, Rīga: 

Latvijas Universitāte, 2002.  
12. Vildbergs H.J (Hans Jūrgen Wildberg), KrastsV. Salīdzinošās administratīvās tiesības: 

lietas un risinājumi. Rīga: Latvijas Universitāte, 2001. 
13. Briede J. Administratīvais akts. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003. 
14. Schwarze Jurgen. European administrative law. London: Sweet&Maxwell, 1992. 
 
02 – mācību papildliteratūra 
2. Jansone D., Reinholde I., Ulnicāne I. Latvijas publiskā pārvalde. Rīga: Latvijas 

Universitāte, 2002. 
3. Lamentovičs V. Mūsdienu valsts. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 
4. Briede J. Administratīvais process un cilvēktiesības//Cilvēktiesību īstenošana Latvijā: tiesa 

un administratīvais process: rakstu krājums/Inetas Ziemeles redakcijā. Rīga: Latvijas 
Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūts, 1998. 

5. Paine F.J. Vācijas vispārīgās administratīvās tiesības, Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002. 
6. Gredzena I. Valsts atbildība un tās veidi. Zaudējumu atlīdzība administratīvajā procesā. 

Rīga: Sabiedriskais centrs Providus, 2004. 
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7. Langenbuhere K. Tiesnešu tiesību attīstība un iztulkošana. Metodoloģisks pētījums par 
tiesnešu tiesību tālākveidošanu vācu civiltiesībās. Prof. Edgara Meļķiša zinātniskā 
redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2005. 

8. Načisčionis J. Administratīvās tiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003. 
9. Paine F.J. Vācijas vispārīgās administratīvās tiesības. 4.izd. Vācijas administratīvā procesa 

likums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002. 
10. Pievienošanās Eiropas Savienībai Līgums (izvilkums) un komentāri, Zin. Red. Laila 
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Kursa nosaukums Starptautiskā tiesiskā sadarbība un tiesību 
integrācijas process ES  

Kredītpunkti 4 
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne  
Programmas daļa B daļa 
Apjoms( kontaktstundu skaits)  40 
Lekciju skaits 20 
Semināru un praktisko darbu skaits 20 
Pārbaudījuma forma Ieskaite, eksāmens 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 
Kursa autori: profesors Dr. iur. J.Rozenbergs, lektore Mg.iur. S.Lielbārde 
Kursa anotācija: kurss sniedz izpratni studējošiem par ES tiesību pamatprincipiem, ES 
tiesību līdzšinējo integrācijas procesu Latvijas tiesību sistēmā un nākotnes perspektīvām, 
integrācijas procesā iesaistītajiem galvenajiem subjektiem un to lomu, tai skaitā par nacionālo 
un Eiropas Kopienu Tiesas lomu, analizējot un salīdzinot tiesu praksi par ES tiesību 
piemērošanu Latvijas un citu dalībvalstu tiesās un EKT. 
Kursa saturs: 
1. Mūsdienu tiesiskā sadarbība. 
2. Starptautiskā tiesiskā sadarbība civiltiesībās. 
3. Starptautiskā tiesiskā sadarbība administratīvajās tiesībās. 
4. Starptautiskā tiesiskā sadarbība krimināltiesībās. 
5. Reģionālā starptautiskā tiesiskā sadarbība. Tiesiskā sadarbība ES ietvaros. 
6. Valstu divpusējā tiesiskā sadarbība. Līgumi par savstarpēji tiesisko sadarbību un 

palīdzību. 
7. Tiesību demokrātisko principu iedzīvināšana Latvijas tiesību sistēmā pasaules un Eiropas 

tiesību iespaidā: tiesiskuma princips, tiesiskās paļāvības princips, samērīguma princips, 
likuma prioritātes princips u.c. 

8. Latvijas tiesību integrācija pievienošanās ES procesa laikā: acquis communitaire, 
normatīvais acquis, jurisdikcijas acquis. 

9. Latvijas tiesību harmonizēšana ar ES tiesībām. 
10. Eiropas Kopienas tiesību iedarbība uz Latvijas tiesību sistēmu pēc Latvijas uzņemšanas 

ES: Kopienas tiesību tiešā spēkā esamība un tiešā piemērojamība un citas pievienošanās 
tiesiskās sekas. 

11. ES un dalībvalstu tiesību savstarpējo attiecību turpmākās attīstības tendences un 
perspektīvas: kopienas tiesību patstāvība un prioritāte, dalībvalstu tiesību autonomijas 
robežas, ES sekundāro tiesību loma dalībvalstu tiesību autonomijas veicināšanā, tiesības 
izvēlēties piemērojamo likumu. 

 
12. ES tiesību un acquis communautaire jēdziens. ES tiesību avotu raksturojums. Primārie un 

sekundārie ES tiesību avoti. 
13. ES dibināšanas līgumu raksturojums, būtība, pieņemšanas gaita, statuss. Atvasinātie ES 

tiesību avoti – regulas un direktīvas, to integrācija Latvijas tiesību sistēmā. Tiešā un 
netiešā piemērošana.  

14. Judikatūra kā ES tiesību avots. Judikatūras loma ES tiesību integrācijā ES dalībvalstīs. 
Starptautiskie līgumi, lēmumi, ieteikumi un atzinumi kā ES tiesību avots. Dalībvalstu 
tiesības slēgt starptautiskus līgumus. Cilvēktiesības kā ES tiesību avots. 

15. Vispārējie un ES tiesību īpašie principi Latvijas tiesību sistēmā. Vispārējie tiesību 
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principi: tiesiskuma princips, tiesiskās paļāvības princips, samērīguma princips, likuma 
prioritātes princips, diskriminācijas aizlieguma princips u.c. Īpašie ES tiesību principi: 
Kopienas tiesību pārākums, tiešās iedarbības un tiešās piemērojamības princips, 
subsidiaritāte u.c. 

16. Latvijas tiesību integrācija pievienošanās ES procesa laikā un pēc pievienošanās. 
Pievienošanās kritēriji un procedūra. ES un Latvijas likumdošanas integrācija. Satversmes 
un likumdošanas aktu grozījumi.  

17. Nacionālo institūciju funkcijas ES tiesību integrācijā. ES tiesību pieņemšanas process ES 
un Latvijas dalība tajā. Atbildība par ES tiesību pārkāpumu. Pārkāpumu klasifikācija. 
Pārkāpumu procedūras administratīvās un tiesas stadijas. Sankcijas. 

18. Tiesu lomas ES tiesību integrācijā vispārīgs raksturojums. Satversmes tiesa, Eiropas 
Kopienas Tiesa (EKT), u.c. EKT, Pirmās instances tiesas (PIT) un Civildienesta 
izskatāmo lietu kategorijas. 

19. EKT vispārīgs raksturojums. Tiesvedības process EKT. EKT lietu kategorijas. Tiešās 
jurisdikcijas lietas EKT. Prejudiciālās tiesvedības loma ES tiesību integrācijā. Jēdziens un  
stadijas. Prejudiciālā jautājuma priekšmets, forma un termiņš. Prejudiciālā jautājuma 
tiesvedība Latvijas un citu dalībvalstu tiesu praksē. 

20. ES un dalībvalstu turpmāko tiesisko attiecību perspektīvas. ES un dalībvalstu tiesību 
hierarhija. ES statusa jautājums. Kopienas tiesību patstāvība un prioritāte. Dalībvalstu 
tiesību autonomijas robežas. ES sekundāro tiesību loma dalībvalstu tiesību autonomijas 
veicināšanā. 

Kompetences: 
Students izprot ES tiesību jēdzienu, funkcijas un struktūru; spēj orientēties ES tiesību 
piemērošanas pamatjautājumos; spēj analizēt, salīdzināt un izteikt secinājumus par ES tiesību 
aktuālajiem jautājumiem. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Pārbaudes prasības: Vērtējumu veidos: 10% apmeklējums; 30% patstāvīgais darbs (kāzuss); 
60% atzīme pārbaudījumā 
Iepriekšējās prasības: Vispārējā tiesību teorija, Civiltiesības, Civilprocesa tiesības, 
Administratīvās tiesības. 
 
01 - mācību pamatliteratūra 
Grāmatas 
1. Eiropas Savienības tiesību piemērošana : rokasgrāmata praktizējošiem juristiem. Otrais 

papild.izd. D.L. Luteres – Timmeles zin.red. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2008. 
2. Deksnis E.B. Lisabonas līgums un Eiropas Savienības konstitucionālie pamati. – Rīga: 

Juridiskā koledža, 2008. 
3. Eiropas tiesības. Otrais papildinātais izdevums. Red. T.Jundzis. Rīga: Juridiskā koledža, 

2007. 
4. Latvijas skatījums uz Eiropas Savienības nākotni : [krājums] / Ž.Ozoliņas red.; 

Stratēģiskās analīzes komisija. - Rīga : Zinātne, 2007. 
5. Deksnis E.B., Eiropas apvienošanās: integrācija un suverenitāte”, - Rīga : Junda, 1998. 
6. Bojārs Juris. Starptautiskās tiesības / Juris Bojārs. - 2. lab. un papild. izd. - Rīga : 

Zvaigzne ABC, 1998.  
7. Bergholcs Jons. Jūras tiesības : publiskās tiesības. - [1997-]2 [burtn.] - [Rīga] : JUMI, 

1999. - 
8. Dreģe Ilona. Starptautiskās humanitārās tiesības / Ilona Dreģe : aut. red. - Rīga : Zvaigzne 

ABC, 1998.  
9. Mūsdienu starptautiskās un tirdzniecības tiesības. Starptautiskais civilprocess. 

Izdevniecība AGB, Rīga, 1998. 
10. Fogels A., Grīnbergs O. Starptautiskās tiesības. Rīga, Zvaigzne. 1981. 
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Raksti 
24. Endziņš J. Eiropas Konstitūcijas līgums un Latvijas Republikas Satversme.//LV, 

Jurista Vārds, 12.10.2008. 
25. Rudevska B. Regulas Nr.44/2001 piemērošanas prakse Latvijas tiesās.//Latvijas 

Vēstnesis. Jurista vārds. 28 (533), 29.07.2008. 
26. Freija I., Vasariņš N. Steidzamības tiesvedība. Jauna procedūra Eiropas Kopienu 

tiesā.//LV, Jurista Vārds, 01.07.2008. 
27. Zurģe E. Eiropas Savienības ietekme uz Latvijas Republiku: tiesību transformācija. 

//LV, Jurista Vārds, 17.06.2008. 
28. Žukova G., Eiropas Savienības tiesību piemērošana Latvijā.//LV, Jurista Vārds, 

13.05.2008; 29.04.2008.  
29. Pededze Dz. Konstitucionālas tiesas un Eiropas Savienība.//LV, Jurista Vārds,  

27.11.2007. 
30. Freija I., Lutere-Timmele D., Vasariņš N. Prejudiciāls jautājums Eiropas Kopienu 

Tiesai. II Kopienas aktu interpretācijas un spēkā esamības pārbaude.//LV, Jurista vārds,  
04.07.2006. 

31. Ceple I. Eiropas Kopienas sankcijas par direktīvu ieviešanu.//LV, Jurista vārds,  
05.07.2005.  

32. Endziņš J. Latvijas un Eiropas Savienības tiesības un to savstarpējā hierarhija.//LV, 
Jurista Vārds, 02.12.2003. 

 
02 – mācību papildliteratūra 
Grāmatas 
1. Raihs Norberts. Izprotot Eiropas Savienības tiesības : kopienas tiesību mērķi, principi un 

metodes / N.Raihs ; K.Godar, K.Vasiļjeva ; no angļu val. tulk. D. Rone, L. Škoba. - Rīga : 
Tiesu namu aģentūra, 2004. 

2. Ievads Eiropas Savienības tiesībās : tiesu prakse un komentāri / 
I.Alehno,A.Buka,J.Butkevičs,K.Jarinovska,L.Škoba. - 2., papild.izd. - Rīga : Tiesu namu 
aģentūra, 2004. 

3. Pievienošanās Eiropas Savienībai līgums (izvilkums) un komentāri / Autoru kolektīvs; 
Zin.red.: L.Medin, M.Brizgo. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2003.  

     TNA, 2005. 
 
Raksti 
16. Zurģe E. Eiropas Savienības ietekme uz Latvijas Republiku: tiesību transformācija.//LV, 

Jurista Vārds, 17.06.2008. 
17. Rozenbergs J. Tiesneša objektivitāte: Senāta prakse un likuma prasības//LV, Jurista Vārds, 

03.06.2008. 
18. Lībiņa, I., Personības tiesību aizsardzības nodrošināšana Latvijas civiltiesību sistēmā (I), 

(II).//Likums un Tiesības, 2007.gada maijs, jūnijs. 
19. Eksta, M. Valsts atbildības tiesiskais regulējums Latvijā un tā atbilstība Eiropas 

standartiem//Likums un Tiesības, 2007.gada aprīlis. 
20. Pleps, J. Normatīvo tiesību aktu hierarhija: profesors Hanss Kelzens un mūsdienas 

(I)//Likums un Tiesības, 2007.gada februāris. 
21. Dupate, K., Par atsevišķiem jēdziena "diskriminācija" nozīmes un satura aspektiem un 

līdzdalības nodrošināšanu (II//Likums un tiesības, 2007.gada janvāris, 2006.gada 
decembris. 

22. Rudevskis, J. Subsidiaritātes princips Eiropas Kopienu Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas judikatūrā: vispārējs salīdzinājums//Likums un tiesības, 2006.gada maijs. 

23. Spīgulis, A., Zeitmanis, M. Administratīvā procesa likuma 37. pantā ietverto tiesību 
principu analīze un piemērošana tiesu praksē//Likums un tiesības, 2006.gada marts un 
aprīlis. 

http://www.ius.lv/anotacija_arhivs_2007_mai1.html�
http://www.ius.lv/anotacija_arhivs_2007_apr3.html�
http://www.ius.lv/anotacija_arhivs_2007_apr3.html�
http://www.ius.lv/anotacija_arhivs_2007_feb2.html�
http://www.ius.lv/anotacija_arhivs_2007_feb2.html�
http://www.ius.lv/anotacija_arhivs_2007_jan2.html�
http://www.ius.lv/anotacija_arhivs_2007_jan2.html�
http://www.ius.lv/anotacija_arhivs_2006_mai1.html�
http://www.ius.lv/anotacija_arhivs_2006_mai1.html�
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24. Ostrovska, L. Ārējo normatīvo tiesību aktu hierarhija pēc Latvijas pievienošanās Eiropas 
Savienībai (II)//Likums un tiesības, 2006.gada februāris, marts. 

25.  Bite- Perceva, I. Tiesības uz taisnīgu tiesu un tiesas pieejamības ierobežojumi 
(II)//Likums un tiesības, 2005.gada novembris, decembris. 

26.  Krūma, K. Starptautiskās tiesības un Eiropas Savienības tiesības: sacensība vai 
mijiedarbība?//Likums un Tiesības, 2005.gada novembris. 

27. Žukova, G. Starptautisko līgumu piemērošana Eiropas Savienības tiesiskajā iekārtā 
(III)//Likums un Tiesības, 2003.gada decembris, 2004.gada janvāris, februāris. 

28. Amerika Dz. Vispārējie tiesību principi konstitucionālo tiesību praksē.//LV, Jurista vārds. 
11.05.2004. 

29. Levits E. Par tiesiskās vienlīdzības principu.//LV, Jurista Vārds, 08.05.2003. 
30. Škoba L. Par ES direktīvu tiešo iedarbību.// LV, Jurista vārds, 25.11.2003., 02.12.2003. 

 
Latvijas normatīvie akti 
1.LR Satversme (pieņemta 15.02.1922.). 
2. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (04.11.1950.) 
3. Satversmes tiesas likums (pieņemts 05.06.1996.) 
4. Administratīvā procesa likums (pieņemts 25. 10.2001) 
5.Civilprocesa likums (pieņemts 14.10. 1998.) 
6. Kriminālprocesa likums (pieņems 21.04.2005.) 
7. Likums „Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem”.(Pieņemts 13.01.1994.) 
8. LR MK 21.06.2004 not.554 ”Kārtība, kādā valsts pārvaldē tiek izvērtēta tiesību normas 

atbilstība augstāka juridiskā spēka tiesību normai”. 
 
ES tiesību akti 

 Eiropas Savienības dibināšanas līgumi, pieejami http://eur-lex.europa.eu. 
 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 11.jūlija Regula (EK) Nr.864/2007 par tiesību 

aktiem, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām (Roma II). 
 2008.gada 17.jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.593/2008 par tiesību 

aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I). 
 
03 – ieteicamā periodika un  interneta resursi 
1. Latvijas Vēstneša izdevums, Jurista vārds. 
2. Žurnāls Likums un Tiesības. 
3. Info par ES un Latviju: http://ec.europa.eu/latvija/news/index_lv.htm  
4. Tieslietu ministrijas mājas lapa www.tm.gov.lv 
5. Ārlietu ministrijas mājas lapa www.am.gov.lv  
6. Eiropas Kopienas Tiesas mājas lapa. http://curia.europa.eu/lv/instit/presentationfr/index.htm 

Eiropas Kopienu  
7. ES tiesību akti latviešu valodā: http://eur-lex.europa.eu 
8. Informācija par Lisabonas līgumu pieejama Ārlietu ministrijas mājas lapā 

http://www.am.gov.lv/lv/eu/ligums/  
9. Līguma par konstitūciju Eiropai pilns teksts pieejams internetā – 

http://www.mfa.gov.lv/eu/konstitucionalais-ligums/ligums/  
 

http://www.ius.lv/anotacija_arhivs_2006_mar2.html�
http://www.ius.lv/anotacija_arhivs_2006_mar2.html�
http://www.ius.lv/anotacija_arhivs_2005_dec1.html�
http://www.ius.lv/anotacija_arhivs_2005_dec1.html�
http://www.ius.lv/anotacija_arhivs_2005_nov2.html�
http://www.ius.lv/anotacija_arhivs_2005_nov2.html�
http://www.ius.lv/anotacija_arhivs_2004_feb3.html�
http://www.ius.lv/anotacija_arhivs_2004_feb3.html�
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm�
http://ec.europa.eu/latvija/news/index_lv.htm�
http://www.tm.gov.lv/�
http://www.am.gov.lv/�
http://curia.europa.eu/lv/instit/presentationfr/index.htm�
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm�
http://www.am.gov.lv/lv/eu/ligums/�
http://www.mfa.gov.lv/eu/konstitucionalais-ligums/ligums/�
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Kursa nosaukums Tiesību aizsardzība starptautiskajās tiesās, ES 
tiesu un Satversmes tiesas judikatūra 

Kredītpunkti 2 
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Programmas daļa B daļa 
Apjoms (kontaktstundu skaits) 20 
Lekciju skaits 10 
Semināru un praktisko darbu skaits 10 
Pārbaudījuma forma Eksāmens 
Kursa apstiprinājuma datums 31.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 
Kursa autori: Docente Dr. iur. Maija Paļčikovska 
Kursa anotācija: kurss ir paredzēts maģistra studiju studentu zināšanu un praktisko iemaņu 
apkopošanai un padziļināšanai, problēmu risināšanas īstenošanai un judikatūras izmantošanas 
paplašināšanai saistībā ar tiesvedību un praksi starptautiskās jurisdikcijas tiesās un Latvijas 
Republikas Satversmes tiesā atbilstoši jurista profesijas standarta prasībām, kā šo tiesu 
judikatūras izmantošanai tiesību normu piemērošanas procesā.   
Tiesību aizsardzība starptautiskajās tiesās, ES tiesu un Satversmes tiesas judikatūras 
priekšmets paredzēts tiem studentiem, kuri jau apguvuši starptautisko tiesību pamatus, Eiropas 
Savienības tiesības un Latvijas konstitucionālās tiesības, kā arī administratīvo procesu, 
kriminālprocesu un civilprocesu un vēlas padziļināti iepazīties ar starptautiskās jurisdikcijas 
tiesu, it īpaši Eiropas Cilvēktiesību tiesas, Eiropas Kopienu tiesas, kā arī Latvijas Republikas 
Satversmes tiesas darbību un judikatūru.  
Kursa apguves stratēģiskais mērķis: dot iespēju padziļināt zināšanas starptautiskās 
jurisdikcijas tiesu un Latvijas Republikas Satversmes tiesas darbībā un judikatūrā un 
sagatavoties jurista profesijai atbilstoši jurista profesijas standartam. 
Kursa mērķis: iepazīstināt ar starptautiskajām tiesām, to kompetenci un pilnvarām tiesību 
aizsardzības jomā, dot nepieciešamās zināšanas un iemaņas starptautiskās jurisdikcijas tiesu, it 
sevišķi Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Kopienu tiesas, kā arī Latvijas Republikas 
Satversmes tiesas spriedumu pielietošanā tiesību normu piemērošanas procesā, kā arī izstudēt 
šo tiesu darbību, kompetenci, lietu izskatīšanas procedūru. 
Kursa uzdevumi: dot iespēju studentiem praktiski analizēt konkrētas tieslietas un tiesvedības 
procedūru, modelēt situācijas, piedāvāt konkrētus risinājumu variantus, izteikt viedokļus par 
spriedumos dotiem strīda risinājumiem, pilnveidot savas zināšanas un prasmes tiesāšanās 
procesā un judikatūras pielietošanā tiesību normu piemērošanā un problēmu risināšanā. 
Kursa ietvaros paredzētas praktiskās nodarbības: tiesu spriedumu analīze, konkrētu situāciju 
analīze un prezentācija, diskusijas. 
Kurss ietver jaunāko tiesu praksē izteikto atziņu analīzi un aktuālās judikatūras izpēti. 
Kursa apraksts – plāns 

1. ANO Starptautiskā tiesa un tās kompetence. 
2. Starptautiskā kriminālā tiesa, tās izveidošana un kompetence. 
3. Reģionālās Starptautiskās tiesas. 
4. Eiropas Cilvēktiesību tiesas izveidošana un ar to aizsargājamās tiesības. 
5. Sūdzību iesniegšana Eiropas Cilvēktiesību tiesā. 
6. Eiropas Cilvēktiesību tiesas struktūra un lietu izskatīšanas kārtība. 
7. Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse. 
8. Eiropas Kopienu tiesas rašanās un struktūra. 
9. Eiropas Kopienu tiesas kompetence un judikatūras nozīme. 
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10. Latvijas Republikas Satversmes tiesas kompetence un judikatūras nozīme. 
Kompetences: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši šādas iemaņas: 
1. Izpratni par tiesvedības procesu starptautiskās jurisdikcijas tiesās un Latvijas Republikas 
Satversmes tiesā būtību. 
2. Zināšanas par starptautiskās jurisdikcijas tiesu un Latvijas Republikas Satversmes tiesas 
judikatūras veidošanās procesu. 
3. Prasmi starptautiskās jurisdikcijas tiesu un Latvijas Republikas Satversmes tiesas 
judikatūras piemērošanā. 
4. Izpratni par tiesvedības procesā starptautiskās jurisdikcijas tiesās un Latvijas Republikas 
Satversmes tiesā iesaistīto personu tiesībām un pienākumiem, to izmantošanu. 
5. Zināšanas un prasmi aizsargāt savas un citu personu tiesības starptautiskās jurisdikcijas 
tiesās un Latvijas Republikas Satversmes tiesā. 
6. Pieredzi savu zināšanu izmantošanā juridisku problēmu risināšanai un judikatūras 
pielietošanā. 

 
Un izveidojuši kompetences: 

 Kritiski vērtēt un analizēt dažādus tiesvedības procesa un prakses starptautiskās jurisdikcijas 
tiesās un Latvijas Republikas Satversmes tiesā aspektus, atrast problēmas, izteikt viedokļus 
par judikatūrā sniegtiem risinājumiem, izmantot judikatūrā sniegtos risinājumus. 

 Analizēt un izmantot tiesvedības procesā starptautiskās jurisdikcijas tiesās un Latvijas 
Republikas Satversmes tiesā sastādāmos dokumentus. 

 Īstenot tiesības un pienākumus tiesvedības procesā starptautiskās jurisdikcijas tiesās un 
Latvijas Republikas Satversmes tiesā. 
Analizēt tiesu nolēmumus dažādu kategoriju lietās starptautiskās jurisdikcijas tiesās un 
Latvijas Republikas Satversmes tiesā, atrast jaunus risinājumus un piedāvājumus judikatūras 
pielietošanai un attīstībai. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: pārbaudes prasības - vērtējumu veidos: 30% mājas darba 
sagatavošana un prezentācija, 10 % darbs semināros, 60% atzīme pārbaudījumā. 
 
Iepriekšējās prasības: studiju kursa laikā jāsagatavo viens mājas darbs - prezentācija, 
jāapmeklē seminārs. Kursa noslēguma pārbaudījumu drīkst kārtot tikai tie studenti, kas pirms 
tam sekmīgi ir nokārtojuši visus pārbaudes darbus. 
Studiju kursa posma noslēgumā notiek studentu zināšanu noslēguma pārbaude rakstiska 
eksāmena veidā, kurā studenti sniedz paplašinātas atbildes uz diviem jautājumiem no mācības 
kursa satura. 
 
01 - mācību pamatliteratūra 
1. Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija un tās protokoli. 
2. Eiropas Cilvēktiesību tiesas reglaments. 
3.ES: Dibināšanas līgumi - Līgums par Eiropas Savienību; Eiropas Ekonomikas kopienas 
dibināšanas līgums; Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums; Eiropas Ogļu un 
tērauda kopienas dibināšanas līgums, un to grozījumi, konsolidētās versijas. 
4. Eiropas Kopienu tiesas statūti. 
5. Satversmes tiesas likums. 
6. Satversmes tiesas reglaments. 
7. Juris Bojārs. Starptautiskās publiskās tiesības. I, II, III, IV daļa, Zvaigzne ABC, 2004, 2006, 
2007, 2008.  
8. Alehno I., Buka A., Butkevičs J., Jarinovska K., Škoba L. Ievads Eiropas Savienības 
tiesībās (tiesu prakse un komentāri). 2.izd. Rīga: Tiesu Namu Aģentūra, 2004. 
9. Eiropas tiesības. Aut.kolektīvs. (zin.red. T. Jundzis). 2. izd. Rīga: Juridiskā koledža, 2007. 
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10. Gatavis S., Broks E., Bule Z. Eiropas tiesības. Rīga: Latvijas Universitāte, 2002. 
11. “Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā” I.Ziemeles redakcijā, Rīga, 2000. 
12. T. Burgentāls “Starptautiskās cilvēktiesības kodolīgā izklāstā”, AGB. 
 
02 – mācību papildliteratūra 
1. Bojārs Juris. Starptautiskās tiesības / Juris Bojārs. - 2. lab. un papild. izd. - Rīga : Zvaigzne 

ABC, 1998. - XIV, 567 lpp.  
2. Bergholcs Jons. Jūras tiesības : publiskās tiesības. - [1997-]2 [burtn.] - [Rīga] : JUMI, 

1999.  
3. Dreģe Ilona. Starptautiskās humanitārās tiesības / Ilona Dreģe : aut. red. - Rīga : Zvaigzne 

ABC, 1998.  
4. Mūsdienu starptautiskās un tirdzniecības tiesības. Starptautiskais civilprocess. 

Izdevniecība AGB, Rīga, 1998. 
5. Fogels A., Grīnbergs O. Starptautiskās tiesības. Rīga, Zvaigzne. 1981. 
6. Blūzma V., Bura A., Deksnis E.B., Jarinovska K., Jundzis T., Levits E. Eiropas tiesības.- 

Rīga: Juridiskā koledža, 2004.  
7. Raihs N., Godars K., Vasiļjeva K. Izprotot Eiropas Savienības tiesības.- Rīga: Tiesu namu 

aģentūra, 2004. 
8. Gatavis S., Broks E., Bule Z. Eiropas tiesības.- Rīga: Latvijas Universitāte, 2002. 
9. Satversme un cilvēktiesības / Gadagrāmata 1999 // Cilvēktiesību žurnāls, 1999,    Nr.9-12. 
10. Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Dz. Ziemeles redakcijā.- Rīga: Izglītības soļi, 2000. 
11. Eiropas Cilvēktiesību tiesa. Spriedumu izlase 1.- Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003. 
12. Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi 2001.- Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2003. 
13. Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi 2002.- Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2004.  
14. Netkalfa Nīmane K. Tiesas process Eiropas Savienībā // Likums un Tiesības, 2000., Nr.10. 
15. Bitāns A. Atbildība par Eiropas Kopienas tiesību pārkāpumiem.- Likums un Tiesības, 

4.sēj., Nr.1 (29), 2002. janvāris. 
16. Briede J. Par tiesisko paļāvību administratīvajā procesā.- Latvijas Vēstnesis, 2000, 

Nr.169/170, 20.04.2000. 
17. Iļjanova D. Vispārējie tiesību principi un to funkcionālā nozīme.- Grām. Mūsdienu tiesīu 

teorijas atziņas. Red. E.Meļķisis. Rīga, 1999., 87.-107.lpp. 
18. Levits E. Par tiesiskās vienlīdzības principu. Par līdztiesību likuma un tiesas priekšā un 

diskriminācijas aizliegumu. Par Satversmes 91.pantu.- Latvijas Vēstnesis, 2003. Nr.63, 
08.05.2003. 

19. Levits E. Samērīguma princips publiskajās tiesībās- jus commune eurpaeum un Satversmē 
ietvertais konstitucionāla ranga princips.- Likums un Tiesības. 2.sēj., Nr.9 (13), 2000. 
septembris, 262.-270.lpp. 

20. Deksnis E.B. Lisabonas līgums un Eiropas Savienības konstitucionālie pamati. Rīga: 
Juridiskā koledža, 2008. 

21. “Cilvēktiesības” Juristu žurnāls Nr.5 / Cilvēktiesību žurnāls Nr.6, 1997 
22. G. Alfredssons “ANO cilvēktiesību aktivitātes” Cilvēktiesību žurnāls Nr.1, 1996. 
23. K. Maļinovska „Izmaiņas ANO cilvēktiesību saimniecībā”, publicēts portālā politika.lv 

2006.gada 20.jūnijā, www.politika.lv 
24. L. Biksiniece “Vārda brīvība vs. privātā dzīve.” // publicēts 11.06.2002. portālā 

www.politika.lv 
25. D.Gomiena “Eiropas Cilvēktiesību Konvencijas īss skaidrojums”, Eiropas Padome, 1991 
26. Luciuss Vildhābers, Tiesības apvainot, šokēt vai traucēt? Izteiksmes brīvības aspekti 

Eirops cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, Likums un Tiesības Nr. 2, 
2002. 

27. G. Feldhūne, A. Kučs, V.Skujeniece „Cilvēktiesību rokasgrāmata tiesnešiem”, LU 
Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūts, 2004. 

28. G. Alfredssons “Mazākumtiesības: starptautiskie standarti un uzraudzības procedūras”, 
Cilvēktiesību žurnāls Nr.7/8. 
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29. M.Mits Satversme Eiropas Cilvēktiesību standartu kontekstā, Cilvēktiesību žurnāls Nr.9-
12, 1999. 

30. Tiesībsarga pārskats par cilvēktiesību stāvokli Latvijā, www.vcb.lv. 
31. Anderson D., Demetriou M. References to the European Court. 2 ed., Sweet&Maxwell, 

2002. nd 
32. An Introduction to the International Protection of Human Rights, Ed. By R.Hanski and 

M.Suksi, Institute for Human Rights, Abo Akademi University, 2000, 
33. Craig P., Burca G., EU Law. Text Cases and Materials, 4th ed. Oxford University Press, 

2008. 
34. R. Jennings, A. Watts. International Law. Peace. Vol. 1. Oppenheims, 1998. 
35. R. Jennings, A. Watts. International Law. Peace. Vol. 1 - 4. Oppenheims, 1999. 
36. Tridimas T. Knocking on Heaven’s door: fragmentation, efficiency and defiance in the 

preliminary reference procedure. Common Market Law Review, 40, 2003, pp.9-50. 
37. Wallace Rebecca M. M. International Law / Rebecca M. M. Wallace. - 4rd ed. - London : 

Sweet & Maxwell, 2002. - XXiV, 339 p.  
38. Wallace Rebecca M. M. International Law : A Student Introduction / Rebecca M. M. 

Wallace. - 3rd ed. - London : Sweet & Maxwell, 1997. - XXX, 330 p.  
39. The Laws of Armed Conflicts. A Collection of Conventions, Resolutions and Other 

Documents. Edited by D. Schindler and J. Toman. - Dordrecht, Martinus Nijhoff 
Publishers, Geneva, 1998. 

40.  Carter Barry E., Trimble Philip R. International Law : Selected Documents. - Boston : 
Little, Brown and Company, 1991. 

41.  Centre for Human Rights. Geneva. Human Rights. A Compilation of International 
Instruments, Vol. l, Universal Instruments. - United Nations, New York, 1993. 

42.  Carter Barry E., Trimble Philip R. International Law : Selected Documents and New 
Developments. - Boston : Little, Brown and Company, 1994 

43.  Meждунapoдные aкты o прaвax человека. - Mocквa, Hopмa-Инфра, 1998.  
44.  Charter of the United nations and Statute of the International Court of Justice. - New 

York, 1974. 
45.  Huffman J. Government Liability and Disaster Miligation. - Lanham, 1986. 
46.  Malawer S. S. Essays on International Law. - New York, 1986. 
47.  Henkin Louis et al. International Law. Cases and Materials St. Paul, Minnesota West, 

1987. 
48.  Parry Clive et.al. Encyclopaedic Dictionary of International Law. - New York : Oceana, 

1988. 
49.  International Dimensions of Humanitarian Law. - Geneva, 1988. 
50.  Jackson John H. The World Trading System : Law and Policy of International Economic 

Relations. - Cambridge : MIT, 1989. 
51.  Starke J. G. Introduction to International Law. - London, 1989. 
52.  Council of Europe. Committee of Ministers. Collection Recomendations, Resolutions of 

the Committee of Ministers Concerning Human Rights 1949. - 87. - Strasbourg, 1989. 
53.  Munro Robert J. International Environmental Law. - USA : Oceana, 1990. 
54. Rhona K.M. Smith, Textbook on International Human Rights, Oxford University Press, 

2005  
55.  Principles of Public International Law. - Oxford : Claredon, 1990. 
56.  Schmitthoff Clive M. Schmitthoff's Export Trade : The Law and Practice of International 

Trade. - London : Stevens & Sons, 1990. 
57.  McDougal Myres S., Reisman W. Michael. International Law in Contemporary 

Perspective : The Public Order of the World Community : Cases and Materials. - Mineola 
: Foundation, 1991. 

58.  Weiss Edith Brown. International Environmental Law : Basic Instruments and 
References. - USA : Transnational, 1991. 

59.  Thornberry P. International Law and the Rights of Minorities. - Oxford, 1991. 
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60.  Clapham A. Human Rights and the European Community. Baden - Baden, 1991. 
61.  Apцибаcoв И. H. и дp. Boopyжoнный кoнфликт : пpaвo, пoлитикa, дипломатия. - 

Mocквa, 1989. 
62.  Пpaвa чeлoвeкa. - Mocквa, 1990. 
63.  Бacкин Ю. Я., Фельдман Д. И. Иcтopия мeждyнapoднoго пpaва. - Mocквa, 1990. 
64.  Meждyнapoдная зaщита пpaв и cвoбoд чeлoвeкa. - Mocквa, 1991. 
65.  Блищенко И. П., Coлнцевa M. M. Meждyнapoдная пoлитикa и мeждyнapoднoe 

пpaвo. - Mocквa, 1991. 
 
03 –Interneta resursi, laikraksti un tiesu prakses materiāli 
26. Jurista Vārds 
27. Likums un Tiesības 
28. Latvijas Vēstnesis 
29. http://www.tiesas.lv 
30. http://www.likumi.lv 
31. http://www.satv.tiesa.gov.lv/ 
32. http://curia.europa.eu/ 
33. http://www.echr.coe.int/ 
34. http://www.icc-cpi.int/ 
35. http://www.icj-cij.org/court/ 
36. http://www. humanrights.lv 
37. http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html (EUR- lex. Eiropas Kopienu likumdošana) 
38. http://europa.eu.int/ecls/ (ECLAS Eiropas Komisijas bibliotēkas katalogs) 
39. Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2007.gada 15.janvāra spriedums lietā Sisojeva v Latvija; 
40. Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2003.gada 9.oktobra spriedums lietā Slivenko v. Latvija; 
41. Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2008.gada 14.oktobra spriedums lietā Blumberga v. Latvija; 
42. Lieta 120/78 Cassis de Dijon [1979] ECR 649 
43. Lieta C- 267-268/91 Keck [1993] ECR I-6097 
44. Lieta C-341/05 Laval [2007] ECR 
45. Lieta C-6&9/90 Francovich [1991] ECR I-5357 
46. Lieta C-26/62 Van Gend en Loos [1963] ECR 1 
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Kursa nosaukums Tiesību filozofijas un socioloģijas problēmas 
Kredītpunkti 2 
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Programmas daļa A daļa 
Apjoms (kontaktstundu skaits) 20 
Lekciju skaits 10 
Semināru un praktisko darbu skaits 10 
Pārbaudījuma forma Diferencētā ieskaite 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 
Kursa autori: docents J.Muižnieks 
Kursa anotācija: kurss atklāj klasiskās un mūsdienu tiesību filozofijas un tiesu socioloģijas 
problemātiku, domāšanas veidu, teorijas un atziņas, nostiprina to izpratni un piemērošanu 
profesionālajā darbībā. 
Kursa apraksts – plāns 
1. Tiesību filozofijas jēdziens un mērķi. Metodoloģiskie jautājumi. 
2. Tiesību filozofijas attīstība pasaulē un Latvijā. 
3. Tiesību ģenēzes jautājumi. Tiesības, sabiedrība un valsts. 
4. Taisnīguma kategorija tiesībās. 
5. Vienlīdzības kategorija tiesībās. 
6. Brīvības jautājums tiesībās. 
7. Tiesību, pienākumu un atbildības problemātika tiesībās filozofiskā aspektā. 
8. Tiesību attīstības tendences un problēmas mūsdienu pasaulē. 
 
1. Tiesību socioloģijas priekšmets un metodes. 
2. Tiesību socioloģijas vēsture, ievērojamākie pārstāvji. 
3. Tiesību socioloģijas metodes. 
4. Tiesību ietekme uz sabiedrību. 
5. Tiesību efektivitāte. 
6. Likumdošanas socioloģija. 
Kompetences: students spēj noformulēt un analizēt problēmjautājumus tiesību praksē, 
izmantojot antīko pasaules domātāju un mūsdienu domātāju darbus, kā arī izmantojot tādu 
filozofijas kategoriju izpratni kā līdztiesība, taisnība, brīvība un atbildība. Bez tam students 
spēj salīdzināt redzamāko tiesību filozofijas skolu ietekmi uz mūsdienu tiesību evolūciju. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: pārbaudes prasības - vērtējumu veidos: lekciju un 
semināru apmeklēšana; zinātniskā referāta izstrādāšana un aizstāvēšana. 
 
Iepriekšējās prasības: zināšanas Tiesību vēsturē, Tiesību teorijā, Politoloģijā, 
Konstitucionālajās tiesībās. 
 
01 - mācību pamatliteratūra 

1. Cipeliuss R. Tiesību būtība. Rīga: LU, 2001. 
2. Rehbinder M. Rechtssoziologie. 4. Auf verlag C.H. Beck, 2000. 
3. Kарбонье Ж.  .  Юридическая социология. Москва, 1986. 

 
02 – mācību papildliteratūra 
1. Horns N. Ievads tiesību zinātnē un tiesību filozofijā // Likums un tiesības, 2.sēj., Nr.4 (8), 
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2000.g. aprīlis; 2.sēj., Nr.6(10), 2000.g. jūnijs. 
2. Krastiņš I. Tiesību doktrīnas. Rīga: LU, 1996. 
3. Liholaja V. Tiesību normu efektivitātes jēdziens un kritēriji // Vispārīgās tiesību teorijas 

un valsts zinātnes atziņas // Prof. E.Meļķiša redakcijā / Rīga, 1997. 
4. Cain M., Hunt A. Marx und Engels on Law. Academic Press, London, New York, San 

Francisco, 1979. 
5. Hart H.L.A. The Concept of Law // Clarende Law Series. Clarendon Press Oxford, 1993. 
6. Ruffel H. Rechtssoziologie. Luchterhan, 1974.  
7. Арон Р. История социологической мысли. Москва, 1996. 
8. Гиденс Э. Социология. . Москва, 1999. 
9. Фромм Э. Психоанализ и этика. . Москва, 1998. 
10. История социологии в Западной Европе  и США / под редакцией Осипова Г.В./ 

Москва, 1999. 
11. Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права. Москва, 1995. 
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Kursa nosaukums Vadības teorija un prakse 
Kredītpunkti 1 
Zinātnes nozare Vadības teorija 
Programmas daļa A daļa 
Apjoms (kontaktstundu skaits)  10 
Lekciju skaits: 6 
Semināru un praktisko darbu skaits: 4 
Pārbaudījuma forma Ieskaite 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 
Kursa autori  Mg.oec. lektore Evita Eglīte 

Kursa anotācija 
apgūt zināšanas par mūsdienu vadīšanas funkcijām, vadības stiliem, lēmumu pieņemšanas 
procesiem, konfliktu risināšanu u.c. Programma paredz: izvērtēt konkrētas situācijas vadītāja 
un darbinieka attiecībās, izskaidrot iespējamos cēloņus un sniegt  problēmu risināšanas veidus. 

Kursa apraksts – plāns 
1. Vadības teorijas attīstība. Jaunākās tendences. 
2. Vadīšanas funkcijas: plānošana, organizēšana, personāla lietas, motivēšana, kontrole un ar 

to saistītās problēmas. 
3. Personāla vadīšanas stratēģiskās koncepcijas. Personāla atlases metodes. Saruna kā 

personālvadības prasmes sastāvdaļa. Pārmaiņas organizācijā. 
4. Darba vērtējuma sistēma. Veiksmīga darba motivācija. 
5. Vadības stils un vadīšanas efektivitāte. Vadītājs un līderis jeb līderības teorija. Vadības 

tips un lēmumu pieņemšana. 
6. Efektīva komunikācija organizācijā.  
7. Grupas organizācijā un to mijiedarbība. Konflikti un to vadīšana. 
8. Vadītāja un darbinieku savstarpējās attiecības. Mobings. Stress un tā novēršana. 
9. Organizācijas kultūra. 
Kompetences: 
Students pilnveido zināšanas par vadītāja funkcijām, konfliktu vadīšanu un stresa novēršanu. 
Students prot patstāvīgi izmantot apgūtās zināšanas praksē. Spēj izprast, risināt problēmas un 
pieņemt lēmumus saistībā ar vadītāja funkcijām.  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
praktisko nodarbību apmeklējums,  referāts (analīze – organizācijas un vadītāja stiprās un 
vājās puses, tā risinājumi)  un noslēguma tests. 
 
 
01 - mācību pamatliteratūra 

Bistrjakovs I., Mass A., Ukolovs V. Vadības teorija. – R.:Jumava, 2006. 
Bokums Z., Forands I. Personālvadības rokasgrāmata. - R.: Kamene, 2000 
Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. – R.: Apgāds Zvaigzne ABC, 2007. 
Vorončuka I. Personāla vadība (teorija un prakse). - R.: LU, 1999.  
 
 

02 – mācību papildliteratūra 
1. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija.- RAKA, 2003. 
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2. Spule Ā.A. Praktiskais personālmenedžments. – R.: BA „Turība”, 2004.  
3. Vidnere M., Ozoliņa Nucho A. Stress: tā pārvarēšana un profilakse. – R.: Biznesa partneri, 

2004. 
4. Pīrsija R. Informācijas menedžments. – R.: Jumava, 2006. 
5. Tafinders P. Intensīvais līdervadības kurss. – R.: Pētergailis, 2004. 
6. Halta K. Veiksmīga karjera vai mobings – psiholoģiskais terors darbā. – R.: Jumava, 2003. 
7. Pikeringa P. Strīdi, nesaskaņas, konflikti.- J.Rozes apgāds, 2000.  
8. Edeirs Dž. Efektīva vadības skola. - R.: Asja, 1999.  
9.Stout L.W. Leadership: From Mystery to Mastery. Riga: Stockholm Schoolof Economics, 

2001. 
10. Dressler G.T. Human Resource Management. USA: Prentice Hall, 2005. 
11.Allyn and Bacon, Organizational Behaviour, USA, 2000. 
 
03 – ieteicamā periodika un  interneta resursi 
1. Žurnāls „Psiholoģija mums”; 
2. Žurnāls „Biznesa psiholoģija” 
3. www.psiholoģijaspasaule.lv 
4.www.cmp.com 
5.www.macworld.com 

 
 

http://www.psiholoģijaspasaule.lv/�
http://www.cmp.com/�
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Kursa nosaukums Vides aizsardzības tiesiskās problēmas 
Kredītpunkti 2 
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne  
Programmas daļa B 
Apjoms (kontaktstundu skaits) 20 
Lekciju skaits 10 
Semināru un praktisko darbu skaits 10 
Pārbaudījuma forma Diferencētā ieskaite 
Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2009. 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Tiesību zinātņu katedra 
Kursa autori: docente Dr.iur. L.Menģele-Stillere 
Kursa anotācija: iepazīstināt studiju kursa klausītājus ar vides tiesību aktualitātēm 
nacionālajās, ES un starptautiskajās tiesībās. 
Kursa apraksts – plāns 
1.temats. Vides tiesību jēdziens un avoti 
Vides tiesību priekšmets. Vide kā tiesiskā regulējuma objekts. Vides tiesību kompeksais 
raksturs. Galvenie vides tiesību attīstības posmi. Diferencētā un integrētā pieeja vides 
aizsardzībā. Vides tiesību avoti. LR Satversme. Starptautiskie līgumi. LR likumi un citi 
normatīvie akti. Kodifikācijas problēmas. Tiesu prakse. Juridiskā doktrīna. Vides tiesību 
efektivitāte. Vides politikas principi Eiropas Savienībā un Latvijā. Starptautisko un nacionālo 
vides tiesību mijiedarbība. ANO Stokholmas, Riodežaneiro un Johannesburgas konferenču 
nozīme un ietekme uz vides tiesību attīstību pasaulē. 
 
2.temats. Konstitucionālās tiesības uz labvēlīgu vidi 
Valsts pienākums aizsargāt vidi un uzlabot tās stāvokli. Indivīda subjektīvās tiesības uz 
labvēlīgu vidi. Tiesību uz labvēlīgu vidi saturs: procesuālās un materiālās tiesības. Materiālo 
tiesību uz labvēlīgu vidi satura noteikšanas problēmas. Pastāvošo Eiropas cilvēktiesību 
aizsardzības instrumentu izmantošana vides aizsardzībā. Tiesību uz labvēlīgu vidi procesuālie 
aspekti: tiesības uz vides informāciju, tiesības piedalīties ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā, 
tiesības vērsties tiesā ar vidi saistītos jautājumos. Sabiedrības un ieinteresētās sabiedrības 
jēdziens. Nevalstisko organizāciju loma sabiedrības vides tiesību īstenošanā. Piekļuve tiesai ar 
vidi saistītos jautājumos.  

 
3.temats. Vides tiesiskie režīmi 
Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas jēdziens un kategorijas. Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju tiesiskie režīmi. Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Dabas 
aizsardzības plāni. Mikroliegumi un to tiesiskais režīms. Aizsargjoslas jēdziens un veidi. 
Aprobežojumi Baltijas jūras un Rīgas jūras līča, kā arī virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās. 
Īpaši jūtīgas teritorijas. Piesārņotas (un potenciāli piesārņotas) vietas.  
 
4.temats. Valsts pārvalde vides aizsardzības jomā 
Tiešās valsts pārvaldes iestādes. Vides ministrija. Valsts vides dienests un tā reģionālās vides 
pārvaldes. Vides pārraudzības valsts birojs. Dabas aizsardzības pārvalde. Īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju administrācijas. Tiešās valsts pārvaldes iestāžu uzdevumi vides aizsardzībā. 
Valsts kontrole pār vides aizsardzības likumu ievērošanu. Vietējo pašvaldību loma un 
uzdevumi vides aizsardzībā.  
5.temats. Vides aizsardzība un teritorijas plānošana 
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Teritorijas plānošana kā vides aizsardzības līdzeklis. Teritorijas plānošanas līmeņi un principi. 
Sabiedrības tiesības uz līdzdalību plānošanas procesā. Teritorijas plānojuma jēdziens un veidi. 
Teritorijas plānojums kā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojums. Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumu izstrādāšana, saskaņošana, apstiprināšana, spēkā stāšanās, 
grozīšanas kārtība un ievērošanas pārraudzība. Teritorijas plānojumu formālais un materiālais 
tiesiskums. Teritorijas plānojuma tiesiskuma kontrole. Spēkā esošs teritorijas plānojums – 
būvniecības procesa uzsākšanas priekšnoteikums. Patvaļīga būvniecība un tās tiesiskās sekas.  
 
6.temats. Ietekmes uz vidi novērtējums 
Ietekmes uz vidi novērtējuma jēdziens un loma vides aizsardzības mehānismā. Ietekmes uz 
vidi novērtējuma mērķi un objekti. Stratēģiskais novērtējums. Sākotnējais izvērtējums. 
Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) kā administratīva procedūra. Vērtēšanas ietvara 
noteikšana. Sabiedrības tiesības piedalīties ietekmes novērtēšanas procesā. IVN noslēguma 
dokumenti un to ietekme uz galīgā lēmuma par paredzēto darbību pieņemšanu. IVN procesā 
pieņemto lēmumu pārsūdzēšana. Vides aizsardzības prasību noteikšana objektiem, kuriem 
IVN nav nepieciešams. 

 
7.temats. Videi nodarīts kaitējums un juridiskā atbildība 
Videi nodarītā kaitējuma jēdziens. Juridiskās atbildības veidi par videi (dabas resursiem) 
nodarīto kaitējumu. Būtisks kaitējums kā administratīvās atbildības un kriminālatbildības 
norobežošanas kritērijs. Administratīvo sodu efektivitāte. Kriminālatbildības piemērošanas 
tiesiskās problēmas. Mantiskā (materiālā) atbildība par videi (dabas resursiem) nodarīto 
kaitējumu. Videi un dabas resursiem nodarītā kaitējuma rezultātā radītā zaudējuma apmēra 
noteikšana. Vides kaitējuma novēršanas pienākums. Atbildības piemērošanas tiesiskās 
problēmas. Operatora atbildība neatkarīgi no vainas vides kaitējuma gadījumā. Cēloņsakarības 
prezumpcija. Trešās personas prasība rīkoties. Civiltiesiskā atbildība vides aizsardzības 
likumu pārkāpuma gadījumā.  
 
8.temats. Piesārņojuma ierobežošana un novēršana 
Piesārņojuma ierobežošanas un novēršanas līdzekļi. Administratīvie (piespiedrakstura) 
līdzekļi: vides kvalitātes normatīvi, atļaujas, rūpniecisko avāriju riska novērtēšana, uzņēmuma 
(iekārtas) darbības apturēšana. Ekonomiska rakstura līdzekļi: dabas resursu nodoklis. Līdzekļi, 
kas īstenojami uz brīvprātības pamatiem: ekomarķējums, vides pārvaldības un audita sistēma.  
Atmosfēras gaisa tiesiskā aizsardzība: galvenie gaisa piesārņojuma ierobežošanas un kontroles 
līdzekļi, ozona slāņa aizsardzība, klimata pārmaiņu mazināšana. Atļaujas siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu (SEG) novadīšanai. SEG emisijas kvotu (“piesārņojuma tiesību”) tirdzniecības 
sistēma.  
9.temats. Atkritumu apsaimniekošana 
Atkritumu valsts apsaimniekošanas politika un tiesības (atkritumu apsaimniekošanas prioritārā 
secība). Atkritumu jēdziens: subjektīvais un objektīvais kritērijs. Atkritumu veidi (bīstamie un 
sadzīves atkritumi). Atkritumu apsaimniekošanas vietas izvēles un noteikšanas kārtība. 
Atkritumu apsaimniekošanas plāni un atļaujas.  
 
10.temats. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un dabas aizsardzība 
Sugu un biotopu aizsardzība. Īpaši aizsargājamās sugas un biotopi, to tiesiskās aizsardzības 
īpatnības. Migrējošo sugu aizsardzība. Publiskās un privātās intereses un to līdzsvarošanas 
mehānismi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos. Kompensācijas princips. 
Atbildība par īpašās aizsardzības noteikumu neievērošanu. 
Bioloģiskās daudzveidības jēdziens. 
Kompetences: 
Students izprot vides tiesību aktuālās problēmas, spēj iegūt un apstrādāt jaunākās aktualitātes 
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vides tiesībās, spēj integrēt vides tiesību jautājumus citās tiesību nozarēs, saprot vides tiesību 
un citu tiesību nozaru mijiedarbību un savstarpējo saistību. Students spēj analizēt, kā arī 
pieņemt un pamatot lēmumus vides tiesībās; radoši darboties komandā un risināt 
problēmjautājumus. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Pārbaudes prasības: Vērtējumu veidos: 30% darbs semestrī; 40% atzīme pārbaudījumā, 30% 
atzīme pastāvīgajā darbā. 
Iepriekšējās prasības: Vispārējā tiesību teorija, Civiltiesības, Vides tiesības, Administratīvās 
tiesības, Administratīvais process, Krimināltiesības. 
 
01 - mācību pamatliteratūra 
Grāmatas latviešu valodā: 
1. Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. Autoru kolektīvs Ivo Alehno zinātniskajā 

redakcijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003. 
2. Messeršmits K., Meiere S., Ūsiņa E. Eiropas vides tiesības. Rīga: EuroFaculty, 2004.  
 
Grāmatas svešvalodā: 
1. International, Regional and National Environmental Law. Hague: Kluwer Law 

International, 2000. 
2. Kiss A. Manual of European environmental law. Cambridge, 1993. 
3. Krämer L. EC Environmental Law. London: Sweet & Maxwell, 2000. 
4. Land Use and Nature Protection. Emerging Legal Aspects. Anker H.T. & Basse E.M. 

(eds.). Copenhagen: DJØF Publishing, 2000. 
5. Thornton J., Beckwith S. Environmental law. London, 1997. 
6. Бринчук М. М. Экологическое право (право окружающей среды). Москва, 1998. 
7. Shelton Dinah „Environmental Rights” no gr. „People’s Rights”, ed. by Philip Alston, 

New York, Oxford University Press, 2001. 
8. Kiss Alexandre, Shelton Dinah „Guide to International Environmental Law”, 

Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2007. 
9. Birnie Patricia, Boyle Alan „International Law & the Environment”. Second Edition, New 

York, Oxford University Press, 2002. 
 
02 – mācību papildliteratūra 
1. Strautmanis Jānis „Vides ētika un vides tiesības”, Rīga, Zvaigzne ABC, 2003. 
2. Grišāne Aiga, Markovskis Kristaps „Līdzdalība pašvaldības teritorijas plānošanā”, Rīga, 

Sabiedrība par atklātību Delna, 2007. 
3. „Sabiedrības līdzdalība teritorijas plānošanas un būvniecības jautājumos”, Rīga, 

Sabiedriskās politikas centrs Providus, 2008. 
 
Normatīvie akti 
1. Latvijas Republikas Satversme 
2. Vides aizsardzības likums (02.11.2006.) 

 
 
1.temats. 
Eiropas Kopienas dibināšanas līgums (īpaši 2., 3., 6.,28., 30., 95., 174.-176.pants). 
 
2.temats. 
Biedrību un nodibinājumu likums (2003.). 
Likums “Par 1998.gada 25.jūnija Orhūsas konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības 
dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem” 
(18.04.2002.). 
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Informācijas atklātības likums (29.10.1998.). 
Būvniecības likums (10.08.1995.). 
Satversmes tiesas spriedumi: lietā par bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārtas izvietošanu 
Olainē (14.02.2003.), lietā par Garkalnes teritorijas plānojumu (08.02.2007.), lietā par Rīgas 
brīvostas teritorijas plānojumu (17.01.2008.). 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 28.janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides 
informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu. 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija  Direktīva 2003/35/EK, ar ko paredz 
sabiedrības līdzdalību ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un attiecas uz sabiedrības 
līdzdalību un iespēju griezties tiesu iestādēs un groza Direktīvu 85/337/EEK un 96/61/EK.   
 
3.temats. 
Likums “Par piesārņojumu” (15.03.2001.). 
Aizsargjoslu likums (05.02.1997.). 
Likums “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (02.03.1993.).  
Ministru kabineta Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi (22.07.2003.). 
Ministru kabineta Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi 
(30.01.2001.). 
Satversmes tiesas spriedumi: Garkalnes teritorijas plānojuma lietā (08.02.2007), Ādažu 
teritorijas plānojuma lietā (21.12.2007.), Kolkas detālplānojumu lietā (27.03.2008.) 
 
4.temats. 
Valsts pārvaldes iekārtas likums (06.06. 2002.). 
Likums “Par pašvaldībām” (19.05.1994.). 
Ministru kabineta noteikumi “Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” (22.02.2005.).  

Ministru kabineta noteikumi “Valsts vides dienesta nolikums” (23.11.2004.). 
Ministru kabineta noteikumi “Valsts aģentūras “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
aģentūra” nolikums” (23.11.2004.). 
Ministru kabineta noteikumi “Vides pārraudzības valsts biroja nolikums” (06.01.2004.). 
Ministru kabineta noteikumi “Vides ministrijas nolikums” (29.04.2003.). 

Ministru kabineta noteikumi par vides monitoringu un piesārņojošo vielu reģistru 
(08.04.2003.). 

 
5.temats. 
Reģionālās attīstības likums (21.03.2002.). 
Teritorijas plānošanas likums (22.05.2002.). 
Ministru kabineta noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma izstrādes 
un finansēšanas kārtību (31.05.2005.). 
Ministru kabineta Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi (19.10.2004.). 
Būvniecības likums (10.08.1995.). 
Ministru kabineta noteikumi “Vispārīgie būvnoteikumi” (01.04.1997.). 
Ministru kabineta noteikumi “Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” (22.05.2007.). 
Satversmes tiesas spriedumi: Jūrmalas detālplānojumu lietā (09.03.2004.), Limbažu teritorijas 
plānojuma lietā (26.04.2007.), Garkalnes un Ādažu teritorijas plānojuma lietās, Kolkas 
detālplānojumu lietā. 
 
6.temats. 
Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (14.10.1998.). 
Likums “Par 1991.gada 25.februāra Espo konvenciju par ietekmes uz vidi novērtējumu 
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pārrobežu kontekstā” (11.06.1998.). 
Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā vērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi” 
(17.02.2004.). 
Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 
novērtējums” (23.03.2004.). 
Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)” (06.06.2006.). 
Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos 
noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 
(17.02.2004.). 
Padomes 1985.gada 27.jūnija Direktīva 85/337/EEK par noteiktu sabiedrisku un privātu 
projektu ietekmes uz vidi novērtēšanu. 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.jūnija Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu 
un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu. 
Satversmes tiesas spriedums Rīgas brīvostas teritorijas plānojuma lietā 
 
7.temats. 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, 7.nodaļa. 
Latvijas Republikas Civillikums, Lietu tiesību 3.nodaļas 1.,3.,4.apakšnodaļa; Saistību tiesību 
3.nodaļas 1.apakšnodaļa, 8.nodaļa, 19.nodaļa. 
Latvijas Krimināllikums, 11.nodaļa. 
Dzelzceļa pārvadājumu likums (21.12.2000.). 

Likums “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” (26.10.2000.). 
Medību likums (08.07.2003.). 
Zvejniecības likums (12.04.1995.). 
Meža likums (24.02.2000.). 
Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā nosaka un veic vides sakopšanas darbus, kas 
kompensē zivju resursiem nodarītos zaudējumus” (28.06.2005.). 
Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā atlīdzināmi zaudējumi, ko fiziskās vai juridiskās 
personas nodarījušas, pārkāpjot medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās 
prasības, un to apmērs, kā arī nelikumīgi iegūtas mrdību produkcijas vērtības atlīdzināšanas 
kārtība un apmērs” (02.03.2004.).  
Ministru kabineta noteikumi “Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība” (29.04.2003.) 
Ministru kabineta noteikumi par zemes dzīlēm nodarītā zaudējuma atlīdzināšanas metodiku un 
taksēm (likmēm)  (09.07.2002.). 
Ministru kabineta noteikumi “Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā 
zaudējuma noteikšanas un kompensēšanas kārtība” (08.05.2001.). 
Ministru kabineta noteikumi par zaudējumu atlīdzību par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu un 
biotopu iznīcināšanu vai bojāšanu (13.03.2001.). 
Ministru kabineta noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos (02.05.2007.) un 
Makšķerēšanas noteikumi (10.01.2006.). 
Ministru kabineta noteikumi “Dabas pieminekļiem nodarītā kaitējuma dēļ radīto zaudējumu 
aprēķināšanas kārtība” (24.05.2005.). 
Ministru kabineta “Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā 
novērtējums kaitējums videi un aprēķināmas attiecīgo pasākumu izmaksas” (24.04.2007.). 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 21.aprīļa Direktīva 2004/35/EK par atbildību vides 
jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu.  
 
8.temats. 
Likums “Par piesārņojumu” (15.03.2001.). 
Ūdens apsaimniekošanas likums (01.10.2002.). 
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Dabas resursu nodokļa likums (15.12.2005.). 
Likums “Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām” 
(23.02.1995.). 
Vīnes Vispārējā konvencija par ozona slāņa aizsardzību (1985.). 
Ministru kabineta noteikumi “Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” (13.07.2004.). 
Ministru kabineta Noteikumi par piesārņojošo darbību izraisīto smaku noteikšanas metodēm, 
kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos (27.07.2004.). 
Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu 
piesārņojošo vielu emisija no stacionārajiem piesārņojuma avotiem” (20.08.2002.). 
Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas  
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību 
veikšanai” (09.07.2002.). 
Ministru kabineta Noteikumi par gaisa kvalitāti (21.10.2003.). 
Ministru kabineta noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī (22.01.2002.). 
Padomes 1996.gada 26.septembra Direktīva 96/61/EK par integrētu piesārņojuma novēršanu 
un kontroli. 
Padomes 1996.gada 27.septembra Direktīva 96/62/EK par apkārtējā gaisa kvalitātes 
novērtēšanu un pārvaldību. 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 23.oktobra Direktīva 2000/60/EK, kas nosaka 
struktūru Eiropas Kopienas rīcībai ūdeņu aizsardzības politikas jomā.  
Eiropas Parlamenta un padomes 2002.gada 25.jūnija Direktīva 2002/49/EK par to, kā novērtēt 
un pārvaldīt troksni vidē. 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 19.marta Regula (EK) Nr.761/2001, ar kuru 
organizācijām atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides pārvaldības un audita sistēmā. 
 
9.temats. 
Atkritumu apsaimniekošanas likums (14.12.2000.). 
Ministru kabineta Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus 
bīstamus (30.11.2004.). 
Ministru kabineta “Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas 
veidiem” (20.04.2004.). 
Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā atkritumus ieved pārstrādei Latvijas teritorijā, kā 
arī atkritumu eksporta un tranzīta kārtība” (15.04.2004.). 
Padomes 1975.gada 15.jūlija Direktīva 75/442/EEK par atkritumiem. 
Padomes 1991.gada 18.marta Direktīva 91/156/EEK, ar ko groza Direktīvu 75/442/EEK par 
atkritumiem. 
Padomes 1991.gada 12.decembra Direktīva 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem. 
Padomes 1993.gada 1.februāra Regula (EEK) Nr.259/93 par uzraudzību un kontroli attiecībā 
uz atkritumu pārvadājumiem Eiropas Kopienā, ievešanu tajā un izvešanu no tās. 
 
10.temats. 
Sugu un biotopu aizsardzības likums (16.03.2000.). 
Likums “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (02.03.1993.). 
Likums “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības 
ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” (30.06.2005.).  
Likums “Par Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par 
bioloģisko daudzveidību” (22.01.2004.). 
Likums “Par 1979.gada Bonnas konvenciju par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu 
aizsardzību” (11.03.1999.). 
Likums “Par 1979.gada Bernes konvenciju par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu 
aizsardzību” (17.12.1996.). 
Likums “Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudēto 
savvaļas dzīvnieku un augu sugām” (17.12.1996.). 
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Likums “Par 1992.gada 5.jūnija Riodežaneiro konvenciju par bioloģisko daudzveidību” 
(31.08.1995.). 
Likums “Par 1972.gada 2.februāra Konvenciju par starptautiskās nozīmes mitrājiem, īpaši kā 
ūdens putnu dzīves vidi” (29.03.1995.). 
Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)” (06.06.2006.). 
Ministru kabineta noteikumi par ĢMO ierobežotu izmantošanu un apzinātu izplatīšanu vidē 
un tirgū, kā arī monitoringa kārtību (20.04.2004.). 
Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā zemes lietotājiem nosakāmi zaudējumu apmēri, 
kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem 
būtiskiem postījumiem” (31.07.2001.). 
Ministru kabineta noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu. (05.12.2000.). 
Ministru kabineta noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši 
aizsargājamo sugu sarakstu (14.11.2000.). 
Padomes 1979.gada 2.aprīļa Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību. 
Padomes 1992.gada 21.maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko biotopu un savvaļas dzīvnieku 
un augu aizsardzību.                
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RĒZEKNES AUGSTSKOLA 
 

ATBRĪVOŠANAS ALEJA 90, RĒZEKNE, LATVIJA LV 4600, TĀLR.: +371 
4623709, FAKS: +3714625901 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma sērija PD C Nr. 0000) 

 
1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU 

1.1. vārds: Jānis 

1.2. uzvārds: Kalniņš 

1.3. dzimšanas datums (datums/mēnesis/gads):18.01.1982. 

1.4. personas kods: 180182-12551 

2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

2.1. kvalifikācijas nosaukums: profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un 

jurista kvalifikācija 

2.2. galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: tiesību zinātne 

2.3. kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 

Rēzeknes Augstskola, valsts akreditēta (11.06.1999.), valsts dibināta, 

neuniversitātes tipa augstskola 

2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. 

punktā 

2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda(s): latviešu 

3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 

3.1. kvalifikācijas līmenis: profesionālais grāds un jurista kvalifikācija 

3.2. oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 

2 gadi pilna laika studiju, 80 Latvijas kredītpunkti, 120 ECTS kredītpunkti; 

studijas uzsāktas 2008. gada septembrī; studijas pabeigtas 2010. gada jūnijā 

3.3. uzņemšanas prasības: otrā līmeņa profesionālā  augstākā juridiskā izglītība, 

kura iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu. 

 

Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru izstrādāja Eiropas Komisija, Eiropas Padome un 
UNESCO/CEPES. Pielikuma mērķis ir sniegt pietiekamu, neatkarīgu informāciju, lai uzlabotu 
starptautisko caurredzamību un kvalifikāciju (diplomu, grādu, sertifikātu, u.c.) atbilstīgu akadēmisko un 
profesionālo atzīšanu. Tas veidots, lai sniegtu aprakstu par oriģinālajā kvalifikācijā minētās personas 
veikto un sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu, kurai šis pielikums 
izsniegts. Diploma pielikumā nedrīkst būt nekādas norādes kvalifikācijas novērtējumam, norādījumu par 
tās ekvivalenci vai ieteikumu tās atzīšanai. Informācija jāsniedz visās astoņās sadaļās. Ja informācija 
kādā sadaļā netiek sniegta, jāpaskaidro iemesls. 
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4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM 

4.1. Studiju veids: pilna laika studijas 

4.2. programmas prasības: jāapgūst obligātos studiju kursus (A daļa) 18 

kredītpunktu apjomā, izvēles kursus (B daļa) 33 kredītpunktu apjomā, jāveic 

plānoto profesionālo praksi 6 kredītpunktu apjomā, jāizstrādā un jāaizstāv 3 

semestra darbus (zinātniskos referātus), jānokārto valsts pārbaudījums, kas 

sastāv no integrētā maģistra eksāmena un maģistra darba izstrādāšanas un 

aizstāvēšanas 20 kredītpunktu apjomā. 

4.3. programmas sastāvdaļas un personas iegūtais 

novērtējums/atzīmes/kredīpunkti: 

A DAĻA (OBLIGĀTA) 
Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS 

kredītpunkti 
Vērtējums 

Tiesību filozofijas un socioloģijas problēmas 2 3 Ieskaitīts(8) 
Latvijas juridiskā zinātne un zinātnisko pētījumu 
metodika 

2 3 Ieskaitīts(9) 

Aktuālās tiesību metožu mācības problēmas  2 3 8(ļ.labi) 
Likumdošanas procesa un tiesību 
tālākveidošanas problēmas  

3 4,5 8(ļ.labi) 

Personības psiholoģija un pedagoģija 
jurisprudencē 

2 3 Ieskaitīts(9) 

Vadības teorija un prakse 1 1,5 Ieskaitīts 
Semestra darbs I 1 1,5 Ieskaitīts(8) 
Semestra darbs II 1 1,5 Ieskaitīts(9) 
Profesionālā prakse 6 9 Ieskaitīts(8) 

B DAĻA (OBLIGĀTĀ IZVĒLE) 
Starptautiskā tiesiskā sadarbība un tiesību 
integrācijas process ES 

4 6 7(labi) 

Juridisko dokumentu izstrādāšana, valoda un 
juridiskā kultūra  

2 3 Ieskaitīts(8) 

Saistību un lietu tiesību piemērošanas 
praktikums 

4 6 8 (ļ.labi) 

Ģimenes un mantošanas tiesību problēmas  4 6 8(ļ.labi) 
Civilās tiesvedības un nolēmumu izpildes 
problēmas un civiltiesisko strīdu mediācija  

4 6 8(ļ.labi) 

Komerctiesību un konkurences tiesību 
problēmas starptautiskā regulējumā 

2 3 Ieskaitīts(9) 

VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 
Maģistra eksāmens 2 3 9(teicami) 
Maģistra darbs 18 27 9(teicami) 
Tēmas nosaukums: Prasības nodrošināšana civilprocesā 

 
4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu: 

Atzīme (nozīme) Atzīmes īpatsvars šīs programmas studentu 
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vidū 
10 (izcili) 0% 
9 (teicami) 17 % 
8 (ļoti labi) 27 % 

7 (labi) 33% 
6 (gandrīz labi) 15 % 

5 (viduvēji) 6% 
4 (gandrīz viduvēji) 2 % 
3-1 (neapmierinoši) 0% 

 
4.5. kvalifikācijas klase: nav 

5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU 
5.1. turpmākās studiju iespējas: turpināt studijas doktora studiju programmā 
5.2. profesionālais statuss: nav paredzēts piešķirt 

6. PAPILDINFORMĀCIJA 
6.1. sīkāka informācija: Rēzeknes Augstskolas profesionālās augstākās 

izglītības maģistra studiju programma “Tiesību zinātnes” ir akreditēta 
xx.xx.2007. uz pilnu akreditācijas laiku – 6 gadiem 

6.2. papildinformācijas avoti: 
RĒZEKNES AUGSTSKOLA, 
Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, Latvija LV- 4600, telefons:+371-4623709, 
fakss: +371-4625901; 
Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC), 
Vaļņu iela 2, Rīga, Latvija, LV-1050, telefons:+371-7225155, 
 fakss:+371-7221006, e-pasts;diplomi@aic.lv 

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 
7.1. datums: XX.XX.2007. 
7.2. paraksts un tā atšifrējums:________________________Leonārs Svarinskis 
7.3. pielikuma apstiprinātāja amats: Rēzeknes Augstskolas rektors 
7.4. zīmogs vai spiedogs: 

8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ 
Skatīt nākamās divas lappuses 

 
 
 
 
 

 
 

 



 230 

4.PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDIJU KURSU APRAKSTS 
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Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Tiesību zinātne” studiju kursu apraksts 
 
 

STUDIJU KURSI  kursa mērķis K
P  

KURSA 
APJOMS 

PĀRB. 
FORMA DOCĒTĀJS 

KS*   
Studiju programmas A daļa  

(12 KP) 
 

Tiesību filozofijas un 
socioloģijas problēmas 

Kurss atklāj klasiskās un mūsdienu tiesību filozofijas un tiesu 
socioloģijas problemātiku, domāšanas veidu, teorijas un 
atziņas, nostiprina to izpratni un piemērošanu profesionālajā 
darbībā. 

2 20 DI Doc. J.Muižnieks 

Aktuālās tiesību metožu 
mācību problēmas 

No Eiropas tiesību loka izpratnes viedokļa kurss sniedz 
teorētiskās zināšanas, pilnveido iemaņas un atklāj praksi 
tiesību normu piemērošanā, iztulkošanā un interpretēšanā 

2 20 E Asoc.prof. 
A.Plotnieks 

Latvijas juridiskā 
zinātne un zinātnisko 
pētījumu metodika 

Kurss iepazīstina studējošos ar tiesību zinātnes rašanos 
Latvijā, attīstību un sasniegumiem 4 vēsturiskos laika 
posmos: a) līdz Latvijas valsts izveidošanai 1918. g.; b) 
Latvijas brīvvalsts laikā (1918-1940); c)padomju okupācijas 
laikā (1940-1990); d) pēc valstiskās neatkarības 
atjaunošanas. Tiek atklāta redzamāko Latvijas tiesību 
zinātnieku pedagoģiskā un zinātniskā darbība, viņu 
ieguldījums tiesību zinātnē. Kurss apzina Latvijas tiesību 
zinātnieku publikācijas un iespējas tās izmantot studentu 
mācību un zinātniski pētniecisko darbu metodes, paņēmienus 
un veidus. 

2 20 DI Prof. J.Rozenbergs 

Likumdošanas procesa 
un tiesību 
tālākveidošanas 
problēmas 

Kurss sniedz zināšanas, priekšstatu un izpratni par Latvijas 
likumdošanas un tiesību attīstības un tālākveidošanas 
tendencēm un galvenajiem virzieniem sakarā ar integrāciju 
Eiropas Savienībā un pasaules apritē. 

1 10 I Asoc.prof. 
A.Plotnieks 
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Vadības teorija un prakse Kurss sniedz zināšanas par mūsdienu vadīšanas funkcijām, 
vadības stiliem, lēmumu pieņemšanas procesiem, konfliktu 
risināšanu u.c. Programma paredz: izvērtēt konkrētas 
situācijas vadītāja un darbinieka attiecībās, izskaidrot 
iespējamos cēloņus un sniegt  problēmu risināšanas veidus. 

1 10 I Lekt. E.Eglīte 

Likumdošanas procesa 

un tiesību 

tālākveidošanas 

problēmas 

Kurss sniedz zināšanas, izpratni un priekšstatus par Latvijas 
likumdošanas un tiesību attīstības un tālākveidošanas 
tendencēm un galvenajiem virzieniem sakarā ar integrāciju 
Eiropas Savienībā un pasaules apritē. 

2 20 E Asoc.prof. 
A.Plotnieks 

Personības psiholoģija un 

pedagoģija jurisprudencē 

Kurss sniedz profesionālai darbībai nepieciešamās 
pamatzināšanas personoloģijā, iepazīstina ar pedagoģijas 
stratēģijām, taktikas un metodoloģijas būtību un to 
pielietojumu juristu praktiskajā darbībā. 

2 20 DI Prof. 
P.Vucenlazdāns, 
lekt. E.Eglīte 

Studiju programmas B daļa 
(74 KP) 

Juridisko dokumentu 

izstrādāšana, valoda un 

juridiskā kultūra 

Kursa ietvaros tiek atklātas tematiskās nostādnes, kā arī 
praktiskās iemaņas juridisko dokumentu izstrādāšanā, 
sastādīšanā, noformēšanā, iesniegšanā, glabāšanā darbā ar 
dokumentiem. 

2 20 DI Prof. J.Rozenbergs 

Tiesību aizsardzība 
starptautiskajās tiesās, 
ES tiesu un Satversmes 

tiesas judikatūra 

Kurss iepazīstina ar starptautiskajām tiesām, to kompetenci 
un pilnvarām tiesību aizsardzības jomā, dod nepieciešamās 
zināšanas un iemaņas Eiropas tiesu un Latvijas Satversmes 
tiesas spriedumu pielietošanā tiesību normu piemērošanas 
procesā, kā arī apskata šo tiesu darbību, kompetenci, lietu 
izskatīšanas procedūru. 

2 20 DI Doc. 
M.Paļčikovska 

Starptautiskā tiesiskā 
sadarbība un tiesību 

integrācijas process ES 

Kurss sniedz izpratni studējošiem par ES tiesību 
pamatprincipiem, ES tiesību līdzšinējo integrācijas procesu 
Latvijas tiesību sistēmā un nākotnes perspektīvām, 
integrācijas procesā iesaistītajiem galvenajiem subjektiem un 
to lomu, tai skaitā par nacionālo un Eiropas Kopienu Tiesas 
lomu, analizējot un salīdzinot tiesu praksi par ES tiesību 
piemērošanu Latvijas un citu dalībvalstu tiesās un EKT. 

4 40 Ie, E Prof. J.Rozenbergs, 
lekt. S.Lielbārde 
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Medicīnas tiesību 

problēmas 

Kursa ietvaros studenti iegūst zināšanas par medicīnas 
tiesību teorētiskajiem un praktiskajiem problēmjautājumiem 
Latvijā, kā arī zināšanas par medicīnas tiesību 
pamatnoteikumiem ārvalstu tiesībās. 

2 20 DI Lekt. L.Mazure 

Salīdzinošās 

konstitucionālās tiesības 

un ES konstitūcija  

Kurss ļauj iegūt padziļinātas zināšanas par konstitucionālo 
tiesību galvenajiem institūtiem dažādās valstīs, izkopt šo 
institūtu salīdzināšanas un atšķirību analīzes spējas. 
Vienlaikus studiju kurss sniedz iespēju vispusīgāk iepazīt 
Eiropas Savienības konstitūcijas (Līguma par konstitūciju 
Eiropai) pamatprincipus, normas un institūtus, izprast un 
izvērtēt to vietu un lomu ES dalībvalstu, it īpaši Latvijas, 
tiesību sistēmā. 

4 40 Ie, E Asoc.prof. 
Z.Mikainis 

Salīdzinošās 

administratīvās tiesības  

Kurss sniedz studentiem zināšanas mūsdienu līmenī, 
atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem par administratīvo 
tiesību būtību, subjektiem, valsts pārvaldes lomu un nozīmi, 
administratīvi tiesiskajām attiecībām. Kurss ļauj studentiem 
padziļināti iepazīties ar salīdzinošo administratīvo tiesību 
jēdzienu, piemērošanu, personas tiesību un pienākumu 
īstenošanu, valsts pārvaldes institūciju darbības 
administratīvi tiesiskajiem aspektiem. 

4 40 Ie, E Lekt. I.Krampuža 

Pašvaldību tiesību 

problēmas 

Kurss iepazīstina ar aktuālo problemātiku pašvaldību tiesību 
jomā, pašvaldību statusu noteikšanas problēmām Latvijas 
Republikas Satversmē, kā arī optimāla pašvaldību 
kompetences modeļa piedāvājumiem. 

2 20 DI Lekt. A.Bernāns 

Administratīvā procesa 

praktikums 

Kurss ir paredzēts kā maģistra studiju studentu zināšanu un 
praktisko iemaņu apkopošanas un problēmu risināšanas 
īstenošana administratīvā procesa jautājumos atbilstoši 
jurista profesijas standarta prasībām. Kursa apguves 
stratēģiskais mērķis: dot iespēju padziļināt zināšanas 
administratīvā procesa tiesībās un sagatavoties jurista 
profesijai atbilstoši jurista profesijas standartam, kas 
pieņemts 2003.gadā. 

2 20 DI Lekt. I.Krampuža 
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Nodokļu sistēmas ES 

dalībvalstīs un nodokļu 

tiesību praktikums 

Kursa programma paredz izvērtēt nodokļu politikas 
īpatnības, izskaidrot starptautiskās nodokļu dubultās 
uzlikšanas problēmas, apgūt Latvijas Republikas noslēgto 
nodokļu konvenciju normas un starptautisko nodokļu 
plānošanu, kā arī izvērtēt tiešo un netiešo nodokļu sistēmu 
ES dalībvalstīs. 

2 20 DI Doc. A.Puzule 

Saistību un lietu tiesību 

piemērošanas praktikums 

Kursa mērķis - sniegt studējošiem padziļinātas zināšanas par 
lietu tiesību problemātiku, attīstīt praktiskās iemaņas saistību 
un lietu tiesību normu piemērošanā praksē, kā arī lietu tiesību 
problēmu risināšanā praksē. 

4 40 Ie, E Doc. A.Biksiniece, 
lekt. A.Vanags 

Ģimenes un mantošanas 

tiesību problēmas  

Kursa ietvaros studenti iegūst padziļinātas zināšanas par 
ģimenes tiesību teorētiskajām un praktiskajām problēmām 
Latvijā, kā arī zināšanas par ģimenes tiesību 
pamatnoteikumiem ārvalstu tiesībās. 

4 40 Ie, E Lekt. L.Mazure 

Civilās tiesvedības un 

nolēmumu izpildes 

problēmas un 

civiltiesisko strīdu 

mediācija  

Kurss sniedz zināšanas par aktuālām civiltiesisko strīdu 
izskatīšanas teorētiskajām un praktiskajām problēmām 
vispārējās jurisdikcijas tiesās; par tiesiskajiem līdzekļiem un 
metodēm, kā risināmi sarežģīti un neskaidri izpildu procesa 
jautājumi; par civiltiesisko strīdu risināšanu izlīguma, 
vienošanās, sadarbības (korporācijas), par lietu izšķiršanu 
bezstrīdus kārtībā Latvijā un ārzemēs, par alternatīvu to 
izšķiršanai šķīrējtiesās un arbitrāžā. 

4 40 Ie, E Prof. J.Rozenbergs, 
doc. 
M.Paļčikovska 

Patērētāju interešu 

aizsardzība ārējā un 

iekšējā tirgū 

Kursa mērķis ir sniegt studējošiem padziļinātas zināšanas 
par patērētāju tiesību problēmām un to iespējamo risināšanu 
Latvijā, ārvalstu pieredzi patērētāju interešu aizsardzībā. 

2 20 DI Lekt. A.Vanags 

Vides aizsardzības 

tiesiskās problēmas 

Kurss iepazīstina studentus ar vides tiesību aktualitātēm 
nacionālajās, ES un starptautiskajās tiesībās. 

2 20 DI Doc. L.Menģele-
Stillere 
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Krimināltiesību filozofija Kurss paredzēts atsevišķu principu un doktrīnu izpētei, 
kas ir krimināltiesību zinātnes pamatā. Kursa mērķis – 
iepazīstināt studentus ar filozofijas (un ētikas) 
problēmām, kuras ir aktuālas krimināltiesībās, un uz 
kurām tiesību sistēmas sniedz noteiktas atbildes. Šīs 
atbildes tiks plaši diskutētas (gan apšaubītas, gan 
aizstāvētas) kursa izklāsta gaitā, un kursa galvenais 
mērķis ir parādīt, cik komplicētas ir krimināltiesības no 
filozofijas viedokļa, it īpaši aplūkojot divus 
pamatjautājumus krimināltiesībās: 
3. Soda sankcijas pamatojums un mērķis, un jautājums par 

soda apmēru. Kāpēc jāpastāv kriminālsodam? Kādam 
jābūt krimināltiesību mērķim? Vai sodiem jāatbilst 
izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturam, un kāpēc? Kā 
tiesai jāizvērtē noziedzīga nodarījuma smagums? Kā 
soda taisnīgums korelējas ar plašāku jautājumu – sociālo 
taisnīgumu? 

4. Kriminālatbildības kritēriji. Krimināltiesības 
raksturojošā pazīme ir tas, ka notiesāšanai ir būtiska 
nozīme – tā nosaka vainīgumu par noziedzīga 
nodarījuma izdarīšanu. Tātad, ir pamats apsvērt 
atbildības un vainīguma kritērijus. 

2 20 Ie Lekt. A.Lapsa 

Salīdzinošās 

kriminālprocesa tiesības  

Maģistranti izzina mūsdienu ārvalstu kriminālprocesa tiesību 
raksturīgākās iezīmes, veic to analīzi un salīdzināšanu; 
apgūst zināšanas par aktualitātēm ārvalstu kriminālprocesa 
tiesībās, par dažādu valstu kriminālprocesa tiesību attīstības 
tendencēm, valstu savstarpējās sadarbības lomu progresīvu 
kriminālprocesa jauninājumu apgūšanā 

4 40 Ie, E Lekt. V.Jenzena 

Pierādījumu teorija un 

prakse kriminālprocesā 

Maģistrants izzina pierādīšanas teorijas kriminālprocesā 
būtību, pierādījumu satura atbilstību pastāvošam pierādījumu 
novērtējumam; tiek iepazīstināts ar aktuāliem, 
problemātiskiem jautājumiem pierādīšanas teorijā un praksē; 
līdz ar analītiskas, kritiskas pieejas attīstīšanu pierādījumu 
novērtēšanai studiju laikā, apgūst iemaņas patstāvīgi risināt 
praksē sastopamos problēmjautājumus. 

2 20 DI Lekt. V.Jenzena 
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Krimināltiesību aktuāli 

jautājumi  

Kurss iepazīstina ar aktuālo problemātiku krimināltiesībās 
un tās iespējamiem risināšanas ceļiem. 

2 20 DI Lekt. A.Lapsa 

Noziedzības attīstības 

tendences un 

kriminālsodu politika 

Maģistranti izzina mūsdienu kriminoloģijas kā zinātnes 
attīstību; apgūst zināšanas par noziedzības stāvokli un tās 
attīstības tendencēm kā nacionālā tā globālā mērogā, izzina 
noziedzības cēloņus un to likumsakarību ar pārmaiņām 
mūsdienu politiskajā, saimnieciskajā un etniskajā vidē, 
veidus, kā valstis cenšas ierobežot noziedzības izplatību. 
Maģistrants iepazīstas ar Latvijā pastāvošo sodu politiku, 
izzina mūsdienu ārvalstu kriminālsodu politikas 
raksturīgākās iezīmes, veic to analīzi un salīdzināšanu; 
iepazīstas ar kriminālsodu politikas īstenošanas 
mehānismiem valstīs, šo sodu pilnveidošanas un 
optimizācijas virzieniem. 

2 20 DI Lekt. V.Jenzena 

Cilvēktiesību īstenošanas 

problēmas Latvijā 

(Minoritāšu valodu 

tiesības Eiropas 

Savienībā) 

Kurss padziļināti analizē starptautiskās cilvēktiesības, īpašu 
uzmanību pievēršot Eiropas Cilvēktiesību tiesas, kā arī 
Latvijas tiesu praksei, tās ietekmei uz nacionālajām tiesībām 
un to piemērošanai Latvijas juridiskajā praksē. 

2 20 DI Asoc.prof. 
Z.Mikainis 

Eiropas ekonomiskā un 

monetārā integrācijas 

Students gūst zināšanas par Eiropas integrāciju sekmējošiem 
faktoriem un vēsturisko attīstību, par ES juridisko un 
ekonomisko pamatu, raksturotas ES institūcijas un to 
darbība, ES politikas un Latvijas ekonomiskā un monetārā 
integrācija ES. 

2 20 DI Prof. L.Svarinskis 
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Komunikāciju tiesības un 

datu aizsardzība 

Kursā apskatāmie jautājumi ietver komunikācijas tiesību un 
datu aizsardzības jēdzienu analīzi, analizējamo tiesību 
attīstību un regulējumu galvenokārt Latvijas un Eiropas 
Savienības likumdošanā. Analizēta kibertelpa, interneta vide, 
pakalpojumi, kibertiesību attīstība un problēmas, apskatīti 
intelektuālā īpašuma elektroniskajā vidē problēmjautājumi. 
Analizēta datu aizsardzība telekomunikācijās un 
elektroniskajā komercijā, informācijas atklātības 
problemātika, datu aizsardzības tehniskās prasības un 
uzraudzības sistēma. Pievērsta uzmanība e-pārvaldes 
attīstības jautājumiem, kā arī analizēti atbildības jautājumi un 
to problemātika komunikācijas tiesībās un datu aizsardzībā. 

2 20 DI Lekt. A.Bērziņš 

Naudas un kredīta 

attiecības 

Kurss sniedz zināšanas par naudas, valūtas un kredīta tirgus 
jēdzieniem un funkcionēšanas likumsakarībām. Kursa gaitā 
tiek pētītas naudas attiecības un naudas sistēmas, to attīstība, 
loma un vieta tirgus ekonomikā; tiek pētītas kredīta 
attiecības, starptautiskās valūtas sistēma, to darbības principi, 
kā arī analizēta valsts īstenotā naudas un kredīta politika. 

2 20 DI Prof. L.Svarinskis 

Baznīcas un kanoniskās 

tiesības 

Kursa mērķis ir iepazīstināt kursa dalībniekus ar reliģijas 
(galvenokārt – kristietības) un valsts attiecībām sākot no 
mūsu ēras sākuma līdz mūsdienām, parādot kā attīstījusies 
gan pašu reliģisko grupu izpratne par attiecībām ar valsti, 
gan kā valsts definējusi sevi šajās attiecībās. Kursa gaitā tiks 
parādīti dažādi varas attiecību modeļi – gan laicīgās un 
garīgās varas simbioze, gan konflikti, kā arī aplūkota 
reliģisko grupu iesaiste politikā. Kursa gaitā vērība tiks 
pievērsta arī starptautisko, ES un Latvijas tiesību 
dokumentiem, kuros aplūkota reliģijas un valsts attiecību 
problemātika. 

2 20 DI Asoc.prof. 
V.Tēraudkalns 
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Eiropas Savienības darba 

tiesības 

Kursa mērķis – Eiropas Savienības darba tiesību 
problēma, nozīmīgu jaunāko tiesību aktu un tiesību 

piemērošanas prakses izpēte. 
Lai studenti varētu iegūt un attīstīt jurista darba 

pienākumu veikšanai nepieciešamās prasmes Eiropas 
Savienības darba tiesību jomā, viņiem jāizvirza atbilstoši 

uzdevumi. Studiju procesā docētājam sadarbībā ar 
studentu, jāpalīdz veikt izvirzītos uzdevumus, lai iegūtu 
prasmi pārzināt, piemērot un veikt pētījumus Eiropas 

Savienības darba tiesību jomā, kursā tiek izvirzīti 
sekojoši uzdevumi: 

• Pārzināt ES darba tiesību avotus un sistēmu; 
• Sekot tiesu prakses un tiesību doktrīnas attīstībai ES 

darba tiesību jomā; 
• Izmantot ES darba tiesību teoriju tiesību normu 

piemērošanā; 
• Veikt profesionālu pētījumu ES darba tiesību jomā; 
• Sistematizēt iegūto informāciju ES darba tiesību jomā. 

2 20 DI Lekt. I.Baltiņa 

Komerctiesību un 

konkurences tiesību 

problēmas starptautiskā 

regulējumā 

kurss sniedz izpratni studējošiem par starptautisko 
komerctiesību jēdzienu, pamatprincipiem, par starptautisko 
komerctiesību pamatdokumentiem un to piemērošanu; 
sniedz ieskatu starptautisko komerctiesību vēsturē, attīstībā 
un turpmākajā unifikācijas procesa norisē; sniedz izpratni 
starptautisko komerctiesību subjektu darbību, jo īpaši par 
komercsabiedrību dibināšanas, darbības un likvidācijas, 
pārstāvības regulējumu dažādās valstīs.   

2 20 DI Lekt. S.Lielbārde 

Policijas tiesības Kurss sniedz zināšanas par Eiropas Savienības valstu 
policijas sistēmām, darbības principiem un to vietu valsts 
pārvaldes un pašvaldības iestāžu sistēmā. Tiks izanalizēta 
Eiropas Savienības valstu policijas pienākumu daudzveidība 
(tiesību, struktūru, kompetenču, policijas darbinieku 
tiesiskās aizsardzības, darbību garantiju, atbildības, 
finansēšanas, materiāltehniskās apgādes kārtības, kā arī 
policijas darbības uzraudzības un kontroles daudzveidība). 

2 20 DI Doc. 
M.Marcinkēvičs 
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Noziedzīgu nodarījumu 

kvalifikācijas praktikums 

Kurss dod iespēju padziļināt teorētiskās zināšanas un 
praktiskās iemaņas noziedzīgu nodarījumu kvalificēšanā 
atkarībā no darbības vai līdzdalības izdarītajos 
noziedzīgajos nodarījumos, atkarībā no to daudzējādības un 
atsevišķiem veidiem. 

2 20 DI Lekt. A.Lapsa 

Pretkorupcijas tiesības un 

to efektivitāte 

Kurss sniedz zināšanas, kas saistās ar policijas darbību, tās 
pamatfunkcijām un pamatprincipiem, valsts interešu un 
cilvēktiesību sargāšanu. Kursa ietvaros tiek sniegta iespēja 
izprast policijas struktūru, sarežģīto darbību, tās uzdevumus 
un pamatprincipus. 

2 20 DI Doc. G.Makarova 

 
*KS – kontaktstundu skaits 
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Akadēmiskā personāla saraksts 

 
 

N.
p/
k 

Vārds, 
uzvārds, Amats 

Zināt-
niskais/ 
akad. 
grāds 

Docētie studiju kursi 
Vēlēts/ 
vies-

docētājs 

1. Jānis 
Rozenbergs prof. Dr.iur. 

Latvijas juridiskā zinātne un 
zinātnisko pētījuma metodika; 
Juridisko dokumentu izstrādāšana, 
valoda un juridiskā kultūra; 
Starptautiskā tiesiskā sadarbība un 
tiesību integrācijas process ES; 
Civilās tiesvedības un nolēmumu 
izpildes problēmas un civiltiesisko 
strīdu mediācija 

RA 
Vēlēts 

 
 

2. Leonārs 
Svarinskis prof. Dr.oec 

Eiropas ekonomiskā un monetārā 
integrācija; 
Naudas un kredīta attiecības 

RA 
Vēlēts 

 

3. Pēteris 
Vucenlazdāns prof. Dr.paed Personības psiholoģija un pedagoģija 

jurisprudencē 
RA 

Vēlēts 
4. Zigurds 

Mikainis 
asoc. 
prof 

Dr.phil. Salīdzinošās konstitucionālās tiesības 
un ES konstitūcija; 
Cilvēktiesību īstenošanas problēmas 
Latvijā (Minoritāšu valodu tiesības 
ES) 

RA 
Vēlēts 

5. Andris 
Plotnieks 

asoc. 
prof. 

Dr.iur. Aktuālās tiesību metožu mācības 
problēmas; 
Likumdošanas procesa un tiesību 
tālākveidošanas problēmas 

Vies-
docētājs  

6. Valdis 
Tēraudkalns  

asoc. 
prof. 

Dr.phil. Baznīcas un kanoniskās tiesības RA 
Vēlēts 

7. Gaļina 
Makarova 

docente Dr.iur. Pretkorupcijas tiesības un to 
efektivitāte 

RA 
Vēlēta 

8. Līga Menģele - 
Stillere 

docente Dr.iur. Vides aizsardzības tiesiskās problēmas RA 
Vēlēta 

9. Maija 
Paļčikovska 

docente Dr.iur. Civilās tiesvedības un nolēmumu 
izpildes problēmas un civiltiesisko 
strīdu mediācija; 
Tiesību aizsardzība starptautiskajās 
tiesās, ES tiesu un Satversmes tiesas 
judikatūra 

RA 
Vēlēta 

10. Anna 
Biksiniece 

docente - Saistību un lietu tiesību piemērošanas 
praktikums 

RA 
Vēlēta 

11. Modris 
Marcinkēvičs 

docents Mg.iur. Policijas tiesības 
 
 

RA 
Vēlēts 

12. Juris 
Muižnieks 

docents - 
(studē 
dokt.) 

Tiesību filozofijas un socioloģijas 
problēmas RA 

Vēlēts 
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N.
p/
k 

Vārds, 
uzvārds, Amats 

Zināt-
niskais/ 
akad. 
grāds 

Docētie studiju kursi 
Vēlēts/ 
vies-

docētājs 

13. Anita Puzule docente Mg.oec. 
(studē 
dokt.) 

Nodokļu sistēmas ES dalībvalstīs un 
nodokļu tiesību praktikums RA  

vēlēta 

14. Inta Baltiņa lektore Mg.iur.; 
Mg.paed 

(studē 
dokt.) 

Eiropas Savienības darba tiesības 
RA 

Vēlēta 

15. Aivars 
Bernāns 

lektors Mg.iur. Pašvaldību tiesību problēmas RA 
Vēlēts 

16. Arnis Bērziņš lektors Mg.iur. Komunikāciju tiesības un datu 
aizsardzība 

RA 
Vēlēts 

17. Evita Eglīte lektore Mg.oec. Vadības teorija un prakse; 
Personības psiholoģija un pedagoģija 
jurisprudencē 

RA 
Vēlēta 

18. Vēsma Jenzena lektore Mg.iur. Salīdzinošās kriminālprocesa tiesības; 
Pierādījumu teorija un prakse 
kriminālprocesā;  
Noziedzības attīstības tendences un 
kriminālsodu politika 

RA 
Vēlēta 

19. Ilga  
Krampuža 

lektore Mg.iur. 
Mg.soc.

sc. 
(studē 
dokt.) 

Salīdzinošās administratīvās tiesības; 
Administratīvā procesa praktikums 
 RA  

Vēlēta 

20. Aleksejs Lapsa lektors Mg.iur. 
(studē 
dokt) 

Krimināltiesību filozofija; 
Krimināltiesību aktuāli jautājumi; 
Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas 
praktikums 

RA 
Vēlēts 

21. Sandra 
Lielbārde 

lektore Mg.iur. Starptautiskā tiesiskā sadarbība un 
tiesību integrācijas process ES; 
Komerctiesību un konkurences tiesību 
problēmas starptautiskajā regulējumā 

RA 
Viesdo- 
cētāja 

22. Līga Mazure lektore Mg.iur. 
(studē 
dokt.) 

 

Medicīnas tiesību problēmas; 
Ģimenes un mantošanas tiesību 
problēmas  

RA 
Vēlēta 

23. Andrejs 
Vanags 

lektors Mg.iur. Patērētāju interešu aizsardzība ārējā 
un iekšējā tirgū; 
Saistību un lietu tiesību piemērošanas 
praktikums 

RA 
Vēlēts 
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Pārējo akreditācijai nepieciešamo dokumentu saraksts 
 

Nr.p.k. Dokuments Atrašanās vieta 
1. RA nolikums “Par RA 

akadēmiskajām un profesionālajām 
studijām un studiju programmām”  

RA iekšējā mājas lapa: 
http://staff.ru.lv/senats/6-1.doc  

2. RA nolikums ”Nolikums par 
studiju programmas direktoru 
Rēzeknes Augstskolā” 

RA iekšējā mājas lapa: 
http://staff.ru.lv/senats/8.doc  

3. Studiju kvalitātes novērtēšanas un 
kontroles sistēma Rēzeknes 
Augstskolā 

RA iekšējā mājas lapa: 
http://staff.ru.lv/senats/senata_lemums_2005.02.28.doc  

4. Nolikums “Par kursa eksāmeniem 
un ieskaitēm” 

RA iekšējā mājas lapa: 
http://staff.ru.lv/senats/10.doc   

5. Nolikumu “Par valsts un gala 
pārbaudījumiem” 

RA iekšējā mājas lapa: 
http://staff.ru.lv/senats/nol_gal_parb-1.doc  

 Rēzeknes Augstskolas studentu 
noteikumu 

RA iekšējā mājas lapa: 
http://staff.ru.lv/senats/ra_studentu_noteikumi.doc 

6. Rēzeknes Augstskolas Studējošo 
pašpārvaldes nolikumā 

RA iekšējā mājas lapa: 
http://staff.ru.lv/senats/2.doc  

7. Rēzeknes Augstskolas Kredītu 
piešķiršanas komisijas nolikums 

RA iekšējā mājas lapa: 
http://staff.ru.lv/senats/4_kreditu_piesk_komisija.doc  

8. Nolikums par zinātnisko darbību 
Rēzeknes Augstskolā  

RA iekšējā mājas lapa: 
http://staff.ru.lv/senats/2-1.doc  

9. Nolikums par ikgadējo zinātnisko 
darbu  konkursu Rēzeknes 
Augstskolā  

RA iekšējā mājas lapa: 
http://staff.ru.lv/senats/3-1.doc  

10. Nolikums par praksēm Rēzeknes 
Augstskolā  

RA iekšējā mājas lapa: 
http://staff.ru.lv/senats/15.doc  

11. Rēzeknes Augstskolas Konventa 
nolikums  

RA iekšējā mājas lapa: 
http://staff.ru.lv/senats/ra_pad_kon_nol.doc  

12. Maģistra darba izstrādāšanas 
metodiskajiem norādījumiem. 

Tiesību zinātņu katedra; Tiesību zinātņu metodiskais 
kabinets 

 

http://staff.ru.lv/senats/6-1.doc�
http://staff.ru.lv/senats/8.doc�
http://staff.ru.lv/senats/senata_lemums_2005.02.28.doc�
http://staff.ru.lv/senats/10.doc�
http://staff.ru.lv/senats/nol_gal_parb-1.doc�
http://staff.ru.lv/senats/2.doc�
http://staff.ru.lv/senats/4_kreditu_piesk_komisija.doc�
http://staff.ru.lv/senats/2-1.doc�
http://staff.ru.lv/senats/3-1.doc�
http://staff.ru.lv/senats/15.doc�
http://staff.ru.lv/senats/ra_pad_kon_nol.doc�
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7.PIELIKUMS 
AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ZINĀTNISKO PUBLIKĀCIJU SARAKSTS  

2005./2006 .st.g. - 2008./2009. st.g. 
 

1. Publikācijas 

Autors Nosaukums Kur izdevums publicēts (vieta) 
Prof. 
J. Rozenbergs 

Реформа института судебных исполнителей 
в Латвии.  

Реформа гражданского процесса в суде первой инстанции в 
государствах региона Балтийского моря и центральной Европы.- 
Вильнюс, 2005. 

Satversmes tiesa: būt šķīrējtiesām Latvijā Iknedēļas specializētais žurnāls “Jurista Vārds”, 2005., Nr 4  
Šķīrējtiesu loma privāttiesisko strīdu izšķiršanā 8. starptautiskā konference “Sabiedrība un kultūra”. -Liepāja, 2005. g. 28. – 

29. aprīlis 
Dabas resursu īpašuma lietošanas tiesību 
aprobežojumi. 

LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005. 
gadā. Rīga: LZA, 2005., Nr.10. 

Civilprocesa likuma komentāri. Trešais 
papildinātais izdevums. Autoru kolektīvs. Prof. 
K. Torgāna vispārīgajā zinātniskajā redakcijā. 
J. Rozenbergs autors : 1.- 8., 15.- 19., 21. – 28., 
48., 48’., 50., 61. – 72., 74., 74’., 76. – 79. 
nodaļas komentāriem 

Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2006. 

Civilprocesa likuma komentāri. Autoru 
kolektīvs. Trešais papildinātais izdevums 
prof. K. Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā 

Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2006. 

Papildinājumi grāmatai “Civilprocesa likuma 
komentāri. Autoru kolektīvs. Trešais 
papildinātais izdevums prof. K. Torgāna 
vispārīgā zinātniskā redakcijā”  

Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2006. 

Profesors Voldemārs Veics un Temīda  Voldemārs Veics: Nepārtrauktā radošā darbība. Atb.red.I.Armanis. – Rīga: 
„Izdevniecība RaKa”, 2007. 
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Piedziņas  vēršana uz darba samaksu Liepājas pedagoģijas akadēmijas 10. starptautiskā zinātniskā konference 
“Sabiedrība un kultūra”, 
Liepāja, 2007.  

Tiesvedības valoda Latvijā Starptautiska zinātniska konference “Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un 
kultūras procesi”. Rēzekne, 2007. 

Tiesas sprieduma izpildes pagrieziens civillietās Liepājas pedagoģijas akadēmijas 11. starptautiskā zinātniskā konference 
“Sabiedrība un kultūra: Sociālā partnerība un dialogs”, 
Liepāja, 2008. 

Проблемы осуществления права на судебную 
защиту по гражданским делам в 
кассационном производстве Латвии  

Utenos Kolegija The Faculty of Business and Technologies Department of. 
Law International Scientific Conference „The implementation and 
protection of human rights: Theory and practice”, Lietuva, Utena, 2008. 

Prof. 
L.Svarinskis 

Centrālās bankas darbības efektivitāte un 
integritāte// Tautsaimniecības attīstības iespējas 
un problēmas 

Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Rēzeknes Augstskola – 
Rēzekne, 2006., 132.- 142.lpp. Līdzautors V.Pilsuma 

Central Bank’s Role in the Development of the 
Economic Environment: Latvia’s Experience// 
Legal, Political and Economical Initiatives 
Towards Europe of Knowledge 

International Conference on European Processes. –Kaunas: Kaunas 
University of Technology, 2006. Coauthor V.Pilsuma 

Prof. 
P.Vucenlazdāns 

P.Vucenlazdāna red. 2.studiju programmas 
,,Skolotājs-logopēds’’ zinātniski metodisko 
materiālu krājums ,,Inovācijas skolotāja 
logopēda darbībā” 

Rēzekne, 2005. 

P.Vucenlazdāna red. 7.pedagoģijas maģistru 
zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums 
,,Pedagoģijas teorijas un mācīšanās process” 

Rēzekne, 2005. 

P.Vucenlazdāna red. 8.pedagoģijas maģistru 
zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums 
,,Pedagoģijas teorijas un mācīšanās process” 
2006.g. 

Rēzekne, 2006. 

Metodiskie ieteikumi maģistra darbu izstrādei 
pedagoģijā 

Rēzekne, 2006. 
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Ē.Kalvāns P.Vucenlazdāns monogrāfisks 
izdevums  ,,Studentu sociālā trauksme 
pašprezentācijas situācijā” 

Rēzekne, RA, 2006. 

A.Vindeče, P.Vucenlazdāns “Pedagoģiskā 
procesa individualizācijas un diferenciācijas 
būtības speciālajā pirmskolas izglītības iestādē 
bērniem ar valodas sistēmas nepietiekamu 
attīstību” 

Rēzekne, RA, 2007. 

P.Vucenlazdāna red. 3.studiju programmas 
,,Skolotājs-logopēds’’ zinātniski metodisko 
materiālu krājums ,,Inovācijas skolotāja 
logopēda darbībā” 

Rēzekne, 2007. 

P.Vucenlazdāna red. 9.pedagoģijas maģistru 
zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums 
,,Pedagoģijas teorijas un mācīšanās process” 

Rēzekne, 2007. 

I.Tukiša., P.Vucenlazdāns Roku sīko kustību 
nozīme bērnu ar valodas sistēmas nepietiekamu 
attīstību vispārējā un valodas attīstībā 

Rēzekne, RA, 2008. 

P.Vucenlazdāna red. 4.studiju programmas 
,,Skolotājs-logopēds’’ zinātniski metodisko 
materiālu krājums ,,Inovācijas skolotāja 
logopēda darbībā’’ 

Rēzekne, 2008. 

Asoc. prof.  
Z. Mikainis 

Глобализация и пути формирования 
национальной идентичности в 
образовательном процессе Латвии.   
 

Реальность этноса. Глобализация и национальные традиции 
образования в контексте Болонского процесса. Материалы 
Международной научно-практической конференции. Санкт-
Петербург, 2005. 

Роль конституционного права в 
формировании этнической и гражданской 
идентичности в системе выcшего 
образования Латвии 

Реальность этноса. Роль образования в формировании этнической и 
гражданской идентичности. Материалы VIII Международной научно-
практической конференции. Санкт-Петербург, 2006. 

Citizenship and national diversity in state Policy 
In the Republic of Latvia 

Edukacija obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych. – 
Uniwersytet Wrocławski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 2007. 
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The Experience and Issues of Citizenship 
Education in Higher Education in Latvia 

Starptautiskā 9. CICE zinātniskā konference “Citizenship Education in 
Society”, France, Montpellier, University Paul Valery Montpellier III., 
2007.g. 

The experience and issues of citizenship 
education in the higher education in Latvia 

Proceedings of the ninth Conference of the Children’s identity and 
Citizenship in Europe. – London, Montpellier, 2007. 

Opportunities for the Development of Students 
Citizenship Identity in Higher Education in 
Latvia  

Reflecting on Identities: Research, Practice and Innovation.   Proceedings 
of the tenth Conference of the CICE Thematic Network, Istanbul 2008.- 
London, 2008, p. 423- 430. 

Asoc. prof. 
A.Plotnieks 

Komercdarbības un finanšu likumdošana. 
Tālmācības studiju kurss. 

Rīga: SIA „Biznesa vadības koledža”, 2008. 

Dogmatiskās tiesības Rēzekne, RA izdevniecība, 2008. 
Tiesību teorija & Juridiskā metode  SIA “Izglītības soļi”, 2009.- 312 lpp. 
Latvia is Coming Back to Europe  Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2009. –194 lpp. 

Asoc.ptof. 
V.Tēraudkalns 

Episcopacy in the Baptist Tradition  Recycling the Past or Researching History? Studies in Baptist 
Historiography and Myths / Thompson P.E., Cross A.R., ed. – Milton 
Keynes: Paternoster, 2005. - pp. 279-293. 

Bībeles biedrības Latvijas teritorijā 19. gadsimtā 
un 20. gadsimta sākumā  

Bībele: raksti, teksts, kultūrvide/ Atb.red. V.Tēraudkalns.- R: Latvijas 
Bībeles biedrība, 2005. – 3.laid. 

Austrumu reliģiski filosofisko ideju aizsākumi 
Latvijā 19.gs. un 20.gs. 1.pusē 

Klturoloģisks žurnāls Kentaurs.- 2005., maijs. 

Apslēpto izgaismojot / Deiterokanoniskās 
grāmatas 

Latvijas Bībeles biedrības krājumā, Rīga, 2005. 

Christian Political Right in Postsocialist  
 Latvia – Reality of Pretention? 

Transformation Processes in the Baltic Sea Region and the East European 
Experience. / Sooman S., ed. - Vienna: University of Vienna, 2005. – pp. 
123-131. 

1905. gada revolūcija: vēsturiski teoloģiskas 
refleksijas 

Informācija, revolūcija, reakcija: 1905-2005. – Rīga: Latvijas Nacionālā 
bibliotēka, 2005. – 34.-44. lpp. 
 

Ceļš uz luterāņu sieviešu ordināciju Latvijā Ceļš. – 2006, Nr. 57. - 27.-44. lpp. 
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Images of Sweden at the Territory of Latvia 
from 1800 to 1914 

Der Norden im Ausland – das Ausland im Norden. Formung und 
Transformation von Konzepten und Bildern des Anderen vom Mittelalter 
bis heute. 25. Tagung der IASS in Wien, 2.-7.8.2004 / herausgegeben von 
Sven Hakon Rossel. - Wien: Praesens Verlag, 2006. – S. 663.-667. 

Leaving Behind Imagined Uniformity: 
Changing Identities of Latvian Baptist Churches 

Baptist Identities. International Studies from the Seventeenth to the 
Twentieth Century / ed. by Randall I.M., Pilli T., Cross R. – Milton Keynes: 
Paternoster Press, 2006. - pp. 109-122. 

Ievadam: atskaites punkti dialogam Reliģiskā dažādība Latgalē: mērojot ceļu uz dialogu / Tēraudkalns V., atb. 
red. – Rīga: Latvijas Bībeles biedrība, 2007.- 5.-16. lpp. 

Bībeles tulkošana un izdošana Pirmās republikas 
laikā 

RA Raksti. Vēsture un filozofija. VII sējums. Rēzekne: Rēzeknes 
Augstskola, 2007.- 96.-109. lpp. 

Draudze “Jaunā paaudze” – sekta vai baznīca? Ceļojums ar citādo: subkultūras pilsētas vidē / Hanovs D., atb. red. – Rīga: 
Dialogi.lv, 2007. – 172.-190. lpp. 

Budisma sākumi Latvijā 20. gadsimta pirmajā 
pusē 

Reliģiski-filozofiski raksti. – XI sēj. Rīga: Latvijas Universitātes Filozofijas 
un socioloģijas institūts, 2007. – 101.-121. lpp. 

Socialist Ideas Among Latvian Baptists in the 
First Half of the Twentieth Century 

Eastern European Baptist History: New Perspectives. – Prague: IBTS, 
2007. - pp. 102-118. 

Doc. 
G.Makarova 

Zvērināta advokāta darbība pārkāpumu 
novēršanas jomā 

Tiesību pārkāpumu sekas publiskajās un privātajās tiesībās. Zinātnisko 
rakstu krājums.- Daugavpils, 2006. 

Охрана прав детей Utenos Kolegija The Faculty of Business and Technologies Department of. 
Law International Scientific Conference „The implementation and 
protection of human rights: Theory and practice”, Lietuva, Utena, 2008. 

Bērnu tiesību regulēšana Latvijā Sociālo tehnoloģiju augstskolas Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference „Eiropas un nacionālo tiesību aktuālās problēmas”, Rīga, 2008. 

Правовое регулирование взаимных 
обязанностей родителей и детей 

Международная научно-практическая конференция «Молодёжь 21 
века: семья, образование, карьера». 
Балтийская Международная академия и Белорусский 
Государственный Университет. – Резекне-Рига, Латвия, 2008. 

Doc. 
M.Marcinkēvičs 

Speciālo izmeklēšanas darbību izvēles un 
pielietošanas efektivitātes priekšnoteikumi 
kriminālprocesā 

2007. gada Rēzeknes augstskolas studentu zinātniskās konferences „Mēs 
laikā, telpā un attīstībā” raksts  
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Doc. L. 
Meņģele-
Stillere 

Dabas resursu īpašuma lietošanas tiesību 
aprobežojumi. 

LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2004. 
gadā. Nr. 10. – Rīga, 2005. 

Vides līgumi Eiropas Savienībā un Latvijā Likums un Tiesības, 8.sējums, nr.4 (80), aprīlis, 2006. 
Administrative Procedure in forestry Proceedings of the 7th International Symposium „Legal Aspects of 

European Forest Sustainable Development”, Zlatibor Mauntain, Serbia, 
May 2005; Jointly Organized by the IUFRO3 Research Group 6.13.00 and 
the Faculty of Forestry, University of Belgrade, Zurich, 2006., 80. – 88.lpp. 

Contradictions Between Two Aspects of Human 
Rights in Forest Sector: Ownership Rights and 
Rights to Environment 

Proceedings of the 8th International Symposium “Legal Aspects of 
European Forest Sustainable Development, Istanbul, Turkey, May 2006; 
Organized by the IUFRO Research Group 6.13.00, Department of Forestry 
Law, Faculty of Forestry, Istanbul University, 2006., 221. – 230.lpp. 

Doc.  
J. Muižnieks 

Advokāts Jānis Čakste un 1905. gada revolūcija. Sabiedrība un kultūra: ilgtspējīga attīstība. – Liepāja; LPA, 2006. 
Advokāts Jānis Čakste un 1905. gada revolūcija. Sabiedrība un kultūra: ilgtspējīga attīstība. – Liepāja; LPA, 2006. 
Juridiskā izglītība un tiesiskās apziņas 
deformācijas problēmas mūžizglītības 
kontekstā. 

Sabiedrība, integrācija, izglītība/Starptautiskās zinātniskās konferences 
materiāli: Rēzekne, 2007. 

Tiesiskās apziņas deformācijas problēma 
sabiedrības drošības kontekstā 

Zinātniskā konference “Latvija Eiropas Savienībā – attīstības tendences un 
perspektīvas”, Rīga, 2007. 

Tiesiskās apziņas deformācijas problēmas 
sabiedriskās drošības kontekstā. 

Rīgas Stradiņa Universitātes 2007. gada zinātniskā konference/ Tēzes.- 
Rīga, 2007. 

Tiesiskās apziņas deformācija un tiesiskais 
nihilisms Latvijas postsociālistiskās sabiedrības 
kontekstā 

Sociālo tehnoloģiju augstskolas Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference „Eiropas un nacionālo tiesību aktuālās problēmas”, Rīga, 2008. 

Doc. 
M.Paļčikovska  

Tiesneša objektivitāte un neitralitāte – sacīkstes 
principa realizācija: angloamerikāņu un 
kontinentālā iztiesāšanas modeļa salīdzinājums 

Civilprocesa aktuālie jautājumi. 2007. gada zinātniskās konferences 
materiālu krājums. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2008. 

Doc. A.Puzule Impact of income tax on entrepreneurship in 
Latvia 

Changes in Social and Business Environment. Proceedings of the 1st 
International Conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2006. 
p. 182. – 186. 

                                                 
3  I U F R O  - I nternational U nion of F orestry R esearch O rganizations (Starptautiskā mežzinātņu organizāciju apvienība)   
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Studiju darbu, diplomdarbu un maģistra darbu 
izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie 
norādījumi 

Rēzekne: RA, 2006. 50 lpp. 

Nodokļi un nodevas Rīga: SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija”, 2007. 
333.lpp. 

Ienākuma nodokļu politikas ietekme uz 
komercdarbību Latgalē 

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes un Latgales tautsaimniecības 
pētījumu institūta starptautiskās zinātniskās konferences Tautsaimniecības 
attīstības problēmas un risinājumi materiāli 2008.gada 17.aprīlis. Rēzekne: 
RA izdevniecība, 2008. 305. – 316.lpp. 

Lekt. I.Baltiņa Civiltiesību ietekme uz sabiedriskajām 
attiecībām uzņēmējdarbībā 

Sabiedriskās attiecības: kvalitāte, ieguvumi un riski. Rakstu krājums. Rīga: 
Turība, 2005. 

Sociālais dialogs un darba koplīgums 8. starptautiskā konference “Sabiedrība un kultūra”. Liepāja, 2006. g. 28. – 
29. aprīlis 

Darba koplīgums Liepājas pedagoģijas akadēmijas 11. starptautiskā zinātniskā konference 
“Sabiedrība un kultūra: Sociālā partnerība un dialogs”, Liepāja, 2008. 

Lekt. A.Bernāns Komercdarbības un finanšu likumdošana Tālmācības studiju kursa grāmata , Biznesa vadības koledža, R., 2008.   
Lekt. A. Bērziņš Informācijas atklātības princips izglītības 

iegūšanas procesā un zinātniskajā darbībā 
Tautsaimniecības attīstība ES: problēmas un risinājumi // studentu un 
docētāju 6. zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums. Rēzeknē: RA 
Izdevniecība, 2005.  

Tiesu varai veltīta konference Rēzeknes 
augstskolā 

Iknedēļas specializētais žurnāls “Jurista Vārds”, 10.10.2006., 40 (443) 

Piekto reizi Juristu dienas Rēzeknes augstskolā Iknedēļas specializētais žurnāls “Jurista Vārds”, 19.12.2006., 50 (453) 
Lekt. E.Eglīte “Koledžas studiju programma realizēšana 

saskaņā ar Augstskolu likumu un Izglītības 
likumu”. 

Zinātniski praktiskā konference “Konkurēt spējīgu speciālistu 
sagatavošanas problēmas Latvijā”, Rīga, 2007. 

Lekt. V.Jenzena Kriminālistika. Ceturtais papildinātais 
izdevums. Trešā daļa. Kriminālistikas metodika. 
Autoru grupa prof. A. Kavaliera vadībā. 
Doc. V. Jenzena autore 15. un 16. nodaļai. 

Rīga: Latvijas Policijas Akadēmija, 2005.  

Izmeklētāja loma nepilngadīgo noziedzības 
profilaksē 

Latvijas Policijas akadēmijas VI starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference „Nepilngadīgo drošība un tiesību aizsardzība”. – Rīga, 2008. 
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Lekt. 
I.Krampuža 

Nabadzības raksturojums Latvijā Rēzeknes Augstskolas zinātniskie raksti. 2005. 
Prettiesisks administratīvais akts pašvaldībā, tā 
tiesiskās sekas 

Tiesību pārkāpumu sekas publiskajās un privātajās tiesībās. Zinātnisko 
rakstu krājums. Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds Saule,  
2006, 283.lpp. 

Zaudējumu atlīdzināšana prettiesiska 
administratīvā akta gadījumā 

MĒS LAIKĀ, TELPĀ  UN ATTĪSTĪBĀ: 2006.gada 11.maija studentu 
zinātniskās konferences rakstu krājums.- Rēzekne: 2007, 160.lpp. 

Vainas problēmas zaudējumu atlīdzināšanas 
procesā prettiesiska administratīvā akta 
gadījumā  

Iesniegts publicēšanai Rēzeknes Augstskolas zinātniskajos rakstos 
2007.gadā 

Nabadzība – reāla problēma Latvijā, tās 
risinājumi. 

2007. gada 26.- 27.aprīļa, 10. starptautiskās zinātniskās konferences 
Liepājas pedagoģijas akadēmijā „Sabiedrība un kultūra, Cilvēkresursu 
attīstība zināšanu sabiedrībā”  

Civil aspects of protection of third party legal 
interest  

Utenos Kolegija The Faculty of Business and Technologies Department of. 
Law International Scientific Conference „The implementation and 
protection of human rights: Theory and practice”, Lietuva, Utena, 2008. 

Trešo personu tiesisko interešu aizstāvības 
būvniecības procesā vēsturiskās saknes 

Liepājas pedagoģijas akadēmijas 11. starptautiskā zinātniskā konference 
“Sabiedrība un kultūra: Sociālā partnerība un dialogs”, 
Liepāja, 2008. 

Trešo personu tiesisko interešu aizstāvība 
būvniecības procesā. Vēsturiskais aspekts 

Iknedēļas specializētais žurnāls “Jurista Vārds” 2008.gada 7.oktobris Nr.38 
(543)  

Lekt. A.Lapsa Состав терроризма в Уголовном законе 
Латвийской Республики 

Челябинский юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации  
Противодействие организованной преступности, терроризму, 
экстремизму и другим угрозам безопасности общества и государства в 
современных условиях  
Материалы Международного научно-практического семинара 17 
октября 2007 года, Челябинск, 2007. 

Mūsdienu skatījums uz mantas nolaupīšanas 
pabeigtības momentu.  

Latvijas Policijas akadēmijas studējošo raksti Nr.3. – Rīga: Latvijas 
Policijas akadēmija, 2007.  

Psihisko ciešanu būtība un izpausmes veidi 
noziedzīgos nodarījumos pret nepilngadīgajām 
personām 

Latvijas Policijas akadēmijas VI starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference „Nepilngadīgo drošība un tiesību aizsardzība”. – Rīga, 2008. 
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Nolaupīšanas priekšmets Studējošo raksti Nr.4 – R.: Latvijas Policijas akadēmija, 2008. 
Lekt. L. Mazure Invalīds kā darbinieks darba tiesiskajās 

attiecībās 
Iknedēļas specializētais žurnāls “Jurista Vārds”, 2006., Nr 15., 13.-20.lpp. 

Līguma brīvība un invalīdu nodarbinātība Iknedēļas specializētais žurnāls “Jurista Vārds”, 2006., Nr. 24., 6.-10.lpp. 
Информированное согласие пациента Utenos Kolegija The Faculty of Business and Technologies Department of. 

Law International Scientific Conference „The implementation and 
protection of human rights: Theory and practice”, Lietuva, Utena, 2008. 

Pacienta gribas institūts senajos laikos un 
viduslaikos 

Iknedēļas specializētais žurnāls “Jurista Vārds” 02.12.2008. Nr.45 (540), 
15.-26.lpp. 
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8.PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA  
PIEDALĪŠANĀS KONFERENCĒS AR 

REFERĀTIEM 
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Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla dalība  
konferencēs ar referātiem 

 
Docētāja vārds, 

uzvārds 
Tēmas nosaukums Konferences norises vieta, laiks 

Prof. J. 
Rozenbergs 

Piedziņas svēršana uz darba 
samaksu 

Liepājas pedagoģijas akadēmijas 10. 
starptautiskā zinātniskā konference 
“Sabiedrība un kultūra”, Liepāja, 2007. 
gada 26.-27. aprīlis 

Tiesvedības valoda Latvijā Starptautiska zinātniska konference 
“Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un 
kultūras procesi” Rēzekne, 2007.gada 
24.-26. maijs 

The problems of rights to Court 
Protection Realization in instance of 
Cassation in Latvian Court Practice 

Starptautiski zinātniskā konference “The 
Implementation and protection of Human 
Rights: theory and practice”, 06.03.2008., 
Utena, Lietuva 

Tiesas sprieduma izpildes 
pagrieziens civillietās. 

Starptautiskā zinātniskā konference, 
Liepāja, 24.-25.04.2008. 

Asoc.prof. Z. 
Mikainis 
 

Citizenship and national diversity in 
the Republic of Latvia 

“Citizenship Education in Multicultural 
Society in Globalization Era” Wroclow, 
Uniwersitytet Wroclawski, 2006. g. 17.-
18. novembris 

The Experience and Issues of 
Citizenship Education in Higher 
Education in Latvia 

Starptautiskā 9. CICE zinātniskā 
konference “Citizenship Education in 
Society”. France, Montpellier, University 
Paul Valery Montpellier III., 2007.g. 

Asoc.prof. V. 
Tēraudkalns 

Latvian Missionary work in Latin 
America 
       

Starptautiskā konference Akādijas 
universitātē Nova Skoča, Kanāda, 2006. 
gada 15. jūlijā 

Draudze “Jaunā paaudze” – sekta 
vai baznīca? 
       

Biedrības “Dialogi.lv” rīkotā konference 
“Ceļojums ar citādo. Subkultūras pilsētas 
vidē” Rīgā, 2007. gada 19. aprīlī. 

Savējie vai svešie? Luterānisms 
Latgalē Latvijas pirmajā neatkarības 
periodā (1917-1940) 

Latgales kongress Daugavpils 
Universitāte, 2007. gada 12. novembris 

Bībeles 1965. gada izdevums 
kultūrvēsturiskā kontekstā 

Valsts valodas komisijas un Latvijas 
Bībeles biedrības rīkotā starptautiskā 
konference “Tulkojums kā 
kultūrvēsturisks notikums” (Bībeles 
tulkojumi: teorija, vēsture, mūsdienu 
prakse) Rīgā, 2007. gada 7. decembris 

Doc. G. 
Makarova 

Cilvēktiesību īstenošana darba 
tiesiskajās attiecībās 

Zinātniski praktiskā konference “Tiesību 
realizācijas problēmas Latvijā”, Rēzekne, 
Rēzeknes Augstskola, 02.12.2008. 

„Advokāta ētikas jautājumi”. Zinātniski – praktiskā konference 
„Tiesiskums un ētika tiesībsargājošo 
iestāžu darbībā” Latvija, RAS, 2007.gada 
26.novembris 

Vecāku un bērnu savstarpējo 
pienākumu tiesiskais regulējums 

Starptautiskā konference „21.gs. jaunatne 
– ģimene, izglītība, karjera”, 2008.07.03. 
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Bērnu tiesību aizsardzība Starptautiskā zinātniskā konference, 
Lietuva, 03.06.2008. 

Cilvēktiesību īstenošana darba 
tiesiskās attiecībās 

Starptautiskā konference Fifth year in the 
European Union: Current Legal Issues” 
referāts „Implementation of Human 
Rights in Legal Relations of Employment, 
2009.gada 8. – 9. maijs 

Doc. M. 
Marcinkēvičs 

Šengenas konvencijas zona Latvijā Zinātniski praktiskā konference “Tiesību 
realizācijas problēmas Latvijā”, Rēzekne, 
Rēzeknes Augstskola, 02.12.2008. 

Doc. L. Menģele 
- Stillere 

Vides tiesību instrumentu 
modernizācija 

LU Juridiskās fakultātes rīkotā 
starptautiskā konference „Tiesību 
harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc 
Eiropas Savienības paplašināšanās”, 
Rīga, 24.-27.01.2007. 

Vides tiesību līgumu iespējamā 
izmantošana meža nozarē 

IUFRO 6.13.00 grupas organizētais 9. 
Starptautiskais simpozijs par Eiropas 
mežu ilgtspējīgas attīstības juridiskajiem 
aspektiem Zikatara, Armēnija, 19.06.-
23.06.2007.  

Zemes lietošanas veida maiņas 
(transformācijas) problemātiskie 
aspekti 

LU 66. zinātniskā konference, Rīga 
2008.gada 8.februāris 

Doc. J. 
Muižnieks 

Juridiskā izglītība un tiesiskās 
apziņas deformācijas problēmas 
mūžizglītības kontekstā 

Starptautiskā zinātniskā konference 
“Sabiedrība, integrācija, izglītība” 
Rēzekne, 2007. gada 23.-24. februāris 

Doc. M. 
Paļčikovska 

Mediācijas kā citādas strīdu 
risināšanas metodes potenciāls 
Latvijas tiesību sistēmā 

Rīgas Juridiskās augstskolas organizētā 
konference Alternatīvās domstarpību 
risināšanas perspektīvas Latvijā, Rīga, 
2006. 

Tiesneša objektivitāte un neitralitāte 
– sacīkstes principa realizācija: 
angloamerikāņu un kontinentālā 
iztiesāšanas modeļa salīdzinājums 

Tieslietu ministrijas organizētā zinātniskā 
konference „Civilprocesa aktuālie 
jautājumi”, 2007. 

Lekt. I. Baltiņa Darba koplīgums un 
uzņēmējdarbība  

Konferencē „Psyhology Business and 
Social Treiht of Society: Actual Problems 
of Modern World”, Rīgā, 2006. g. 22.-23. 
novembris, iegūts sertifikāts 

Darba koplīgums „IX Starptautiskā zinātniskā konference 
Darba tirgus sociālie un ekonomiskie 
izaicinājumi” Rīga, 2008. g. 30. maijs 

Lekt. E. Eglīte Studiju programmu “Jurists” un 
“Tiesību zinātnes” studentu dzīves 
mērķis un motivācija kreativitātei 

XII starptautiskā kreativitātes conference 
“Kreativitāte kā personības īpašība” 
Rīga, 2007. 9-10.novembris 

Lekt. V. Jenzena Izmeklētāja loma nepilngadīgo 
noziedzības profilaksē 

Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference “Nepilngadīgo drošība un 
tiesību aizsardzība” (Latvijas Policijas 
akadēmija), 2008.g. janvāris 
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Lekt. 
I.Krampuža 

Zaudējumu atlīdzināšana 
prettiesiska administratīvā akta 
gadījumā 

2006.gada 11.maijs, studentu zinātniskā 
konference Rēzeknes Augstskolā „Mēs 
laikā, telpā, attīstībā” 

Advokāta loma taisnīgas tiesas 
nodrošināšanā 

Zinātniski praktiskā konference Rēzeknes 
Augstskolā „Tiesības uz taisnīgu tiesu, 
problēmas, risinājumi”, 2006.gada 
28.septembris 

Nabadzība – reāla problēma Latvijā, 
tās risinājumi 

10.starptautiskā zinātniskā konference 
Liepājas pedagoģijas akadēmijā 
„Sabiedrība un kultūra, Cilvēkresursu 
attīstība zināšanu sabiedrībā”, 2007.gada 
26.- 27.aprīlis 

Vai taisnība ir un ja nav vai to vajag 
jeb vai ir nepieciešama taisnīga 
nemantiskā kaitējuma kompensācija 
cietušajam kriminālprocesā 

Rēzeknes Augstskolas zinātniskā 
konference referāts, 2007.gads 

Lekt. A.Lapsa Противодействие организованной 
преступности, терроризму, 
экстремизму и другим угрозам 
безопасности общества и 
государства 

2007.gada 17.oktobrī piedalīšanās ar 
referātu Krievijas Federācijas Iekšlietu 
Ministrijas Čeļabinskas juridiskā institūta 
starptautiskajā zinātniski praktiskajā 
seminārā 

Nepilngadīgo drošība un tiesību 
aizsardzība 

 

2008.gada 24.-25.janvārī piedalīšanās ar 
referātu Latvijas Policijas akadēmijas VI 
starptautiskajā zinātniski praktiskajā 
konferencē 

The implementation and protection 
of human rights: Teory and practice 
 

2008.gada 6.martā ,Utenas koledžas 
Tehnoloģiju un biznesa fakultātes Tiesību 
nodaļas starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē 

Уголовно-правовая охрана 
информационной безопасности 
современного общества и 
государства: состояние 
уголовного законодательства и 
практики его применения” 

2008.gada 21.aprīlī ,Saratovas korupcijas 
un organizētās noziedzības problēmu 
izpētes centra starptautiskajā zinātniski 
praktiskajā seminārā 

Nolaupīšanas priekšmets Zinātniski praktiskā konference “Tiesību 
realizācijas problēmas Latvijā” Rēzekne, 
Rēzeknes Augstskola, 02.12.2008. 

Lekt. L. Mazure The Informed Consent of Patient  Starptautiskā zinātniskā konference „The 
Implementation and Protection of human 
Rights: Theory and practice.” 2008.g. 
06.marts; Utena, Lietuva 

Pacienta tiesības Starptautiskā konference par pacientu 
tiesībām Eiropas Parlaments, Brisele (Die 
EMSP Bestätigung der Teilnahme) 12., 
13.novembris 2008. 

Dabisko tiesību skolas ietekme uz 
privātajām tiesībām pēc 1990.gada 

Zinātniski praktiskā konference “Tiesību 
realizācijas problēmas Latvijā” Rēzekne, 
Rēzeknes Augstskola, 02.12.2008. 
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9.PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDIJU PROGRAMMAS 
SALĪDZINĀJUMS AR TĀDA PAŠA 

LĪMEŅA AKREDITĒTĀM AUGSTĀKĀS 
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀM 

AUGSTSKOLĀS LATVIJĀ 
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Atbilstība ar jurista profesijas standartu un salīdzinājums ar 
SIA „Biznesa augstskola Turība” profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programmu „Tiesību zinātnes” 

 
Jurista profesijas standarta prasību nodrošinājums 

Profesijas standarta 
prasības 

Nodrošina studiju kursi 
Rēzeknes Augstskolā Biznesa augstskolā „Turība” 

 Profesionālā bakalaura 
studiju programma 
„Tiesību zinātne” 

Profesionālā maģistra studiju 
programma 

„Tiesību zinātnes” 

 Profesionālā bakalaura 
studiju programma 

Profesionālā maģistra studiju 
programma „Tiesību 

zinātnes” 
 
• Izmantot un piemērot 

juridiskās teorētiskās 
zināšanas un praktiskās 
iemaņas jebkurā darbā un 
amatā.  

 

Tiesību teorija, Administratīvās 
tiesības, Administratīvā 
atbildība, Pašvaldību tiesības, 
Būvniecības tiesības, Medicīnas 
tiesības, Civiltiesības ( vispārīgā 
daļa; 
Saistību tiesības; Lietu tiesības; 
Ģimenes un mantojuma  
tiesības; 
Romiešu civiltiesību pamati), 
Līgumtiesības, Intelektuālā 
īpašuma tiesības, 
Komerctiesības,  
Bankrota tiesības, Konkurences 
tiesības, Darba un sociālās 
tiesības, Krimināltiesības, 
Policijas tiesības, 
Kriminālistika, Operatīvās 
meklēšanas pamati, 
Kriminālsodu izpildes tiesības, 
Vides tiesības, Finanšu un 
nodokļu tiesības, 
Informācijas tehnoloģiju 
tiesības, 
Advokatūras tiesības, Notariāta 
tiesības, Civilā aizsardzība 

Salīdzināmās konstitucionālās 
tiesības un ES konstitūcija, 
Salīdzinošās administratīvās 
tiesības, Medicīnas tiesību 
problēmas, Pašvaldību tiesību 
problēmas, Komunikāciju 
tiesības un datu aizsardzība, 
Nodokļu sistēmas ES 
dalībvalstīs un nodokļu tiesību 
praktikums, Baznīcas un 
kanoniskās tiesības 
Saistību un lietu tiesību 
piemērošanas praktikums, 
Ģimenes un mantošanas tiesību 
problēmas, Patērētāju interešu 
aizsardzība ārējā un iekšējā 
tirgū, Vides aizsardzības 
tiesiskās problēmas, 
Krimināltiesību aktuālie 
jautājumi, Noziedzības attīstības 
tendences un kriminālsodu 
politika, Policijas tiesības, 
Pretkorupcijas tiesības un to 
efektivitāte 

Tiesību teorija, Civiltiesības, 
Administratīvās tiesības, 
Krimināltiesības, 
Komerctiesības, Darba tiesības, 
Konstitucionālās tiesības, 
Pašvaldību tiesības, Finanšu 
tiesības, Ekoloģiskās tiesības, 
Sociālās tiesības, Muitas 
tiesības 

Praktikums civiltiesībās, 
praktikums krimināltiesībās, 
praktikums starptautiskajās 
tiesībās, praktikums 
administratīvajā procesā, 
Eiropas Kopienas konkurences 
tiesības 

• Brīvi pārvaldīt valsts valodu, 
pārzināt juridisko 
terminoloģiju un tās 
lietojumu valsts valodā  

 

Tiesību teorija, Retorika un 
tiesu runa, Valodas kultūras 
pamati 
 

Juridisko dokumentu 
izstrādāšana, valoda un juridiskā 
kultūra 

Tiesību teorija  
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• Brīvi pārvaldīt vismaz vienu 
svešvalodu, pārzināt šīs 
valodas juridisko 
terminoloģiju un tās 
lietojumu.  

 

Juridiskā svešvaloda, Juridiskā 
(otrā) svešvaloda, Latīņu valoda 

 Lietišķā svešvaloda Studiju kursi angļu un vācu 
valodās, Juridiskā angļu valoda 

• Lietot datorprogrammas un 
citas informācijas 
tehnoloģijas 

 

Lietišķā informātika un 
dokumentu pārvalde 
 

Komunikāciju tiesības un datu 
aizsardzība 

Datorizētā lietvedība Vadības informatīvās sistēmas 

• Uzglabāt dokumentus, 
ievērojot lietvedības, datu 
aizsardzības un 
konfidencialitātes noteikumus 

Lietišķā informātika un 
dokumentu pārvalde, 
Informācijas tehnoloģiju 
tiesības, Grāmatvedība 

Komunikāciju tiesības un datu 
aizsardzība 

Datorizētā lietvedība  

Specifiskās prasmes profesijā     
• Brīvi orientēties Latvijas, 
pārnacionālajā un 
starptautiskajā tiesību sistēmā.  

Starptautiskās tiesības, Eiropas 
Savienības tiesības, 
Cilvēktiesības 

Cilvēktiesību īstenošanas 
problēmas Latvijā (Minoritāšu 
valodu tiesības Eiropas 
Savienībā), Salīdzināmās 
konstitucionālās tiesības un ES 
konstitūcija, Starptautiskā 
tiesiskā sadarbība un tiesību 
integrācijas process ES,  
Tiesību aizsardzība 
starptautiskajās tiesās, ES tiesu 
un Satversmes tiesas judikatūra, 
Eiropas darba tiesības, 
Komerctiesību un konkurences 
tiesību problēmas starptautiskā 
regulējumā, Patērētāju interešu 
aizsardzība ārējā un iekšējā 
tirgū 

Eiropas Savienības tiesības, 
Starptautiskās publiskās 
tiesības, Starptautiskās privātās 
tiesības, Starptautiskās 
ekonomiskās tiesības, 
Diplomātiskās un konsulārās 
tiesības, Cilvēktiesības 

Eiropas Kopienas konkurences 
tiesības, Starptautisko tiesu 
jurisdikcija, Starptautisko 
publisko tiesību izmaiņas, 
Praktikums starptautiskajās 
tiesības, Eiropas administratīvās 
tiesības, Starptautisko strīdu 
izšķiršana, Starptautiskās 
komerctiesības, Starptautiskā 
tiesiskā sadarbība 

• Izmantot tiesību avotus un 
piemērot tiesību normas. 

Konstitucionālās tiesības,  
Administratīvās tiesības, 
Administratīvā atbildība, 
Pašvaldību tiesības, Būvniecības 
tiesības, Medicīnas tiesības,  
Civiltiesības ( vispārīgā daļa; 
Saistību tiesības; Lietu tiesības; 
Ģimenes un mantojuma  
tiesības; 

Salīdzinošās administratīvās 
tiesības, Medicīnas tiesību 
problēmas, Pašvaldību tiesību 
problēmas, Komunikāciju 
tiesības un datu aizsardzība, 
Nodokļu sistēmas ES 
dalībvalstīs un nodokļu tiesību 
praktikums, 
Baznīcas un kanoniskās tiesības, 

Civiltiesības, Administratīvās 
tiesības, Krimināltiesības, 
Komerctiesības, Darba tiesības, 
Konstitucionālās tiesības, 
Pašvaldību tiesības, Finanšu 
tiesības, Ekoloģiskās tiesības, 
Sociālās tiesības, Muitas 
tiesības  

Praktikums civiltiesībās, 
praktikums krimināltiesībās, 
praktikums starptautiskajās 
tiesībās, praktikums 
administratīvajā procesā 
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Romiešu civiltiesību pamati),  
Līgumtiesības, Intelektuālā 
īpašuma tiesības, 
Komerctiesības,  
Bankrota tiesības, Konkurences 
tiesības, Darba un sociālās 
tiesības, Krimināltiesības,  
Policijas tiesības, 
Kriminālistika, 
Operatīvās meklēšanas pamati, 
Kriminoloģija, Kriminālsodu 
izpildes tiesības, Vides tiesības, 
Finanšu un nodokļu tiesības, 
Informācijas tehnoloģiju 
tiesības, 
Advokatūras tiesības, Notariāta 
tiesības 

Ģimenes un mantošanas tiesību 
problēmas, Patērētāju interešu 
aizsardzība ārējā un iekšējā 
tirgū, Vides aizsardzības 
tiesiskās problēmas, 
Krimināltiesību aktuālie 
jautājumi, Noziedzīgu 
nodarījumu kvalifikācijas 
praktikums,  
Policijas tiesības, Pretkorupcijas 
tiesības un to efektivitāte 

• Orientēties Latvijas valsts un 
pašvaldību institucionālajā 
sistēmā. 

Konstitucionālās tiesības,  
Valsts zinātne, Administratīvās 
tiesības, Administratīvā 
atbildība, Pašvaldību tiesības, 
Baznīcas un valsts attiecības, 
Tiesību aizsardzības iestādes 
 
  
 
 

Salīdzināmās konstitucionālās 
tiesības un ES konstitūcija, 
Pašvaldību tiesību problēmas  
 

Konstitucionālās tiesības, 
Administratīvās tiesības, 
Tiesību aizsardzības iestādes, 
Pašvaldību tiesības 

Varas dalīšana, Konstitucionālā 
sūdzība, Praktikums 
administratīvajā procesā, 
Pašvaldību tiesību problēmas 

• Precīzi identificēt juridiskās 
problēmas un šo problēmu 
atrisināšanai nozīmīgos 
faktus.  

 
 
 

Loģika tiesību zinātnēs, 
Tiesību normu piemērošanas 
praktikums 

Aktuālās tiesību metožu 
mācības problēmas 
 

Juridiskās metodes mācība un 
praktikums 

Praktikums civiltiesībās, 
praktikums krimināltiesībās, 
praktikums starptautiskajās 
tiesībās, praktikums 
administratīvajā procesā 

• Izmantot juridiskās metodes 
juridisko problēmu un konfliktu 
risināšanā. 

Juridiskā metodoloģija,  
Loģika tiesību zinātnēs, 
Tiesību normu piemērošanas 
praktikums 
 

Aktuālās tiesību metožu 
mācības problēmas, Latvijas 
juridiskā zinātne un zinātnisko 
pētījuma metodika 

Juridiskās metodes mācība un 
praktikums 

Starptautisko strīdu izšķiršana, 
Praktikums civiltiesībās, 
praktikums krimināltiesībās, 
praktikums starptautiskajās 
tiesībās, praktikums 
administratīvajā procesā 

• Sagatavot, organizēt un veikt Administratīvais process, Administratīvā procesa Civilprocess, Administratīvais Praktikums administratīvajā 
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juridisko problēmu 
atrisināšanai nepieciešamās 
tiesiskās darbības materiālo 
un procesuālo tiesību jomā.  

 

Civilprocess, Šķīrējtiesas 
process, Likumu pārkāpumu 
novēršanas problēmas, 
Kriminoloģija, 
Kriminālprocess 

praktikums, Tiesību aizsardzība 
starptautiskajās tiesās, ES tiesu 
un Satversmes tiesas judikatūra, 
Administratīvā procesa 
praktikums, 
Saistību un lietu tiesību 
piemērošanas praktikums, 
Civilās tiesvedības un 
nolēmumu izpildes problēmas 
un civiltiesisko strīdu 
meditācija, 
Salīdzinošās kriminālprocesa 
tiesības, Pierādīšanas teorija un 
prakse kriminālprocesā, 
Noziedzīgu nodarījumu 
kvalifikācijas praktikums 

process, Kriminālprocess procesā, Starptautisko strīdu 
izšķiršana, Konstitucionālā 
sūdzība, Tiesas nolēmumu 
izpilde 

• Izstrādāt juridiskos 
dokumentus, kā arī 
informatīvo ziņojumu un 
tiesību aktu projektus.  

 

Tiesību teorija, Tiesību normu 
piemērošanas praktikums 

Aktuālās tiesību metožu 
mācības problēmas, 
Likumdošanas procesa un 
tiesību tālākattīstības problēmas, 
Juridisko dokumentu 
izstrādāšana, valoda un juridiskā 
kultūra, 
Salīdzinošās kriminālprocesa 
tiesības 

Tiesību teorija, Juridiskās 
metodes mācība un praktikums 

Praktikums civiltiesībās, 
praktikums krimināltiesībās, 
praktikums starptautiskajās 
tiesībās, praktikums 
administratīvajā procesā 

• Atlasīt un apstrādāt darba 
uzdevumu izpildīšanai 
nepieciešamo juridisko 
informāciju, izmantojot 
piemērotas juridiskās 
pētniecības metodes un 
informācijas tehnoloģijas 

 

Tiesību normu piemērošanas 
praktikums 

Aktuālās tiesību metožu 
mācības problēmas 
 

Juridiskās metodes mācība un 
praktikums 

Vadības informatīvās sistēmas 

Vispārējās prasmes/spējas     
• Spēt piemēroties jebkura 
ieņemamā amata prasībām un 
pildīt atbilstošos darba vai 
amata pienākumus.  

Profesionālā ētika, 
Vispārīgā psiholoģija,  
Juridiskā psiholoģija 

Personības psiholoģija un 
pedagoģija jurisprudencē 

Profesionālā ētika Sociālā psiholoģija 

• Spēt pastāvīgi papildināt savas 
zināšanas, apgūt jaunu 
informāciju un iemaņas.  

Zinātniskā darba pamati, 
Loģika tiesību zinātnēs, 
Studiju darbi, prakse 

Latvijas juridiskā zinātne un 
zinātnisko pētījuma metodika, 
Semestra darbi, prakse, 

Studiju darbi, prakse Patstāvīgais pētījums, prakse,  
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• Organizēt, plānot un kontrolēt 
savu un pakļauto darbinieku 
(ierēdņu) darbu. 

Vadības teorija (organizācijas 
psiholoģija) 
 

Vadības teorija un prakse 
 

Menedžments Prognozēšana un stratēģiskā 
vadīšana,  

• Veikt darbu patstāvīgi vai 
kolektīvi kopā ar citu 
profesiju pārstāvjiem.  

 

Sociālā (saskarsmes) 
psiholoģija, 
Studiju darbi, prakse, 
diplomdarbs 

Vadības teorija un prakse 
 

Prakse, studiju darbi,  Sociālā psiholoģija, 
Prognozēšana un stratēģiskā 
vadīšana 

• Spēt noteikt darba uzdevumu 
prioritātes.  

 

Vadības teorija (organizācijas 
psiholoģija), diplomdarbs 

Vadības teorija un prakse, 
maģistra darbs 
 

Menedžments,  diplomdarbs Prognozēšana un stratēģiskā 
vadīšana, maģistra darbs 

• Pieņemt lēmumus un izrādīt 
iniciatīvu.  

 

Loģika tiesību zinātnēs, 
Vadības teorija (organizācijas 
psiholoģija) 

Vadības teorija un prakse 
 

Menedžments Prognozēšana un stratēģiskā 
vadīšana 

• Ievērot profesionālās ētikas 
noteikumus un 
vispārpieņemtās morāles 
normas.  

 

Profesionālā ētika  
 

Juridisko dokumentu 
izstrādāšana, valoda un juridiskā 
kultūra 

Profesionālā ētika  

• Orientēties politiskajos, 
sociālajos un kultūras 
jautājumos valstī, reģionā 
un pasaulē.  

 

Tiesību vēsture, Baznīcas un 
valsts attiecības, Politoloģija, 
Latvijas politiskā sistēma un 
demokrātisko vēlēšanu 
mehānisms, Kultūras vēsture, 
Tiesību filozofija,  
Filosofijas pamati 
 

Naudas un kredīta attiecības,  
Tiesību filozofijas  un 
socioloģijas problēmas, 
Juridisko dokumentu 
izstrādāšana, valoda un juridiskā 
kultūra, 
Krimināltiesību filozofija 
 

  



10.PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDIJU PROGRAMMAS 
SALĪDZINĀJUMS AR ATTIECĪGAJĀS 
VALSTĪS ATZĪTĀM CITU EIROPAS 

SAVIENĪBAS VALSTU AUGSTSKOLU  
TĀDA PAŠA LĪMEŅA LĪDZĪGĀM 

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS  
PROGRAMMĀM 
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PIELIKUMS 
 

Studiju programmas salīdzinājums ar attiecīgajās valstīs atzītām citu 

Eiropas Savienības valstu augstskolu tāda paša līmeņa līdzīgām augstākās 

izglītības programmām. 

 
 

Akreditējamā studiju programma tika salīdzināta ar triju ārzemju augstskolu 

realizētajām maģistra programmām. Starptautiskās universitātes “Concordia 

Audentes” Igaunijā studiju programmām ir iespējams parādīt kopīgo un atšķirīgo ar 

akreditējamo studiju programmu tālāk redzamās tabulas veidā, jo programmas ir ļoti 

līdzīgas apjoma un struktūras ziņā, bet ar Lundas Universitāti un Helsinku 

Universitāti salīdzināšana veikta izmantojot monogrāfisko metodi. 

Starptautiskā universitāte Concordia Audentes (informācija no 

www.university.ee ) piedāvā Tiesību zinātnes maģistra programmu (LL.M.), 

piedāvājot divas iespējas: 

- 80 KP LL.M. programma ir veidota studentiem, kas ir ieguvuši 120 KP bakalaura 

grādu tiesību zinātnēs vai pielīdzināmu grādu (studijas ilgušas trīs gadus), 

akreditēta līdz 23.05.2012.  

- 40 KP LL.M. programma ir veidota studentiem, kas ir ieguvuši 160 KP bakalaura 

grādu tiesību zinātnēs vai pielīdzināmu grādu (studijas ilgušas četrus gadus), 

akreditēta līdz 26.08.2015. 

 Starptautiskās universitātes Concordia Audentes programma ir orientēta uz 

starptautiskajām un Eiropas Savienības tiesībām (gan studiju pamatkursos, gan izvēles 

daļā), akcentējot tiesību globalizāciju un jaunākos virzienus starptautiskajās un 

Eiropas tiesībās. Taču izvēles priekšmetos tiek piedāvāti nacionālo tiesību kursi, 

piem. administratīvās; ģimenes un mantojuma tiesības u.c. Maģistra programmā nav 

vispārizglītojošu priekšmetu un nav paredzēta prakse, bet RA akreditējamā 

programmā šie studiju kursi un prakse iekļauti, lai nodrošinātu programmas atbilstību 

Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumiem nr.481 “Noteikumi par otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”.  

 Būtiski neatšķiras maģistra programmu apjomi visām trijām piedāvātajām 

programmām, proti, Starptautiskās universitātes Concordia Audentes programmām – 

40 KP un 80 KP, RA akreditējamai  programmai – 60KP un 80KP.  

 

http://www.ciue.edu.ee/�
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Kritērijs \ 
Augstskola 

Rēzeknes Augstskola Starptautiskā 
universitāte 

Concordia Audentes 

Starptautiskā 
universitāte 

Concordia Audentes 
Valsts Latvijas Republika Igaunijas Republika Igaunijas Republika 
Studiju 
programmas 
nosaukums 

Otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības maģistra 
studiju programma  
„Tiesību zinātne” 

Tiesību zinātnes 
maģistra programma 

Tiesību zinātnes maģistra 
programma 

Studiju 
programmas 
ilgums 

1,5 gadi / 2 gadi 1 gads 2 gadi 

Studiju 
programmas 
apjoms 

60KP / 80 KP 40 KP  80 KP 

Studiju 
pamatkursi 

Tiesību filozofijas un socioloģijas 
problēmas (2 KP) 
Latvijas juridiskā zinātne un 
zinātnisko pētījuma metodika (2 
KP) 
Aktuālās tiesību metožu mācības 
problēmas (2 KP) 
Likumdošanas procesa un tiesību 
tālākveidošanas problēmas (3 KP) 
Personības psiholoģija un 
pedagoģija jurisprudencē (2 KP) 
Vadības teorija un prakse (1 KP) 
Semestra darbi (2 KP) 
 

Starptautiskās publiskās 
tiesības (padziļinātais 
kurss) (4KP) 
Starptautiskās 
tirdzniecības tiesības 
(4KP)  
Starptautiskā un Eiropas 
cilvēktiesību aizsardzība 
(4KP) 
Eiropas iestāžu tiesības 
(padziļinātais kurss) (4 
KP) Juridiskā pētniecība 
(maģistra darba seminārs) 
(2KP)   
 
  
 

Starptautiskās publiskās 
tiesības (padziļinātais kurss) 
(4KP) 
Starptautiskās tirdzniecības 
tiesības (4KP)  
Starptautiskā un Eiropas 
cilvēktiesību aizsardzība (4KP) 
Eiropas iestāžu tiesības 
(padziļinātais kurss) (4 KP) 
Juridiskā pētniecība (maģistra 
darba seminārs) (2KP)   
Starptautiskā komerciālā 
tiesvedība (4 KP) 
Starptautiskās ekonomikas 
tiesības (padziļinātais kurss) (4 
KP) 
Intelektuālā īpašuma tiesības 
(padziļinātais kurss) (4 KP) 
ES konkurences tiesību 
problēmas (4 KP) 
Tiesību filozofijas temati  
(seminārs) (4 KP) 
ES un salīdzinošās nodokļu 
tiesības (4KP) 
 
  
 

Kopā 14 KP 18 KP  42 KP 
Specializācijas 
kursi 

Kopējie izvēles kursi 6 KP: 
Cilvēktiesību īstenošanas 
problēmas Latvijā (Minoritāšu 
valodu tiesības Eiropas 
Savienībā) (2 KP) 
Starptautiskā tiesiskā sadarbība 
un tiesību integrācijas process 
ES (4 KP) 
Tiesību aizsardzība 
starptautiskajās tiesās, ES tiesu 
un Satversmes tiesas judikatūra 
(2 KP) 
Juridisko dokumentu 
izstrādāšana, valoda un 
juridiskā kultūra (2 KP) 
Eiropas ekonomiskā un 
monetārā integrācija (2 KP) 

Izvēles kursi:  
Starptautiskās jūras 
tiesības (2KP) 
Jūras tiesības (2KP) 
Starptautiskās 
intelektuālā īpašuma 
tiesības  (2KP) 
Starptautiskās un ES 
vides tiesības (2KP) 
Starptautiskās 
humanitārās un bēgļu 
tiesības (2KP) 
ES ārējās tirdzniecības 
tiesības (2KP) 
Eiropas Monetārās 
savienības tiesiskie 
pamati (2 KP) 

Izvēles kursi:  
Starptautiskās jūras tiesības 
(2KP) 
Jūras tiesības (2KP) 
Starptautiskās intelektuālā 
īpašuma tiesības  (2KP) 
Starptautiskās un ES vides 
tiesības (2KP) 
Starptautiskās humanitārās un 
bēgļu tiesības (2KP) 
ES ārējās tirdzniecības tiesības 
(2KP) 
Eiropas Monetārās savienības 
tiesiskie pamati (2 KP) 
Starptautiskās un Eiropas 
kibertiesības (2KP) 
Administratīvās tiesības (2KP) 
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Medicīnas tiesību problēmas (2 
KP) 
Valsts un administratīvās 
tiesības –14 KP: 
Salīdzinošās konstitucionālās 
tiesības un ES konstitūcija (4 
KP),  
Salīdzinošās administratīvās 
tiesības  (4 KP),  
Pašvaldību tiesību problēmas (2 
KP),  
Administratīvā procesa 
praktikums (2 KP), 
Komunikāciju tiesības un datu 
aizsardzība (2 KP),  
Nodokļu sistēmas Eiropas 
Savienības dalībvalstīs un 
nodokļu tiesību praktikums 
(2KP),  
Baznīcas un kanoniskās tiesības 
(2 KP) 
Naudas un kredīta attiecības 
(2KP) 
Krimināltiesības – 14 KP: 
Krimināltiesību filozofija (4KP) 
Salīdzinošās kriminālprocesa 
tiesības (4 KP), 
Pierādīšanas teorija un prakse 
kriminālprocesā (2KP), 
Krimināltiesību aktuāli 
jautājumi (2KP),  
Noziedzības attīstības tendences 
un kriminālsodu politika (2 KP),  
Noziedzīgu nodarījumu 
kvalifikācijas praktikums (2 
KP), 
Policijas tiesības (2 KP), 
Pretkorupcijas tiesības un to 
efektivitāte (2 KP) 
 
Civiltiesības – 14 KP: 
Saistību un lietu tiesību 
piemērošanas praktikums (4 
KP),  
Ģimenes un mantojuma tiesību 
problēmas (4 KP),  
Civilās tiesvedības un 
nolēmumu izpildes problēmas 
un civiltiesisko strīdu meditācija 
(4 KP),  
Eiropas darba tiesības (2 KP), 
Komerctiesību  un konkurences 
tiesību problēmas starptautiskā 
regulējumā (2 KP),  
Patērētāju interešu aizsardzība 
ārējā un iekšējā tirgū (2 KP), 
Vides aizsardzības tiesiskās 
problēmas (2 KP) 

Starptautiskās un Eiropas 
kibertiesības (2KP) 
Administratīvās tiesības 
(2KP) 
Datu aizsardzība un 
privātuma tiesības (2KP) 
Mediju tiesības (2KP) 
Ārzemju tiesību sistēma 
(2KP) 
Ģimenes un mantojuma 
tiesības (2KP) 
Civiltiesību un 
krimināltiesību 
praktikums (2KP) 
Tiesu sēdes izspēles 
(dažādas) (2KP) 
 
  
 
 
 
 

Datu aizsardzība un privātuma 
tiesības (2KP) 
Mediju tiesības (2KP) 
Ārzemju tiesību sistēma (2KP) 
Ģimenes un mantojuma 
tiesības (2KP) 
Civiltiesību un krimināltiesību 
praktikums (2KP) 
Tiesu sēdes izspēles (dažādas) 
(2KP) 
 
  
 
 
 
 

Kopā: 20 KP 8 KP  12 KP 
Brīvie izvēles 
kursi 

- 2 KP 6 KP 
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Prakse 6 vai 26KP* Nav paredzēta Nav paredzēta 
Maģistra 
darbs, t.sk. 
valsts 
pārbaudījums 

20 KP 12 KP 20 KP 

*prakse 26 KP apjomā ir studentiem ar iepriekšējo akadēmisko izglītību  bakalaura grādu 
tiesību zinātnē. Studiju ilgums 2 gadi – 80 KP. 
 

RA akreditējamā maģistra studiju programma vēl tiek salīdzināta ar divām 

Skandināvijas valstu augstskolām: Lundas Universitāti un Helsinku Universitāti. 

Lundas Universitāte (informācija no - http://www.lu.se) piedāvā izvēlēties un 

apgūt trīs starptautiskās maģistra programmas tiesību zinātnēs: 

- maģistra grāds starptautiskajās cilvēktiesībās ar 3 specializācijām: 

o starptautiskajās cilvēktiesībās;  

o intelektuālā īpašuma tiesībās; 

o starptautiskajās darba tiesībās. 

- maģistra grāds jūras tiesībās 

- maģistra grāds Eiropas biznesa tiesībās 

Programmas ilgums – 2 gadi, studiju programmas apjoms – 120 KP (ECTS), 

kas sakrīt ar RA akreditējamo programmas datiem.  

Analizējot plašāko - maģistra programmu starptautiskajās cilvēktiesībās ar 

specializācijām, konstatējams, ka pirmajā semestrī tiek apgūti obligātie kursi 30 KP 

apjomā: Starptautiskās tiesības (15 KP) un Cilvēktiesības un humanitārās tiesības (15 

KP). 

Otrajā semestrī tiek apgūti izvēles kursi 30 KP apmērā: padziļinātais kurss 

cilvēktiesībās (15 KP) un izvēles kursi (15 KP), izņemot specializāciju intelektuālā 

īpašuma tiesībās, kurā obligātais kurss – Eiropas intelektuālā īpašuma tiesības 7,5KP 

un izvēles kursi 7,5KP un specializāciju starptautiskajās darba tiesībās, kurā obligātais 

kurss Starptautisko darba tiesību pamati (7,5 KP) un izvēles kursi 7,5KP. 

Trešajā semestrī visas specializācijas apgūst obligātos kursus: Starptautisko un 

nacionālo cilvēktiesību procesuālās tiesības (7,5KP), Juridisko izpēti un tekstu 

rakstīšanu (7,5KP), kopā 15KP no 30KP. Atlikušie 15 KP tiek sadalīti pa 

specializācijām. Starptautisko cilvēktiesību specializācijā jāapgūst obligātais 

Humanitāro tiesību kurss 7,5 KP apjomā un izvēles kursi 7,5KP apjomā. 

Specializācijas intelektuālā īpašuma tiesībās maģistranti apgūst obligāto kursu 

Cilvēktiesību perspektīvas intelektuālā īpašuma tiesībās 15KP apjomā. Specializācijas  

http://www.lu.se/�
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starptautiskajās darba tiesībās maģistranti apgūst obligāto kursu – Fundamentālās 

darba tiesības 7,5 KP apmērā un izvēles kursu 7,5 KP apmērā. 

Ceturtajā semestrī studenti velta maģistra darba rakstīšanai – 30 KP apmērā, 

kas sakrīt ar RA akreditējamās programmas datiem.  

Helsinku Universitāte piedāvā iegūt maģistra grādu tiesību zinātnē.  

Programmas ilgums – 2 gadi, studiju programmas apjoms – 120 KP (ECTS), 

kas sakrīt ar RA akreditējamās programmas datiem. 

Programma sastāv no 6 moduļiem: 

1. Tiesību socioloģija - 6KP 

2. Tiesības un ekonomika – 6 KP 

3. Uzdevumu seminārs – 6 KP 

4. Izvēles studijas – 37 KP 

5. Padziļinātās studijas / metožu semināri – 5 KP 

6. Padziļināto studiju / projektu eksāmeni, projektu semināri, maģistra darbs – 55 

KP.    

Kā būtisku atšķirību starp salīdzināmajām programmām var uzskatīt faktiski 

tikai to, ka akreditējamajā studiju programmā tiek iekļauta studiju prakse, kas nav 

paredzēta apskatītajās ārvalstu augstskolu realizētajās programmās. Prakses 

iekļaušanu akreditējamajā programmā var izskaidrot gan ar tiesību normās noteikto 

prasību izpildi, gan ar šī studiju komponenta prognozējamo lietderību zināšanu un 

prasmju apguves kvalitātes nodrošināšanā kā profesionālās izglītības svarīgu 

elementu. 

Salīdzinot kopumā Latvijā un ārzemēs realizējamās maģistra studiju 

programmas tiesību zinātnēs ar akreditējamo RA profesionālo augstākās izglītības 

maģistra studiju programmu, var secināt, ka šajās programmās ir gan kopējais, gan 

atšķirīgais, jo programmu saturu un praktisko realizāciju nosaka daudzi faktori. 

Zināmas atšķirības ir neizbēgamas, ņemot vērā dažādu valstu nacionālo tiesību 

atšķirības, valstī pastāvošo šīs jomas normatīvo regulējumu, piederību tiesību 

sistēmām, izveidojušos praksi tiesību zinātnes jomas speciālistu sagatavošanā, taču, 

izstrādājot RA profesionālo augstākās izglītības maģistra studiju programmu “Tiesību 

zinātnes” tika ņemta vērā gan Eiropas Savienības valstu, gan Latvijas augstskolu 

pozitīvā pieredze speciālistu sagatavošanā tiesību zinātnes apakšnozarē, ievērojot 

Boloņas procesa radītos priekšnoteikumus tālāk izglītības sistēmas sakārtošanā 

Eiropas Savienībā. 



271 
 

11.PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SADARBĪBAS LĪGUMS STARP 
RĒZEKNES AUGSTSKOLU UN  

BIZNESA AUGSTSKOLU TURĪBA 
(KOPIJA) 
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12.PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS 
IZGLĪTĪBAS MAĢISTRA STUDIJU 

PROGRAMMAS „TIESĪBU ZINĀTNES” 
LICENCE (KOPIJA) 
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13.PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZMAIŅAS PROFESIONĀLĀ 
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS MAĢISTRA  

STUDIJU PROGRAMMAS „TIESĪBU 
ZINĀTNE” SATURĀ
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Latvijas Republika 
 Izglītības un zinātnes ministrija  

RĒZEKNES AUGSTSKOLA 
Reģ. Nr. LV 90000011588 

Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē, LV-4600 
Tālrunis  4623709, Fakss 4625901, e-pasts ra@ru.lv, http://www.ru.lv 

 
Rēzeknē 

 
  ______________________ Nr. _____________ 
 

LR Izglītības un zinātnes ministrijai  
Augstākās izglītības programmu licencēšanas komisijai  

 
IESNIEGUMS  
par izmaiņām akreditētajā studiju programmā 
 
Rēzeknes Augstskolā kopš 2005./2006. studiju gada tiek īstenota profesionālās 
augstākās izglītības  maģistra studiju programma „Tiesību zinātnes” (kods 46380, 
licence Nr. 04048-61, akreditācijas lapa Nr. 010-1152) profesionālā maģistra grāda 
iegūšanai tiesību zinātnēs. Tā kā programmas akreditācijas termiņš beidzas 
2009. gada 31. decembrī, šobrīd tiek gatavoti programmas pārakreditācijas materiāli, 
kuros nepieciešamas izmaiņas sakarā ar augstākās juridiskās izglītības standartizāciju 
valstī kopumā. Tāpēc lūdzam Augstākās izglītības programmu licencēšanas komisiju 
atļaut šādas izmaiņas akreditētajā profesionālās augstākās izglītības maģistra  studiju 
programmā „Tiesību zinātnes”: 
 

1. Mainīt programmas nosaukumu: 
- no „Tiesību zinātnes” (kods 46380) 
- uz „Tiesību zinātne” (kods 46380). 

2. Mainīt programmas apjomu: 
- no 80 KP  
- uz 80 KP, ja iestājas ar akadēmisko bakalaura gādu tiesību zinātnē; 
- uz 60 KP, ja iestājas ar 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju „Jurists” 

vai ar profesionālo bakalaura grādu tiesību zinātnē un juriskonsulta 
kvalifikāciju. 

3. Mainīt piešķiramo grādu un kvalifikāciju: 
- no profesionālo maģistra grāda  tiesību zinātnēs  
- uz profesionālo maģistra grādu  tiesību zinātnē un  5.līmeņa 

profesionālo kvalifikāciju „Jurists”. 
4. Mainīt programmas īstenošanas ilgumu: 

- no 4 studiju semestriem jeb 2 akadēmiskajiem gadiem pilna laika 
klātienes studijās  

- uz 4 studiju semestriem jeb 2 akadēmiskajiem gadiem pilna laika 
klātienes studijā, ja iestājas ar akadēmisko bakalaura grādu tiesību 
zinātnē  

- uz 3 studiju semestriem jeb 1,5 akadēmiskajiem gadiem pilna laika 
klātienes studijās, ja iestājas ar ar 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju 
„Jurists” vai ar profesionālo bakalaura grādu tiesību zinātnē un 
juriskonsulta kvalifikāciju 

mailto:ra@ru.lv�
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Pielikumā: 

1. Paredzēto izmaiņu apkopojums salīdzinājumā ar īstenojamo studiju 
programmu. 

2. Licences Nr. 04048-61 kopija. 
3. Akreditācijas lapas Nr. 010-1152 kopija. 
4. Vienošanās starp Rēzeknes Augstskolu un SIA „Biznesa augstskola Turība” 

31.01.2009. 
5. Profesionālās augstākās izglītības  maģistra studiju programma „Tiesību 

zinātne”. 
6. Izmaiņas programmas saturā. 
7. Programmas īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls. 
8. Atbilstība profesionālās augstākās izglītības standartam. 
9. Atbilstība jurista profesijas standartam un salīdzinājums ar SIA „Biznesa 

augstskola Turība” profesionālās augstākās izglītības  maģistra studiju 
programma „Tiesību zinātnes”  

10. Studiju plāns (pilna laika klātienes studijas). 
 
 
 
 
RA rektors                                                         Dr. oec. prof. L. Svarinskis  
 
 
 
Sagatavoja: I.Belasova 
Tālrunis: 64605290 
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1.pielikums. 
Paredzēto izmaiņu apkopojums salīdzinājumā ar īstenojamo studiju 

programmu. 

 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības maģistra studiju 

programma 
 „Tiesību zinātnes” 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības maģistra studiju 

programma  
„Tiesību zinātne” (ar izmaiņām) 

Augstskolas nosaukums Rēzeknes Augstskola Rēzeknes Augstskola  
Augstskolas juridiskā 
adrese 

Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne,  
LV - 4600 

Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne,  
LV - 4600 

Tālruņa numurs 646 23709 646 23709 
Elektroniskā pasta 
adrese 

ra@ru.lv 
 

ra@ru.lv 
 

Reģistrācijas apliecības 
Nr. 

 
LV 90000011588 

 
LV 90000011588 

Studiju programmas   

Nosaukums 

 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības maģistra studiju programma 
 „Tiesību zinātnes” 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības maģistra studiju programma  
„Tiesību zinātne” 

Kods 46380 46380 
Apjoms 80 KP 60 KP/ 80 KP 

Īstenošanas ilgums 2 gadi (4 semestri) 
1,5 gadi (3 semestri) pilna laika klātienes 
studijās / 2 gadi       
(4 semestri) pilna laika klātienes studijās 

Īstenošanas veids un 
forma 

Pilna laika studijas Pilna laika klātiene  
 

Prasības attiecībā uz 
iepriekšējo izglītību 

Otrā līmeņa profesionālā augstākā 
jurista izglītība vai augstākā 
profesionālā bakalaura izglītība tiesību 
zinātnē 

*Akadēmiskais bakalaura gāds tiesību 
zinātnē  
* Profesionālais bakalaura grāds tiesību 
zinātnē un  juriskonsulta kvalifikācija; 
* 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija 
„Jurists”. 

Iegūstamais grāds/ 
kvalifikācija 

Profesionālais maģistra grāds tiesību 
zinātnē 

Profesionālais maģistra grāds tiesību 
zinātnē un  jurista kvalifikācija  
(profesijas kods 2421 02) 

Īstenošanas vieta Rēzeknes Augstskola  Rēzeknes Augstskola  
Programmas direktors Dr.iur. doc. M.Paļčikovska Dr.iur. doc. M.Paļčikovska 
Persona, kas kārto ar 
licencēšanu saistītos 
jautājumus 

 
Dr.iur. doc. M.Paļčikovska 
(tel.: 29662758) 

 

mailto:ra@ru.lv�
mailto:ra@ru.lv�
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2. pielikums 
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3. pielikums 
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4. pielikums 
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5.pielikums 
 

PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA 
“TIESĪBU ZINĀTNE” (60 KP / 80 KP ) 

 

STUDIJU KURSI  KP
 

 

KURSA 
APJOMS PĀRB. 

FORMA DOCĒTĀJS 
KS* 
Lekc 

1 2 3 4 5 

Studiju programmas obligātā daļa (40 KP; % no apjoma) 
Tiesību filozofijas  un socioloģijas problēmas 2 20 DI Doc. J.Muižnieks 
Latvijas juridiskā zinātne un zinātnisko 
pētījuma metodika 

2 20 DI Prof. 
J.Rozenbergs 

Aktuālās tiesību metožu mācības problēmas  2 
 

20 E Asoc. prof. 
A.Plotnieks 

Likumdošanas procesa un tiesību 
tālākveidošanas problēmas  

3 
 

30 E Asoc. prof. 
A.Plotnieks 

Personības psiholoģija un pedagoģija 
jurisprudencē  

2 20 DI Prof. 
P.Vucenlazdāns  
Lekt. E.Eglīte 

Vadības teorija un prakse  1 10 I Lekt. E.Eglīte 
Semestra darbi  2  DI  
Profesionālā prakse  6 

*26 
 DI  

Maģistra darbs  20    
Studiju programmas izvēles daļa (20 KP;  no programmas apjoma) 
Kopējie izvēles daļas kursi (6 KP) 
Cilvēktiesību īstenošanas problēmas Latvijā  
(Minoritāšu valodu tiesības Eiropas Savienībā) 

2 20 DI Asoc. prof. 
Z.Mikainis 
Doc. H.Martens 

Starptautiskā tiesiskā sadarbība un tiesību 
integrācijas process ES 

4 40 I, E Prof. 
J. Rozenbergs 
 

Tiesību aizsardzība starptautiskajās tiesās, ES 
tiesu un Satversmes tiesas judikatūra  

2 20 DI Doc. 
M.Palčikovska 

Juridisko dokumentu izstrādāšana, valoda un 
juridiskā kultūra 

2 20 DI Prof. 
J.Rozenbergs  

Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija  2 20 DI Prof. 
L.Svarinskis  

Medicīnas tiesību problēmas 
 

2 20 DI Lekt. L.Mazure 

 
Izvēles kursi specializācijas daļā (14 KP) 
Specializācija: Valsts un administratīvās tiesības (14 KP) 
Salīdzinošās konstitucionālās tiesības un ES 
konstitūcija  

4 40 I,E Asoc.prof. 
Z. Mikainis  

Salīdzinošās administratīvās tiesības 4 40 I,E Lekt. I.Krampuža 
Pašvaldību tiesību problēmas  2 20 DI Doc. 

G. Makarova 
Administratīvā procesa praktikums  
 
 

2 20 DI Lekt. I.Krampuža 
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1 2 3 4 5 

Komunikāciju tiesības un datu aizsardzība  2 20 DI Asoc.prof. 
Z. Mikainis  
Lekt. I.Krampuža 

Nodokļu sistēmas ES dalībvalstīs un nodokļu 
tiesību praktikums  

2 20 DI prof. R.Liepiņa,  
lekt. A.Puzule  

Baznīcas un kanoniskās tiesības  2 20 DI Asoc.prof. 
V.Tēraudkalns 

Naudas un kredīta attiecības  2 20 DI Prof. 
L. Svarinskis  

Specializācija: Civiltiesības (14 KP) 
Saistību un lietu tiesību piemērošanas 
praktikums  

4 40 I, E Doc. 
A. Biksiniece 
Doc. L.Menģele-
Stillere 

Ģimenes un mantošanas tiesību problēmas  4 40 I, E Doc. A. 
Biksiniece  
Lekt. L.Mazure 

Civilās tiesvedības un nolēmumu izpildes 
problēmas un civiltiesisko strīdu mediācija  

4 40 I, E Prof. J. 
Rozenbergs, 
Doc. 
M.Paļčikovska 

Eiropas darba tiesības  2 20 DI Lekt. I.Baltiņa 
Komerctiesību un konkurences tiesību 
problēmas starptautiskā regulējumā 

2 20 DI Doc. 
M.Paļčikovska 

Patērētāju interešu aizsardzība ārējā un iekšējā 
tirgū  

2 20 DI Doc. L.Menģele-
Stillere 

Vides aizsardzības tiesiskās problēmas  2 20 DI Doc. L.Menģele-
Stillere 

Specializācija: Krimināltiesības (14 KP) 
Krimināltiesību filozofija 4 40 I, E Lekt. A.Lapsa 
Salīdzinošās kriminālprocesa tiesības 4 40 I, E Doc. 

G.Makarova 
Lekt. V.Jenzena 

Pierādīšanas teorija un prakse kriminālprocesā  2 20 DI Lekt. V.Jenzena 
Krimināltiesību aktuālie jautājumi 2 20 DI Doc. O.Rudzītis 

Lekt. A.Lapsa 
Noziedzības attīstības tendences un 
kriminālsodu politika  

2 20 DI Doc. O.Rudzītis 
Doc. 
M.Marcinkevičs 

Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas 
praktikums  

2 20 DI Doc. 
G.Makarova 
Lekt. A.Lapsa 

Policijas tiesības  2 20 DI Doc. 
M.Marcinkevičs 

Pretkorupcijas tiesības un to efektivitāte  2 20 DI Doc. 
G.Makarova  

 
*prakse 26 KP apjomā ir studentiem ar iepriekšējo akadēmisko izglītību  bakalaura grādu tiesību 
zinātnē. Studiju ilgums 2 gadi – 80 KP. 
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6. pielikums 
Izmaiņas profesionālā  augstākās  izglītības maģistra  studiju programmas “Tiesību zinātne” saturā 

 
 Akreditētā 

profesionālā  augstākās  
izglītības maģistra  studiju  

programma “Tiesību zinātnes” 

Licencējamā 
profesionālā  augstākās  

izglītības maģistra  studiju 
programma “Tiesību zinātne” 

Studiju kurss Sadaļa KP Pārb. 
Forma Sadaļa KP Pārb. 

Forma 
Studiju programmas obligātā daļa (40 KP; % no apjoma)       

Tiesību filozofijas  un socioloģijas problēmas    A 2 DI 
Tiesību filozofijas problēmas A 2 DI    
Tiesību socioloģijas problēmas A 2 DI    
Latvijas juridiskā zinātne un zinātnisko pētījuma metodika    A 2 DI 
Aktuālās tiesību metožu mācības problēmas  A 4 I, E A 2 E 
Likumdošanas procesa un tiesību tālākveidošanas problēmas  A 3 I, E A 3 I,E 
Personības psiholoģija un pedagoģija jurisprudencē     A 2 DI 
Juridiskā pedagoģija A 2 DI    
Personības psiholoģija jurisprudencē A 2 DI    
Vadības teorija un prakse  A 3 E A 1 I 
Semestra darbi  A 3 DI A 2 DI 
Profesionālā prakse  A 6 DI A 6 vai 

26* 
DI 

Valsts pārbaudījums A 20  A 20  
KOPĀ  47   40 

vai 60 
 

Kopējie izvēles daļas kursi (6 KP)  6   6  
Cilvēktiesību īstenošanas problēmas Latvijā  
(Minoritāšu valodu tiesības Eiropas Savienībā) 

B 2 DI B 2 DI 

Starptautiskā tiesiskā sadarbība un tiesību integrācijas process ES B 5 I, E B 4 I, E 
Tiesību aizsardzība starptautiskajās tiesās, ES tiesu un Satversmes tiesas 
judikatūra  

   B 2 DI 
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Juridisko dokumentu izstrādāšana, valoda un juridiskā kultūra B 3 DI B 2 DI 
 Akreditētā 

profesionālā  augstākās  
izglītības maģistra  studiju  

programma “Tiesību zinātnes” 

Licencējamā 
profesionālā  augstākās  

izglītības maģistra  studiju 
programma “Tiesību zinātne” 

Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija  B 2 DI B 2 DI 
Medicīnas tiesību problēmas    B 2 DI 
Naudas un kredīta attiecības B 2 I    
Specializācija: Valsts un administratīvās tiesības (14 KP)  14   14  
Salīdzinošās konstitucionālās tiesības un ES konstitūcija  B 6 I,E B 4 I,E 
Salīdzinošās administratīvās tiesības B 6 I,E B 4 I,E 
Pašvaldību tiesību problēmas  B 3 E B 2 DI 
Administratīvā procesa praktikums  B 2 DI B 2 DI 
Komunikāciju tiesības un datu aizsardzība  B 2 DI B 2 DI 
Nodokļu sistēmas ES dalībvalstīs un nodokļu tiesību praktikums  B 4 I, E B 2 DI 
Baznīcas un kanoniskās tiesības  B 2 DI B 2 DI 
Naudas un kredīta attiecības     B 2 DI 
Tiesību aizsardzība starptautiskajās tiesās, ES tiesu un Satversmes tiesas 
judikatūra 

B 4 E    

Specializācija: Civiltiesības (14 KP)  14   14  
Saistību un lietu tiesību piemērošanas praktikums  B 4 I, E B 4 I, E 
Ģimenes un mantošanas tiesību problēmas  B 4 I, E B 4 I, E 
Civilās tiesvedības un nolēmumu izpildes problēmas un civiltiesisko strīdu 
mediācija  

B 6 I, E B 4 I, E 

Eiropas darba tiesības  B 2 DI B 2 DI 
Komerctiesību un konkurences tiesību problēmas starptautiskā regulējumā B 4 I, E B 2 DI 
Patērētāju interešu aizsardzība ārējā un iekšējā tirgū  B 2 DI B 2 DI 
Vides aizsardzības tiesiskās problēmas  B 2 DI B 2 DI 

Specializācija: Krimināltiesības (14 KP)  14   14  
Krimināltiesību filozofija    B 4 I, E 
Salīdzinošās kriminālprocesa tiesības B 4 I, E B 4 I, E 
Pierādīšanas teorija un prakse kriminālprocesā  B 3 DI B 2 DI 
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Krimināltiesību aktuālie jautājumi B 4 I, E B 2 DI 
 Akreditētā 

profesionālā  augstākās  
izglītības maģistra  studiju  

programma “Tiesību zinātnes” 

Licencējamā 
profesionālā  augstākās  

izglītības maģistra  studiju 
programma “Tiesību zinātne” 

Noziedzības attīstības tendences un kriminālsodu politika  B 6 I, E B 2 DI 
Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas praktikums  B 2 DI B 2 DI 
Policijas tiesības  B 2 DI B 2 DI 
Pretkorupcijas tiesības un to efektivitāte  B 2 DI B 2 DI 
Starptautiski tiesiskā cīņa ar terorismu B 2 DI    
Probācijas īstenošana Latvijā   B 2 DI    

PAVISAM KOPĀ  80   60 vai 
80* 

 

* prakse 26 KP apjomā ir studentiem ar iepriekšējo akadēmisko izglītību  bakalaura grādu tiesību zinātnē. Studiju ilgums 2 gadi – 80 KP. 
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Licencējamajā profesionālā augstākās  izglītības maģistra  studiju programmā “Tiesību zinātnes” 
ir ieviestas  sekojošas izmaiņas: 
 
1)Kredītpunktu izmaiņas programmas daļās: 
 

Programmas daļas 

Akreditētā 
profesionālā  

augstākās  izglītības 
maģistra  studiju  

programma “Tiesību 
zinātnes” 

Licencējamā 
profesionālā  augstākās  

izglītības maģistra  
studiju programma 
“Tiesību zinātnes” 

Biznesa augstskolas 
„Turība” 

profesionālā  
augstākās  izglītības 

maģistra  studiju 
programma 

“Tiesību zinātnes” 
A daļa (studiju kursi) 18 KP 12 KP 18 KP  
B daļa (Kopējie izvēles 
daļas kursi ) 6 KP 6 KP 4 KP 

B daļa (Izvēles kursi 
specializācijas daļā) 14 KP 14 KP 12 KP 

A daļa (Semestru 
darbi) 3 KP 2 KP - 

A daļa (Prakse) 6 KP 6 KP vai 26 KP 6 KP vai 26 KP 
A daļa (Valsts 
pārbaudījums) 20 KP 20 KP 20 KP 

Kopā 80 KP 60 KP vai 80 KP 60 KP vai 80 KP 
 
2) ir apvienoti studiju kursi un izveidoti ar jaunu studiju kursa nosaukumu, t.i.:  
 

Akreditētā 
profesionālā  augstākās  izglītības 

maģistra  studiju  
programma “Tiesību zinātnes” 

KP Licencējamā 
profesionālā  augstākās  izglītības 

maģistra  studiju programma 
“Tiesību zinātnes” 

KP 

Tiesību filozofijas problēmas 
Tiesību socioloģijas problēmas 

2 
2 

Tiesību filozofijas  un socioloģijas 
problēmas 

2 

Juridiskā pedagoģija 
Personības psiholoģija jurisprudencē 

2 
2 

Personības psiholoģija un pedagoģija 
jurisprudencē 

2 

 
3) ir izveidoti jauni studiju kursi, kas saistīti ar jaunākājām aktualitātēm tiesību zinātnē, piem., : 

• Latvijas juridiskā zinātne un zinātnisko pētījuma metodika 
• Medicīnas tiesību problēmas 
• Krimināltiesību filozofija 

 
 
4) Studiju kurss ´Tiesību aizsardzība starptautiskajās tiesās, ES tiesu un Satversmes tiesas judikatūra” 
pārcelts no  specializācijas Valsts un administratīvās tiesības izvēles daļas kursiem uz kopējiem izvēles 
daļas kursiem. 
 
 
5) Studiju kurss „Naudas un kredīta attiecības” pārcelts no  kopējiem izvēles daļas kursiem uz 
specializācijas Valsts un administratīvās tiesības izvēles daļas kursiem. 
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6) A daļā un B daļā atsevišķiem kursiem ir samazināts vai palielināts kredītpunktu skaits, t.i.: 
 

Akreditētā 
profesionālā  augstākās  izglītības 

maģistra  studiju  
programma “Tiesību zinātnes” 

KP Licencējamā 
profesionālā  augstākās  izglītības 

maģistra  studiju programma 
“Tiesību zinātnes” 

KP 

Aktuālās tiesību metožu mācības 
problēmas  4 Aktuālās tiesību metožu mācības 

problēmas  2 

Vadības teorija un prakse 3 Vadības teorija un prakse 1 
Semestra darbi  3 Semestra darbi  2 
Starptautiskā tiesiskā sadarbība un 
tiesību integrācijas process ES 5 Starptautiskā tiesiskā sadarbība un 

tiesību integrācijas process ES 4 
Juridisko dokumentu izstrādāšana, 
valoda un juridiskā kultūra 3 Juridisko dokumentu izstrādāšana, 

valoda un juridiskā kultūra 2 
Salīdzinošās konstitucionālās tiesības 
un ES konstitūcija 6 Salīdzinošās konstitucionālās tiesības 

un ES konstitūcija 4 
Salīdzinošās administratīvās tiesības 6 Salīdzinošās administratīvās tiesības 4 
Pašvaldību tiesību problēmas  3 Pašvaldību tiesību problēmas  2 
Nodokļu sistēmas ES dalībvalstīs un 
nodokļu tiesību praktikums 4 Nodokļu sistēmas ES dalībvalstīs un 

nodokļu tiesību praktikums 2 
Civilās tiesvedības un nolēmumu 
izpildes problēmas un civiltiesisko 
strīdu mediācija 

6 
Civilās tiesvedības un nolēmumu 
izpildes problēmas un civiltiesisko 
strīdu mediācija 

4 

Komerctiesību un konkurences 
tiesību problēmas starptautiskā 
regulējumā 

4 Komerctiesību un konkurences tiesību 
problēmas starptautiskā regulējumā 2 

Pierādīšanas teorija un prakse 
kriminālprocesā  

3 Pierādīšanas teorija un prakse 
kriminālprocesā  2 

Krimināltiesību aktuālie jautājumi 4 Krimināltiesību aktuālie jautājumi 2 
Noziedzības attīstības tendences un 
kriminālsodu politika  

6 Noziedzības attīstības tendences un 
kriminālsodu politika  2 

 
7) no specializācijas „Krimināltiesības” izvēles daļas kursiem izslēgti šādi studiju kursi: 

• Starptautiski tiesiskā cīņa ar terorismu, 
• Probācijas īstenošana Latvijā. 
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7.pielikums 
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas  
„Tiesību zinātne” īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls 

 
N.
p/
k 

Vārds, 
uzvārds, Amats 

Zināt-
niskais/ 
akad. 
grāds 

Docētie studiju kursi 
Vēlēts/ 
vies-

docētājs 

1. Jānis 
Rozenbergs Prof. Dr.iur. 

Latvijas juridiskā zinātne un 
zinātnisko pētījuma metodika; 
Juridisko dokumentu izstrādāšana, 
valoda un juridiskā kultūra; 
Starptautiskā tiesiskā sadarbība un 
tiesību integrācijas process ES; 
Civilās tiesvedības un nolēmumu 
izpildes problēmas un civiltiesisko 
strīdu mediācija I 

RA 
Vēlēts 

 
 

2. Leonārs 
Svarinskis Prof. Dr.oec 

Eiropas ekonomiskā un monetārā 
integrācija; 
Naudas un kredīta attiecības. 

RA 
Vēlēts 

 

3. Rita Liepiņa Prof. Dr.oec. Nodokļu sistēmas ES dalībvalstīs un 
nodokļu tiesību praktikums 

RA 
Vēlēta 

4. Pēteris 
Vucenlazdāns Prof. Dr.paed Personības psiholoģija un pedagoģija 

jurisprudencē; 
RA 

Vēlēts 
5. Zigurds 

Mikainis 
asoc. 
prof 

Dr.philo
s. 

Salīdzinošās konstitucionālās tiesības 
un ES konstitūcija; 
Cilvēktiesību īstenošanas problēmas 
Latvijā; 
Komunikāciju tiesības un datu 
aizsardzība 

RA 
Vēlēts 

6. Andris 
Plotnieks 

Asoc. 
prof. 

Dr.iur. Aktuālās tiesību metožu mācības 
problēmas; 
Likumdošanas procesa un tiesību 
tālākveidošanas problēmas 

Vies-
docētājs  

7. Valdis 
Tēraudkalns  

Asoc. 
prof. 

Dr.philo
s. 

Baznīcas un kanoniskās tiesības RA 
Vēlēts 

8. Maija 
Paļčikovska 

docente Dr.iur. Civilās tiesvedības un nolēmumu 
izpildes problēmas un civiltiesisko 
strīdu mediācijaII; 
Tiesību aizsardzība starptautiskajās 
tiesās, ES tiesu un Satversmes tiesas 
judikatūra; 
Komerctiesību un konkurences tiesību 
problēmas starptautiskā regulējumā 

RA 
Vēlēta 

9. 
 
 
 
 
 
 

Līga Menģele - 
Stillere 

docente Dr.iur. Vides aizsardzības tiesiskās 
problēmas; 
Saistību un lietu tiesību piemērošanas 
praktikums II; RA 

Vēlēta 
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N.
p/
k 

Vārds, 
uzvārds, Amats 

Zināt-
niskais/ 
akad. 
grāds 

Docētie studiju kursi 
Vēlēts/ 
vies-

docētājs 

10. Gaļina 
Makarova 

docente Dr.iur. Pašvaldību tiesību problēmas; 
Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas 
praktikums; 
Pretkorupcijas tiesības un to 
efektivitāte; 
Salīdzinošās kriminālprocesa tiesības 

RA 
Vēlēta 

11. Ojārs Rudzītis docents Dr.iur. Noziedzības attīstības tendences un 
kriminālsodu politika; 
Krimināltiesību aktuāli jautājumi 

Vies-
docētājs 

12. Haiko 
Martinens 

docents Dr.philo
l. 

Minoritāšu valodu tiesības Eiropas 
Savienībā 

Vies-
docētājs 

13. Anna 
Biksiniece 

docente - Saistību un lietu tiesību piemērošanas 
praktikums I; 
Ģimenes un mantošanas tiesību 
problēmas  

RA 
Vēlēta 

14. Juris 
Muižnieks 

docents - 
(studē 
dokt.) 

Tiesību filozofijas un socioloģijas 
problēmas RA 

Vēlēts 

15. Modris 
Marcinkēvičs 

docents Mg.iur. Noziedzības attīstības tendences un 
kriminālsodu politika; 
Policijas tiesības 

RA 
Vēlēts 

16. Anita Puzule doecente Mg.oec. 
(studē 
dokt.) 

Nodokļu sistēmas ES dalībvalstīs un 
nodokļu tiesību praktikums  

17. Ilga  
Krampuža 

lektore Mg.iur. 
Mg.soc.

sc. 
(studē 
dokt.) 

Salīdzinošās administratīvās tiesības ; 
Administratīvā procesa praktikums; 
Komunikāciju tiesības un datu 
aizsardzība 

RA  
vēlēta 

18. Līga Mazure lektore Mg.iur. 
(studē 
dokt.) 

 

Medicīnas tiesību problēmas; 
Ģimenes un mantošanas tiesību 
problēmas  
 

RA 
Vēlēta 

19. Inta Baltiņa lektore Mg.iur.; 
Mg.paed 

(studē 
dokt.) 

Eiropas darba tiesības 
RA 

Vēlēta 

20. Aleksejs Lapsa lektors Mg.iur. 
(studē 
dokt) 

Krimināltiesību filozofija; 
Krimināltiesību aktuāli jautājumi ; 
Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas 
praktikums 

RA 
Vēlēts 

21. Vēsma Jenzena lektore Mg.iur. Salīdzinošās kriminālprocesa tiesības; 
Pierādījumu teorija un prakse 
kriminālprocesā 

RA 
Vēlēts 

22. Evita Eglīte lektore Mg.oec. Vadības teorija un prakse; 
Personības psiholoģija un pedagoģija 
jurisprudencē; 

RA 
Vēlēta 
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1.Pēc zinātniskā/ akadēmiskā grāda 
Zinātniskais/ 
akadēmiskais 

grāds 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma 
 „Tiesību zinātne” 

 RA  vēlēti Viesdocētāji 

Doktora grāds  
9 

 
41 % 

 
3 

 
14 % 

Maģistra grāds 

 
8 

 t.sk., studē 
doktorantūrā 

6 

 
36 % 

 

 
- 

- 

Profesionālie 
 

2 9%  - - 

 
Kopā:  

19 86 % 3 14 % 

 
2.Pēc docētāja amatiem 

Amats Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma 
 „Tiesību zinātne” 

 RA  vēlēti Viesdocētāji 

Profesors  
4 

 
18 % 

 
- 

 
- 

Asociētais 
profesors 

 
2 

 
9 % 

 

 
1 

 
5%  

Docents  
7 

 
32%  

2 9% 

Lektors 

6 
t.sk., studē 

doktorantūrā 
4 

 
27% 

-  

 
Kopā:  

19 86 % 3 14 % 

 
3.Studiju programmas nodrošinājums – docētāji ar doktora grādu 

Zinātniskais/ 
akadēmiskais grāds 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma 
 „Tiesību zinātne” 

 ar  tiesību zinātņu doktora grādu Citi 

Studiju kursi 

 
43 KP 
t.sk. 

A daļa – 5 KP 
B daļa – 38 KP 

 

 
72 % 

 
16 KP (B daļa) 

 
27 % 

Citi (prakse, semestra 
darbi, 
Valsts pārbaudījums) 

 
28 KP 

(A daļa) 

 
47 % 

 
- 

 
- 

Kopā  71 KP - 16 KP  
 
Pavisam kopā: A daļa – 33 KP (55 %) un B daļa – 54 KP
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8.pielikums 
Atbilstība maģistra profesionālās augstākās izglītības standartam 

 
LR MK 20.11.2001 noteikumi 

nr.481 
”Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās 
augstākās izglītības valsts 

standartu” 

RA profesionālās augstākās 
izglītības maģistra studiju 

programma 
 „Tiesību zinātnes” (akreditētā) 

RA profesionālās augstākās izglītības 
maģistra studiju programma 

 „Tiesību zinātne” (ar izmaiņām) 

IV. Maģistra programmas 
obligātais saturs 
17. Maģistra programmas 
apjoms ir vismaz 40 
kredītpunktu. Kopējais studiju 
ilgums profesionālās augstākās 
izglītības maģistra grāda ieguvei 
ir vismaz pieci gadi. 

 
Maģistra programmas apjoms ir 80 
kredītpunktu. 
Lai studētu maģistra programmā ir 
nepieciešama jurista kvalifikācija, 
kas iegūta otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības studijās, kuras 
ilgušas vismaz četrus akadēmiskos 
gadus. Maģistra studiju programmas 
ilgums ir divi gadi. Rezultātā 
kopējais studiju ilgums ir vismaz seši 
gadi. 

 
Maģistra programmas apjoms ir 60 vai 
80 kredītpunkti atkarībā no iegūtas 
iepriekšējās izglītības: 
- 60 kredītpunktu maģistra 

programma paredzēta reflektantiem, 
kuri ir ieguvuši profesionālo 
bakalaura grādu tiesību zinātnē/ 
2.līmeņa profesionālo augstāko 
jurista izglītību (ar jurista 
kvalifikāciju); 

- 80 kredītpunktu maģistra 
programma paredzēta reflektantiem, 
kuri ir ieguvuši akadēmiskā 
bakalaura grādu tiesību zinātnē. 

18. Maģistra programmas 
obligāto saturu veido: 
 
18.1. studiju kursi, kas 
nodrošina jaunāko sasniegumu 
apguvi nozares teorijā un praksē 
un kuru apjoms ir vismaz 7 
kredītpunkti; 

 
 
Tie ir: Tiesību filozofijas problēmas, 
Aktuālās tiesību metožu mācības 
problēmas, Likumdošanas procesa un 
tiesību tālākattīstības problēmas u.c., 
kopējais apjoms - 11 kredītpunkti. 

 
 
To veido studiju kursi: Tiesību 
filozofijas un socioloģijas problēmas, 
Aktuālās tiesību metožu mācības 
problēmas, Likumdošanas procesa un 
tiesību tālākveidošanas problēmas, kuru 
kopējais apjoms ir 7 kredītpunkti. 

18.2. pētnieciskā darba, 
jaunrades darba, projektēšanas 
darba un vadībzinību studiju 
kursi, kuru apjoms ir vismaz 5 
kredītpunkti; 

Tie ir: Vadības teorija un prakse un 
semestra darbi, kopējais apjoms - 6 
kredītpunkti. 

To veido studiju kursi un pētnieciskā 
darbība: Latvijas juridiskā zinātne un 
zinātnisko pētījumu metodika, semestra 
darbi, Vadības teorija un prakse, kuru 
kopējais apjoms ir 5 kredītpunkti. 

18.3. pedagoģijas un 
psiholoģijas studiju kursi, kuru 
apjoms ir vismaz 2 kredītpunkti; 

Tie ir: Juridiskā pedagoģija un 
Personības psiholoģija jurisprudencē, 
kopējais apjoms - 4 kredītpunkti. 

To veido studiju kurss Personības 
psiholoģija un pedagoģija jurisprudencē, 
kura apjoms ir 2 kredītpunkti. 

18.4. prakse, kuras apjoms ir 
vismaz 6 kredītpunkti; 

Profesionālā prakse, apjoms - 6 
kredītpunkti. 

Profesionālā prakse, apjoms: 
- 6 kredītpunkti, kur studiju programmas 
apjoms ir 60 kredītpunkti 
- 20 kredītpunkti, kur studiju 
programmas apjoms ir 80 kredītpunkti 

18.5. valsts pārbaudījums, kura 
sastāvdaļa ir maģistra darba vai 
diplomdarba (diplomprojekta) 
izstrādāšana un aizstāvēšana un 
kura apjoms ir vismaz 20 
kredītpunktu. 

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa 
ir maģistra darba izstrādāšana un 
aizstāvēšana, apjoms -20 
kredītpunkti. 

 

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir 
maģistra darba izstrādāšana un 
aizstāvēšana, apjoms -20 kredītpunkti. 

23. Profesionālais maģistra 
grāds dod tiesības, izpildot 
uzņemšanas prasības attiecīgajā 
doktora studiju programmā, 
turpināt izglītību doktora studiju 
programmā. 

Iegūtais profesionālais maģistra 
grāds tiesību zinātnēs dod tiesības, 
izpildot uzņemšanas prasības 
attiecīgajā studiju programmā, 
turpināt izglītību doktora studiju 
programmā 

Iegūtais profesionālais maģistra grāds 
tiesību zinātnēs dod tiesības, izpildot 
uzņemšanas prasības 
attiecīgajā studiju programmā, turpināt 
izglītību doktora studiju programmā 

 
 



 

 296 

 
9.pielikums 

 
Atbilstība ar jurista profesijas standartu un salīdzinājums ar 

SIA „Biznesa augstskola Turība” profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programmu „Tiesību zinātnes” 
 

Jurista profesijas standarta prasību nodrošinājums 
Profesijas standarta 
prasības 

Nodrošina studiju kursi 
Rēzeknes Augstskolā Biznesa augstskolā „Turība” 

 Profesionālā bakalaura 
studiju programma 
„Tiesību zinātne” 

Profesionālā maģistra studiju 
programma 

„Tiesību zinātnes” 

 Profesionālā bakalaura 
studiju programma 

Profesionālā maģistra studiju 
programma „Tiesību 

zinātnes” 
 
• Izmantot un piemērot 
juridiskās teorētiskās zināšanas 
un praktiskās iemaņas jebkurā 
darbā un amatā.  
 

Tiesību teorija, Administratīvās 
tiesības, Administratīvā 
atbildība, Pašvaldību tiesības, 
Būvniecības tiesības, Medicīnas 
tiesības, Civiltiesības ( vispārīgā 
daļa; 
Saistību tiesības; Lietu tiesības; 
Ģimenes un mantojuma  
tiesības; 
Romiešu civiltiesību pamati), 
Līgumtiesības, Intelektuālā 
īpašuma tiesības, 
Komerctiesības,  
Bankrota tiesības, Konkurences 
tiesības, Darba un sociālās 
tiesības, Krimināltiesības, 
Policijas tiesības, 
Kriminālistika, Operatīvās 
meklēšanas pamati, 
Kriminālsodu izpildes tiesības, 
Vides tiesības, Finanšu un 
nodokļu tiesības, 
Informācijas tehnoloģiju 
tiesības, 
Advokatūras tiesības, Notariāta 
tiesības, Civilā aizsardzība 

Salīdzināmās konstitucionālās 
tiesības un ES konstitūcija, 
Salīdzinošās administratīvās 
tiesības, Medicīnas tiesību 
problēmas, Pašvaldību tiesību 
problēmas, Komunikāciju 
tiesības un datu aizsardzība, 
Nodokļu sistēmas ES 
dalībvalstīs un nodokļu tiesību 
praktikums, Baznīcas un 
kanoniskās tiesības 
Saistību un lietu tiesību 
piemērošanas praktikums, 
Ģimenes un mantošanas tiesību 
problēmas, Patērētāju interešu 
aizsardzība ārējā un iekšējā 
tirgū, Vides aizsardzības 
tiesiskās problēmas, 
Krimināltiesību aktuālie 
jautājumi, Noziedzības attīstības 
tendences un kriminālsodu 
politika, Policijas tiesības, 
Pretkorupcijas tiesības un to 
efektivitāte 

Tiesību teorija, Civiltiesības, 
Administratīvās tiesības, 
Krimināltiesības, 
Komerctiesības, Darba tiesības, 
Konstitucionālās tiesības, 
Pašvaldību tiesības, Finanšu 
tiesības, Ekoloģiskās tiesības, 
Sociālās tiesības, Muitas 
tiesības 

Praktikums civiltiesībās, 
praktikums krimināltiesībās, 
praktikums starptautiskajās 
tiesībās, praktikums 
administratīvajā procesā, 
Eiropas Kopienas konkurences 
tiesības 
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• Brīvi pārvaldīt valsts valodu, 
pārzināt juridisko terminoloģiju 
un tās lietojumu valsts valodā  
 

Tiesību teorija, Retorika un 
tiesu runa, Valodas kultūras 
pamati 
 

Juridisko dokumentu 
izstrādāšana, valoda un juridiskā 
kultūra 

Tiesību teorija  

• Brīvi pārvaldīt vismaz vienu 
svešvalodu, pārzināt šīs valodas 
juridisko terminoloģiju un tās 
lietojumu.  
 

Juridiskā svešvaloda, Juridiskā 
(otrā) svešvaloda, Latīņu valoda 

 Lietišķā svešvaloda Studiju kursi angļu un vācu 
valodās, Juridiskā angļu valoda 

• Lietot datorprogrammas un 
citas informācijas tehnoloģijas 
 

Lietišķā informātika un 
dokumentu pārvalde 
 

Komunikāciju tiesības un datu 
aizsardzība 

Datorizētā lietvedība Vadības informatīvās sistēmas 

• Uzglabāt dokumentus, 
ievērojot lietvedības, datu 
aizsardzības un 
konfidencialitātes noteikumus 

Lietišķā informātika un 
dokumentu pārvalde, 
Informācijas tehnoloģiju 
tiesības, Grāmatvedība 

Komunikāciju tiesības un datu 
aizsardzība 

Datorizētā lietvedība  

Specifiskās prasmes profesijā     
• Brīvi orientēties Latvijas, 
pārnacionālajā un 
starptautiskajā tiesību sistēmā.  

Starptautiskās tiesības, Eiropas 
Savienības tiesības, 
Cilvēktiesības 

Cilvēktiesību īstenošanas 
problēmas Latvijā (Minoritāšu 
valodu tiesības Eiropas 
Savienībā), Salīdzināmās 
konstitucionālās tiesības un ES 
konstitūcija, Starptautiskā 
tiesiskā sadarbība un tiesību 
integrācijas process ES,  
Tiesību aizsardzība 
starptautiskajās tiesās, ES tiesu 
un Satversmes tiesas judikatūra, 
Eiropas darba tiesības, 
Komerctiesību un konkurences 
tiesību problēmas starptautiskā 
regulējumā, Patērētāju interešu 
aizsardzība ārējā un iekšējā 
tirgū 

Eiropas Savienības tiesības, 
Starptautiskās publiskās 
tiesības, Starptautiskās privātās 
tiesības, Starptautiskās 
ekonomiskās tiesības, 
Diplomātiskās un konsulārās 
tiesības, Cilvēktiesības 

Eiropas Kopienas konkurences 
tiesības, Starptautisko tiesu 
jurisdikcija, Starptautisko 
publisko tiesību izmaiņas, 
Praktikums starptautiskajās 
tiesības, Eiropas administratīvās 
tiesības, Starptautisko strīdu 
izšķiršana, Starptautiskās 
komerctiesības, Starptautiskā 
tiesiskā sadarbība 

• Izmantot tiesību avotus un 
piemērot tiesību normas. 

Konstitucionālās tiesības,  
Administratīvās tiesības, 
Administratīvā atbildība, 
Pašvaldību tiesības, Būvniecības 
tiesības, Medicīnas tiesības,  
Civiltiesības ( vispārīgā daļa; 

Salīdzinošās administratīvās 
tiesības, Medicīnas tiesību 
problēmas, Pašvaldību tiesību 
problēmas, Komunikāciju 
tiesības un datu aizsardzība, 
Nodokļu sistēmas ES 

Civiltiesības, Administratīvās 
tiesības, Krimināltiesības, 
Komerctiesības, Darba tiesības, 
Konstitucionālās tiesības, 
Pašvaldību tiesības, Finanšu 
tiesības, Ekoloģiskās tiesības, 

Praktikums civiltiesībās, 
praktikums krimināltiesībās, 
praktikums starptautiskajās 
tiesībās, praktikums 
administratīvajā procesā 
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Saistību tiesības; Lietu tiesības; 
Ģimenes un mantojuma  
tiesības; 
Romiešu civiltiesību pamati),  
Līgumtiesības, Intelektuālā 
īpašuma tiesības, 
Komerctiesības,  
Bankrota tiesības, Konkurences 
tiesības, Darba un sociālās 
tiesības, Krimināltiesības,  
Policijas tiesības, 
Kriminālistika, 
Operatīvās meklēšanas pamati, 
Kriminoloģija, Kriminālsodu 
izpildes tiesības, Vides tiesības, 
Finanšu un nodokļu tiesības, 
Informācijas tehnoloģiju 
tiesības, 
Advokatūras tiesības, Notariāta 
tiesības 

dalībvalstīs un nodokļu tiesību 
praktikums, 
Baznīcas un kanoniskās tiesības, 
Ģimenes un mantošanas tiesību 
problēmas, Patērētāju interešu 
aizsardzība ārējā un iekšējā 
tirgū, Vides aizsardzības 
tiesiskās problēmas, 
Krimināltiesību aktuālie 
jautājumi, Noziedzīgu 
nodarījumu kvalifikācijas 
praktikums,  
Policijas tiesības, Pretkorupcijas 
tiesības un to efektivitāte 

Sociālās tiesības, Muitas 
tiesības  

• Orientēties Latvijas valsts un 
pašvaldību institucionālajā 
sistēmā. 

Konstitucionālās tiesības,  
Valsts zinātne, Administratīvās 
tiesības, Administratīvā 
atbildība, Pašvaldību tiesības, 
Baznīcas un valsts attiecības, 
Tiesību aizsardzības iestādes 
 
  
 
 

Salīdzināmās konstitucionālās 
tiesības un ES konstitūcija, 
Pašvaldību tiesību problēmas  
 

Konstitucionālās tiesības, 
Administratīvās tiesības, 
Tiesību aizsardzības iestādes, 
Pašvaldību tiesības 

Varas dalīšana, Konstitucionālā 
sūdzība, Praktikums 
administratīvajā procesā, 
Pašvaldību tiesību problēmas 

• Precīzi identificēt juridiskās 
problēmas un šo problēmu 
atrisināšanai nozīmīgos faktus.  
 
 
 

Loģika tiesību zinātnēs, 
Tiesību normu piemērošanas 
praktikums 

Aktuālās tiesību metožu 
mācības problēmas 
 

Juridiskās metodes mācība un 
praktikums 

Praktikums civiltiesībās, 
praktikums krimināltiesībās, 
praktikums starptautiskajās 
tiesībās, praktikums 
administratīvajā procesā 

• Izmantot juridiskās metodes 
juridisko problēmu un konfliktu 
risināšanā. 

Juridiskā metodoloģija,  
Loģika tiesību zinātnēs, 
Tiesību normu piemērošanas 
praktikums 

Aktuālās tiesību metožu 
mācības problēmas, Latvijas 
juridiskā zinātne un zinātnisko 
pētījuma metodika 

Juridiskās metodes mācība un 
praktikums 

Starptautisko strīdu izšķiršana, 
Praktikums civiltiesībās, 
praktikums krimināltiesībās, 
praktikums starptautiskajās 
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 tiesībās, praktikums 
administratīvajā procesā 

• Sagatavot, organizēt un veikt 
juridisko problēmu atrisināšanai 
nepieciešamās tiesiskās darbības 
materiālo un procesuālo tiesību 
jomā.  
 

Administratīvais process, 
Civilprocess, Šķīrējtiesas 
process, Likumu pārkāpumu 
novēršanas problēmas, 
Kriminoloģija, 
Kriminālprocess 

Administratīvā procesa 
praktikums, Tiesību aizsardzība 
starptautiskajās tiesās, ES tiesu 
un Satversmes tiesas judikatūra, 
Administratīvā procesa 
praktikums, 
Saistību un lietu tiesību 
piemērošanas praktikums, 
Civilās tiesvedības un 
nolēmumu izpildes problēmas 
un civiltiesisko strīdu 
meditācija, 
Salīdzinošās kriminālprocesa 
tiesības, Pierādīšanas teorija un 
prakse kriminālprocesā, 
Noziedzīgu nodarījumu 
kvalifikācijas praktikums 

Civilprocess, Administratīvais 
process, Kriminālprocess 

Praktikums administratīvajā 
procesā, Starptautisko strīdu 
izšķiršana, Konstitucionālā 
sūdzība, Tiesas nolēmumu 
izpilde 

• Izstrādāt juridiskos 
dokumentus, kā arī informatīvo 
ziņojumu un tiesību aktu 
projektus.  
 

Tiesību teorija, Tiesību normu 
piemērošanas praktikums 

Aktuālās tiesību metožu 
mācības problēmas, 
Likumdošanas procesa un 
tiesību tālākattīstības problēmas, 
Juridisko dokumentu 
izstrādāšana, valoda un juridiskā 
kultūra, 
Salīdzinošās kriminālprocesa 
tiesības 

Tiesību teorija, Juridiskās 
metodes mācība un praktikums 

Praktikums civiltiesībās, 
praktikums krimināltiesībās, 
praktikums starptautiskajās 
tiesībās, praktikums 
administratīvajā procesā 

• Atlasīt un apstrādāt darba 
uzdevumu izpildīšanai 
nepieciešamo juridisko 
informāciju, izmantojot 
piemērotas juridiskās 
pētniecības metodes un 
informācijas tehnoloģijas 
 

Tiesību normu piemērošanas 
praktikums 

Aktuālās tiesību metožu 
mācības problēmas 
 

Juridiskās metodes mācība un 
praktikums 

Vadības informatīvās sistēmas 

Vispārējās prasmes/spējas     
• Spēt piemēroties jebkura 
ieņemamā amata prasībām un 
pildīt atbilstošos darba vai 

Profesionālā ētika, 
Vispārīgā psiholoģija,  
Juridiskā psiholoģija 

Personības psiholoģija un 
pedagoģija jurisprudencē 

Profesionālā ētika Sociālā psiholoģija 
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amata pienākumus.  
• Spēt pastāvīgi papildināt savas 
zināšanas, apgūt jaunu 
informāciju un iemaņas.  

Zinātniskā darba pamati, 
Loģika tiesību zinātnēs, 
Studiju darbi, prakse 

Latvijas juridiskā zinātne un 
zinātnisko pētījuma metodika, 
Semestra darbi, prakse, 

Studiju darbi, prakse Patstāvīgais pētījums, prakse,  

• Organizēt, plānot un kontrolēt 
savu un pakļauto darbinieku 
(ierēdņu) darbu. 

Vadības teorija (organizācijas 
psiholoģija) 
 

Vadības teorija un prakse 
 

Menedžments Prognozēšana un stratēģiskā 
vadīšana,  

• Veikt darbu patstāvīgi vai 
kolektīvi kopā ar citu profesiju 
pārstāvjiem.  
 

Sociālā (saskarsmes) 
psiholoģija, 
Studiju darbi, prakse, 
diplomdarbs 

Vadības teorija un prakse 
 

Prakse, studiju darbi,  Sociālā psiholoģija, 
Prognozēšana un stratēģiskā 
vadīšana 

• Spēt noteikt darba uzdevumu 
prioritātes.  
 

Vadības teorija (organizācijas 
psiholoģija), diplomdarbs 

Vadības teorija un prakse, 
maģistra darbs 
 

Menedžments,  diplomdarbs Prognozēšana un stratēģiskā 
vadīšana, maģistra darbs 

• Pieņemt lēmumus un izrādīt 
iniciatīvu.  
 

Loģika tiesību zinātnēs, 
Vadības teorija (organizācijas 
psiholoģija) 

Vadības teorija un prakse 
 

Menedžments Prognozēšana un stratēģiskā 
vadīšana 

• Ievērot profesionālās ētikas 
noteikumus un vispārpieņemtās 
morāles normas.  
 

Profesionālā ētika  
 

Juridisko dokumentu 
izstrādāšana, valoda un juridiskā 
kultūra 

Profesionālā ētika  

• Orientēties politiskajos, 
sociālajos un kultūras 
jautājumos valstī, reģionā un 
pasaulē.  
 

Tiesību vēsture, Baznīcas un 
valsts attiecības, Politoloģija, 
Latvijas politiskā sistēma un 
demokrātisko vēlēšanu 
mehānisms, Kultūras vēsture, 
Tiesību filozofija,  
Filosofijas pamati 
 

Naudas un kredīta attiecības,  
Tiesību filozofijas  un 
socioloģijas problēmas, 
Juridisko dokumentu 
izstrādāšana, valoda un juridiskā 
kultūra, 
Krimināltiesību filozofija 
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10.pielikums 

PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA 
“TIESĪBU ZINĀTNE” STUDIJU PLĀNS I - 60 KP (Pilna laika klātienes studijas) 

1.semestris     
A daļa (8 kredītpunkti)     

Tiesību filozofijas un socioloģijas problēmas 2 20 DI Doc. J.Muižnieks 
Aktuālās tiesību metožu mācības problēmas  2 20 E Asoc.prof. A.Plotnieks 

 
Latvijas juridiskā zinātne un zinātnisko 
pētījuma metodika 

2 20 DI Prof. J.Rozenbergs 
 

Likumdošanas procesa un tiesību 
tālākveidošanas problēmas  

1 10 I Asoc.prof. A.Plotnieks 
 

Vadības teorija un prakse 1 10 I Lekt. E.Eglīte 
B daļa (12 kredītpunkti)     

Visam kursam (4)     
Juridisko dokumentu izstrādāšana, valoda un 
juridiskā kultūra  

2 20 DI Prof. J.Rozenbergs 
 

Tiesību aizsardzība starptautiskajās tiesās, ES 
tiesu un Satversmes tiesas judikatūra 

2 20 DI Doc. M.Paļčikovska 

Starptautiskā tiesiskā sadarbība un tiesību 
integrācijas process ES I  

2 20 Ie Prof. J.Rozenbergs 
 

Medicīnas tiesību problēmas 2 20 DI Lekt. L.Mazure 
Valsts un administratīvo tiesību apakšnozare 

(8) 
    

Salīdzinošās konstitucionālās tiesības un ES 
konstitūcija I 

2 20 Ie Asoc. prof. Z.Mikainis 

Salīdzinošās administratīvās tiesībasI 2 20 Ie Lekt. I.Krampuža 
Pašvaldību tiesību problēmas  2 20 DI Doc. G.Makarova 
Administratīvā procesa praktikums  2 20 DI Lekt. I.Krampuža 
Nodokļu sistēmas ES dalībvalstīs un nodokļu 
tiesību praktikums 

2 20 DI Prof.R.Liepiņa 
Doc. A.Puzule 

Civiltiesību apakšnozare  (8)     

Saistību un lietu tiesību piemērošanas 
praktikums I 

2 20 Ie Doc. A.Biksiniece 

Ģimenes un mantošanas tiesību problēmas I 2 20 Ie Doc. A.Biksiniece  
Lekt. L.Mazure 

Civilās tiesvedības un nolēmumu izpildes 
problēmas un civiltiesisko strīdu mediācija I 

2 20 Ie Prof. J.Rozenbergs 

Patērētāju interešu aizsardzība ārējā un iekšējā 
tirgū 

2 20 DI Doc. L.Menģele-Stillere 

Vides aizsardzības tiesiskās problēmas 2 20 DI Doc. L.Menģele-Stillere 
Krimināltiesību apakšnozare    (8)     

Krimināltiesību filozofija 2 20 Ie Lekt. A.Lapsa 
Salīdzinošās kriminālprocesa tiesības I 2 20 Ie Doc. G.Makarova 

Lekt. V.Jenzena 
Pierādījumu teorija un prakse kriminālprocesā  2 20 DI Lekt. V.Jenzena 
Krimināltiesību aktuāli jautājumi I 2 20 DIe Doc.O.Rudzītis,  

Lekt. A.Lapsa 
Noziedzības attīstības tendences un 2 20 DI Doc.O.Rudzītis 
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kriminālsodu politika Doc. M.Marcinkevičs 
2.semestris     

A daļa (12 kredītpunkti) 
 

    

Likumdošanas procesa un tiesību 
tālākveidošanas problēmas  

2 20 E Asoc.prof. A.Plotnieks 
 

Personības psiholoģija un pedagoģija 
jurisprudencē 

2 20 DI Prof. P.Vucenlazdāns 
Lekt. E.Eglīte 

Semestra darbs 2  DI  
Profesionālā prakse 

 
6  DI  

B daļa (8 kredītpunkti)     
Visam kursam (2)     

Starptautiskā tiesiskā sadarbība un tiesību 
integrācijas process ES (II)  

2 20 E Prof. J.Rozenbergs 

Cilvēktiesību īstenošanas problēmas Latvijā 
(Minoritāšu valodu tiesības Eiropas Savienībā) 

2 20 DI Asoc. prof. Z.Mikainis 
Doc. H.Martens 

Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija 2 20 DI Prof. L.Svarinskis 
     
Valsts un administratīvo tiesību apakšnozare 

(6) 
    

Salīdzinošās konstitucionālās tiesības un ES 
konstitūcija II 

2 20 E Asoc. prof. Z.Mikainis 

Salīdzinošās administratīvās tiesības II 2 20 E Lekt. I.Krampuža 
Komunikāciju tiesības un datu aizsardzība  2 20 DI Asoc. prof. Z.Mikainis 

Lekt. I.Krampuža 
Naudas un kredīta attiecības 2 20 DI Prof. L.Svarinskis 
Baznīcas un kanoniskās tiesības   2 20 DI Asoc.prof. V.Tēraudkalns 

Civiltiesību apakšnozare (6) 
 

    

Saistību un lietu tiesību piemērošanas 
praktikums II 

2 20 E Doc. L.Menģele-Stillere  
 

Ģimenes un mantošanas tiesību problēmas II 2 20 E Doc.A.Biksiniece 
Lekt. L.Mazure 
 

Civilās tiesvedības un nolēmumu izpildes 
problēmas un civiltiesisko strīdu mediācija II 

2 20 E Doc. M.Paļčikovska 
 

Eiropas darba tiesības  2 20 DI Lekt. I. Baltiņa 
Komerctiesību  un konkurences tiesību 
problēmas starptautiskā regulējumā  

2 20 DI Doc. M.Paļčikovska 
 

 
Krimināltiesību apakšnozare (6) 

 

    

Krimināltiesību filozofija 2 20 E Lekt. A.Lapsa 
Salīdzinošās kriminālprocesa tiesības II 2 20 E Doc. G.Makarova 

Lekt. V.Jenzena 
Policijas tiesības  2 20 DI Doc. M.Marcinkevičs 
Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas 
praktikums  

2 20 DI Doc. G.Makarova 
Lekt. A.Lapsa 

Pretkorupcijas tiesības un to efektivitāte 2 20 DI Doc. G.Makarova 
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3.semestris 
 

    

A daļa (20 kredītpunkti) 
 

    

Maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana 18  E  
Valsts pārbaudījums (Eksāmens)  2  E  
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PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA 
“TIESĪBU ZINĀTNE” STUDIJU PLĀNS II -80 KP (Pilna laika klātienes studijas) 

1.semestris     
A daļa (8 kredītpunkti)     

Tiesību filozofijas un socioloģijas problēmas 2 20 DI Doc. J.Muižnieks 
Aktuālās tiesību metožu mācības problēmas  2 20 E Asoc.prof. A.Plotnieks 

 
Latvijas juridiskā zinātne un zinātnisko 
pētījuma metodika 

2 20 DI Prof. J.Rozenbergs 
 

Likumdošanas procesa un tiesību 
tālākveidošanas problēmas  

1 10 I Asoc.prof. A.Plotnieks 
 

Vadības teorija un prakse 1 10 I Lekt. E.Eglīte 
B daļa (12 kredītpunkti)     

Visam kursam (4)     
Juridisko dokumentu izstrādāšana, valoda un 
juridiskā kultūra  

2 20 DI Prof. J.Rozenbergs 
 

Tiesību aizsardzība starptautiskajās tiesās, ES 
tiesu un Satversmes tiesas judikatūra 

2 20 DI Doc. M.Paļčikovska 

Starptautiskā tiesiskā sadarbība un tiesību 
integrācijas process ES I  

2 20 Ie Prof. J.Rozenbergs 
 

Medicīnas tiesību problēmas 2 20 DI Lekt. L.Mazure 
Valsts un administratīvo tiesību apakšnozare 

(8) 
    

Salīdzinošās konstitucionālās tiesības un ES 
konstitūcija I 

2 20 Ie Asoc. prof. Z.Mikainis 

Salīdzinošās administratīvās tiesībasI 2 20 Ie Lekt. I.Krampuža 
Pašvaldību tiesību problēmas  2 20 DI Doc. G.Makarova 
Administratīvā procesa praktikums  2 20 DI Lekt. I.Krampuža 
Nodokļu sistēmas ES dalībvalstīs un nodokļu 
tiesību praktikums 

2 20 DI Prof.R.Liepiņa 
Doc. A.Puzule 

Civiltiesību apakšnozare  (8)     

Saistību un lietu tiesību piemērošanas 
praktikums I 

2 20 Ie Doc. A.Biksiniece 

Ģimenes un mantošanas tiesību problēmas I 2 20 Ie Doc. A.Biksiniece  
Lekt. L.Mazure 

Civilās tiesvedības un nolēmumu izpildes 
problēmas un civiltiesisko strīdu mediācija I 

2 20 Ie Prof. J.Rozenbergs 

Patērētāju interešu aizsardzība ārējā un iekšējā 
tirgū 

2 20 DI Doc. L.Menģele-Stillere 

Vides aizsardzības tiesiskās problēmas 2 20 DI Doc. L.Menģele-Stillere 
Krimināltiesību apakšnozare    (8)     

Krimināltiesību filozofija 2 20 Ie Lekt. A.Lapsa 
Salīdzinošās kriminālprocesa tiesības I 2 20 Ie Doc. G.Makarova 

Lekt. V.Jenzena 
Pierādījumu teorija un prakse kriminālprocesā  2 20 DI Lekt. V.Jenzena 
Krimināltiesību aktuāli jautājumi I 2 20 DIe Doc.O.Rudzītis,  

Lekt. A.Lapsa 
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Noziedzības attīstības tendences un 
kriminālsodu politika 
 
 

2 20 DI Doc.O.Rudzītis 
Doc. M.Marcinkevičs 

2.semestris     
A daļa (12 kredītpunkti) 

 
    

Likumdošanas procesa un tiesību 
tālākveidošanas problēmas  

2 20 E Asoc.prof. A.Plotnieks 
 

Personības psiholoģija un pedagoģija 
jurisprudencē 

2 20 DI Prof. P.Vucenlazdāns 
Lekt. E.Eglīte 

Semestra darbs 2  DI  
Profesionālā prakse 

 
6  DI  

B daļa (8 kredītpunkti)     
Visam kursam (2)     

Starptautiskā tiesiskā sadarbība un tiesību 
integrācijas process ES (II)  

2 20 E Prof. J.Rozenbergs 

Cilvēktiesību īstenošanas problēmas Latvijā 
(Minoritāšu valodu tiesības Eiropas Savienībā) 

2 20 DI Asoc. prof. Z.Mikainis 
Doc. H.Martens 

Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija 2 20 DI Prof. L.Svarinskis 
     
Valsts un administratīvo tiesību apakšnozare 

(6) 
    

Salīdzinošās konstitucionālās tiesības un ES 
konstitūcija II 

2 20 E Asoc. prof. Z.Mikainis 

Salīdzinošās administratīvās tiesības II 2 20 E Lekt. I.Krampuža 
Komunikāciju tiesības un datu aizsardzība  2 20 DI Asoc. prof. Z.Mikainis 

Lekt. I.Krampuža 
Naudas un kredīta attiecības 2 20 DI Prof. L.Svarinskis 
Baznīcas un kanoniskās tiesības   2 20 DI Asoc.prof. V.Tēraudkalns 

Civiltiesību apakšnozare (6) 
 

    

Saistību un lietu tiesību piemērošanas 
praktikums II 

2 20 E Doc. L.Menģele-Stillere  
 

Ģimenes un mantošanas tiesību problēmas II 2 20 E Doc.A.Biksiniece 
Lekt. L.Mazure 
 

Civilās tiesvedības un nolēmumu izpildes 
problēmas un civiltiesisko strīdu mediācija II 

2 20 E Doc. M.Paļčikovska 
 

Eiropas darba tiesības  2 20 DI Lekt. I. Baltiņa 
Komerctiesību  un konkurences tiesību 
problēmas starptautiskā regulējumā  

2 20 DI Doc. M.Paļčikovska 
 

 
Krimināltiesību apakšnozare (6) 

 

    

Krimināltiesību filozofija 2 20 E Lekt. A.Lapsa 
Salīdzinošās kriminālprocesa tiesības II 2 20 E Doc. G.Makarova 

Lekt. V.Jenzena 
Policijas tiesības  2 20 DI Doc. M.Marcinkevičs 
Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas 2 20 DI Doc. G.Makarova 
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praktikums  Lekt. A.Lapsa 
Pretkorupcijas tiesības un to efektivitāte 2 20 DI Doc. G.Makarova 

 
 
 

    

3.semestris 
 

    

A daļa (20 kredītpunkti) 
 

    

Profesionālā prakse 
(* Iepriekšējā izglītība ir akadēmiskais grāds 
tiesību zinātnēs) 

 

20  DI  

4.semestris 
 

    

A daļa (20 kredītpunkti) 
 

    

Maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana 18  E  
Valsts pārbaudījums (Eksāmens)  2  E  
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14.PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DARBA DEVĒJU APTAUJAS ANKETAS 
VEIDLAPA 
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Rēzeknes Augstskola 
profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma “Tiesību zinātne” 

 
DARBA DEVĒJU APTAUJA 

 
Godājamais maģistranta darba devēj! 
  

Rēzeknes Augstskola kopš 2005.gada 1.septembra realizē otrā līmeņa profesionālo augstākās 
izglītības maģistra studiju programmu “Tiesību zinātnes” un plāno pāriet uz jaunu koncentrētāku otrā 
līmeņa profesionālo augstākās izglītības maģistra studiju programmu “Tiesību zinātne”, kura tiks balstīta 
uz šobrīd realizējamās otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 
“Tiesību zinātne” pamata. Tās realizēšanā un akreditācijas procesā ir ļoti svarīgs Jūsu viedoklis par 
studiju programmas nozīmi no Jūsu un Latvijas valsts interešu viedokļa. 

Lūdzu, atzīmējiet tās atbildes, kuras atbilst Jūsu organizācijas interesēm un pauž Jūsu vērtējumu 
un aicinām izteikt arī savas domas par uzdotajiem jautājumiem un par programmu kopumā. 

Lūdzu, sniedziet savu novērtējumu mūsu piedāvātajai studiju programmai!  
 
1. Vai Jūs uzskatāt, ka darba kvalitātes uzlabošanā Jūsu organizācijā ir nepieciešami darbinieki – 

juristi ar profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē?  
 
a)  Jā           b)    Nē       c)   _______________________________________________________ 

 
2. Kā Jūs vērtējat Jūsu pakļautībā esošo darbinieku, kuri studē Rēzeknes Augstskolā 

profesionālajā augstākās izglītības maģistra studiju programmā “Tiesību zinātne”, konkurēt 
darba tirgū, it īpaši Latgales reģionā? 

 
a) labas izredzes konkurēt darba tirgū            b) vājas izredzes konkurēt darba tirgū 
 
c) 
______________________________________________________________________________            

 
3. Kā Jūs vērtējat Jūsu pakļautībā esošo darbinieku, kuri absolvēja vai studē augstāk minētajā 

programmā, teorētisko un praktisko zināšanu līmeni (vērtējot pēc darba pienākumu izpildes 
kvalitātes)? 

 
a) atbilst Jūsu organizācijas interesēm            b) neatbilst Jūsu organizācijas interesēm 
 
c) ___________________________________________________________________________    

 
4. Vai Jūs atbalstāt Jūsu pakļautībā esošo darbinieku studijas Rēzeknes Augstskolā 

profesionālajā augstākās izglītības maģistra studiju programmā “Tiesību zinātne”? 
 
a)  Jā           b)    Nē       c)   ________________________________________________________ 

 
5. Kā Jūs vērtējat Jūsu pakļautībā esošo darbinieku, kuri absolvēja vai studē augstāk minētajā 

programmā, profesionālo izaugsmi? 
 

a) augstas iespējas profesionālajai izaugsmei 
b) vidējās iespējas profesionālajai izaugsmei 
c) vājas iespējas profesionālajai izaugsmei 
d) ___________________________________________________________________________ 
 

6. Kā Jūs vērtējat Jūsu pakļautībā esošo darbinieku, kuri absolvēja vai studē augstāk minētajā 
programmā, iespējas turpināt pildīt darba pienākumus? 

 
a) šie darbinieki kvalitatīvi pilda darba pienākumus un tiem grūti atrast aizvietotājus 
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b) šo darbinieku zināšanu un profesionālo prasmju līmenis ir nepietiekams un tie ar grūtībām 
pilda savus darba pienākumus 

c) ___________________________________________________________________________ 
 
 
Lūdzu papildiniet šo anketu ar savām domām, kritiku un priekšlikumiem par mūsu piedāvāto 
programmu!  
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Pateicībā par Jūsu atsaucību un ieguldīto darbu profesionālo studiju jurisprudences jomā atbalstīšanā, 

                                                                                  Studiju programmas direktore, Dr.iur., doc. Maija 

Paļčikovska 
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15.PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAKSES LĪGUMA PARAUGS 
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16.PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS 
EKSPERTU ZIŅOJUMI PAR 2007.GADA 

AKREDITĀCIJU 
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JOINT REPORT 
 
 
 

ACCREDITATION OF  REZEKNE HIGHER EDUCATION INSTITUTION,  
 

FACULTY OF HUMANITIES AND LAW,  
 

SECOND LEVEL PROFESSIONAL HIGHER EDUCATION MASTER STUDY  
 

 PROGRAM LAW  
 
 
 
 
It is already the 10th

 

 time that I have the privilege to chair an accreditation commission here in 
the state of Latvia. It gives me the feeling of meeting again and again a beloved person. 

This feeling is also due, I guess, to the fact that one of my Ghent masters of civil law in the Law 
Faculty of  Gent was born in Riga in 1882 (Niko Gunzburg). 
 
I had the opportunity to audit the Law Faculty and different Law Schools in Riga and now for 
the first time we could come to Rezekne which is a quite specific experience. 
 
The accreditation-team thanks everybody who has been involved in the preparation and the 
organisation of this visit : the Dean of the Faculty of Humanities and Law, the Director of the 
program, the rector and the pro rector, the staff members, the administrative assistants, the 
students, and especially Dr. Juris Dzelme who is since many years the quality-watcher of the 
ministry of Education. 
 
Thanks also to my good colleagues, members of our team, Prof. Ziedonis Rags and Prof. Talavs 
Jundzis. Finally, last but not least our excellent dolmetscher was Inta. 
 
Yesterday we were charmed by the beautiful landscape of Latgale. And now at the moment of 
reading our report it is significant to see that so many people are present here : staff members 
and students. This confirms once more that here is a real intellectual community. 
 
 
I. General observations. 
 
Before we started our visit we were not convinced by the report, but our visit, the conference 
with the staff members and the meeting with the students convinced us as to the necessity of 
maintaining an Augstskola in Rezekne. 
 
There is not only the distance and the time needed to go for studies in Riga, but this program  can 
also help to realize an upgrading of intellectual and social life in Latgale, being a region that had 
a “tumultuous history”. 
 
The fact that the Rezekne students stay in the region to become the future leaders of this country 
part is also an important argument in favour of keeping this Augstskola. 
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But of course the accreditation will depend of the arguments based on the quality of this 
institution. 
 
During the conference we could detect a lot of strong and weak elements (Swot-test) in this 
institution, which were not mentioned in the self evaluation report. 
 
II. Strong and weak points 
 
 
1. WEAK POINTS. 
 
(a) Content of the program 
 
Description of the courses as “ Problems of … “ sounds a bit enigmatic. 
 
The methodology of research, which belongs to the standard masters’ program, is still necessary 
here and had to be included explicitly in the programm.  
 
Problems of municipal law is inter alia an example of incomplete content : only the literature 
before 1993 is mentioned in the bibliography. In the meantime so many new problems appeared. 
 
 
(b) Staff members. 
 
In a staff of 24 members for a law program only 8 of them are doctors juris. This is really 
insufficient. 
 
During the last 3,5 year (2004-2007) only 9 professors on a total of 24 professors published 
articles or books. Some of the staff members wrote their last publication in 1994 and 1998 ! 
 
 
(c) Library.  
 
The law library is really unacceptable : the location is bad, the control of books is non existing, 
the presence of law books is unsatisfactory. Our team was astonished to state that students did 
not critisize as whole the situation of the library but proposed only some improvements : copying 
by themselves, more computers in the reading room, opening on Sundays, even the possibility to 
overnight in the library or in the reading room … 
 
 
(d) Premises. 
 
Some of the premises are not any more acceptable. 
 
The team hopes that the competent authorities will read this report and know what is needed. 
 
 
(e) Exchange of students. 
 
Of course you can blame the fact that students don’t go abroad, but you should accept that there 
are two faces of a coin : when you bring a High school in the garden of the Rezekne students, 
you cannot convince them any more to go abroad !  
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(f) Learning languages. 
 
In the European Union our law students must be convinced to learn other European languages 
such as German, French, English and Russian. 
 
 
2. STRONG POINTS 
 
(a) The intensive motivation of the staff members was for our team the most convincing element 
in the evaluation of this Institution. They recalled us the tumultuous history of the Latgale-
region. 
 
They stressed at the same time the main importance of  an Augstskola in Rezekne. We found 
also the same explicit  motivation at the students’ meeting. 
 
 
(b) The fact that this Institution could attract excellent professors from elsewhere to come over to 
Rezekne is an extraordinary prestation. We stated also that your professors are mostly very good 
actors and performers , which is important for a law professor. 
 
 
(c) The benchmarking within Latvia but also abroad is an important element in the evaluation of 
an Institution. 
 
 
(d) Our audit-team took also notice of the fact that the real improvement of some actual 
deficiencies is realistic : the library, the premises, the computers. 
 
 
(e) The availability of professors is very great. The professors can be reached via e-mail but also 
via mobile. Students were asked if they didn’t stalk their professors during the night but they 
answered that this was not the case. 
 
 
(f) This Institution can also build a bridge on this location via international conferences towards 
the member states of the European Union. 
 
 
 
3. FINAL REMARKS 
 
We were convinced that the need for the continuation of this experiment is very great and for 
Rezekne and for Latgale. 
 
Since we had the opportunity to audit many faculties and law schools in Latvia we know that the 
history of Latvia and now especially the history of Latgale is a tragic one. You had to start all 
over again 15 years ago and sometimes to build a new curriculum above the curriculum of the 
Sovjet times. It is impossible to build at once a perfect university of Augstskola in Latvia. 
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The law program for a master degree here at the Rezekne Augstskola is in the opinion of our 
audit-team satisfactory and even sometimes highly satisfactory. 
 
At the same time we took notice of the fact that you are aware of some weaker points in the law 
program and that you have not only the intention to improve but also the financial possibilities to 
realize this. 
 
Your master in law program has undoubtedly the qualities for a short term accreditation of 2 
years, which will give you the opportunity to prepare the next accreditation for a longer term of 6 
years. We must add that we could not accredit for a longer time since we did not get the 
possibility to asses the graduation. 
 
In any case on behalf of our team I tell you that we wish that your Institution will and can 
continue these exciting program at the benefit not only of Latgale but also of Latvia and of the 
European Union. 
 
 
 
 
Rezekne, 6th

 
 of May 2007 

 
 
 
 
 
Marcel STORME       Talavs JUNDZIS 
 
 
 
 
     Ziedonis RAGS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I/ALL/MS/Joint Report.doc 
S/cv 
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Questionnaire  
for Evaluation Commission Experts 

                for evaluation of higher education institution 
(Supplement to the individual report)  
 

It is recommended to evaluate each of aspects listed below by a mark according to the 
following scale and to add a short comment. In case of negative evaluation (mark 1) the 
comment is compulsory. It is recommended to add short description about each quality aspect: 
strengths, weaknesses, opportunities and threats. It is possible to leave without mark a question, 
about which expert is not competent. The filled in questionnaire expert must add to the reports 
– individual and joint. 

This questionnaire can also be used as a plan for the evaluation report. 
 

Expert’s name, surname: Marcel STORME 
 

Evaluated higher education institution and study programme: Rezekne Augstskola 
 

The date of site visit:  5 – 6 May 2007 
 
 

The scale for the assessment:  
4 (excellent), 3 (highly satisfactory), 2 (satisfactory), 1(unsatisfactory) 

 
 

II The assessment of higher education institution  
(5 main aspects and 12 questions) 

  
I Aims and objectives 

1. Possibility to understand and to reach the aims and objectives defined by the higher education 
institution. The connection between those aims and objectives with national aims and objectives, 
with requirements of science, with aims and objectives of the academic staff of the institution 
and with interests and needs of the students. 
Assessment: 3 
Comment: The report was not so convincing, but the conference with the staff and the meeting with the 
students were very positive. 
 
 

II The organization and management of studies 
Assessment: 2 
Comment: ……… 

 
2. The conditions for studies, leisure and living conditions of the students ensuring a system of 
immatriculation equal for all candidates, guidance and counselling for students, motivation to 
study, opportunities to acquire knowledge and skills not foreseen by the study programme.  
Assessment: 2 
Comment: ……… 
 
 
3. Research done by students as a part of the teaching process, student research associations, 
competitions of student research work, awards, prizes, special scholarships. 
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Assessment: 2 
Comment: ……… 
 
 
4. International cooperation, exchange programmes, inviting visiting lecturers, exchange of 
staff members and students with other higher education institutions, possibilities for the practical 
placements of students in Latvia and abroad.  
Assessment: 3 
Comment: ……… 
 
 
 III Academic staff 
Assessment: 2 

Comment: ……… 
 
5. Adequate qualification of the academic staff and its compliance with the requirements of legal 
norms (the amount of teaching done by teachers with doctor and habilitated doctor scientific 
degrees (at least 30 % at higher education institutions , 50 % at  universities).  
Assessment: 2 

Comment: Only 1/3 of the staff are doctors juris. 
 
 
6. The up to date character of the research area, coordination of the research and cooperation 
with other research institutions in Latvia and abroad. The involvement of the research staff of the 
higher education institutions in the teaching process. 
Assessment: 2 

Comment: ……… 
 

 
IV The management of the higher education institution and provision with materials, 

informational and financial resources 
Assessment: 3 
Comment: ……… 
 
 
7. Implementation of the principles of autonomy and democracy at the institution, the rights and 
duties of the students concerning the academic process at the institution. Internal quality control, 
the system of election  and of upgrading   academic and general staff of the institution. 
Assessment: 3 

Comment: ……… 
 
 
8. Informational systems and opportunities for exchange of information in national and 
international networks, laboratories available that allow students to become familiar with modern 
technologies, employment of qualified auxiliary staff.  
Assessment: 2 
Comment: ………. 
 
 
9. Availability of necessary financial resources to implement the objectives of the institution and 
its long-term development plan. 
Assessment: 2 
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Comment: ……… 
 
 

V Quality assessment 
Assessment: 3 
Comment: ……… 
 
 
10. The continuous action of the quality assessment and improvement system in the higher 
education institution, creation and discussion on the long term development plans.  
Assessment: 2 
Comment: Some weaknesses appeared only during the conference with the staff and the meeting with the 
students. 
 
11. The opportunities for the graduates on the labour market. 
Assessment: … 
Comment: We cannot assess since there are not graduates of this new programm.  
  
 
12. The opportunities to continue studies and financial guarantees in the case of a closure, a re-
organization or other changes of the study programmes.  
Assessment: 3 
Comment: ……… 
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AIKNK eksperta, profesora, Dr.jur.  
Ziedoņa Raga 

i n d i v i d u ā l a i s   z i ņ o j u m s 
par Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un Juridisko zinātņu fakultātes 

otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu “Tiesību 
zinātnes” 

profesionālā maģistra grāda tiesību zinātnē iegūšanai 
 
 
Eksperts: profesors, Dr.jur Ziedonis Rags 
 
Augstskolas un tās studiju  
programmas nosaukums:      Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko 
 zinātņu fakultātes otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju 
programma “Tiesību zinātnes” profesionālā maģistra grāda tiesību zinātnē iegūšanai. 
 
Novērtēšanas vizītes datums un vieta: 2007.gada 5. un 6.maijā  Rēzeknes Augstskolas 
Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte. 
  
Novērtēšanas skala: 4(ļoti labi), 3 (labi), 2 (apmierinoši), 1 (neapmierinoši).  
 
 I Mērķi un uzdevumi. 
 
1. Studiju programmas mērķu un uzdevumu skaidrība, sasniedzamība un pārbaudāmība.  
Novērtējums : 3 
Komentārs: Programma ir orientēta uz vajadzīgu zināšanu un prasmju apgūšanu.  
 
 II Studiju saturs un organizācija. 
 
Novērtējums: 2 
Komentārs: Skatīt komentāru par šīs sadaļas apakšpunktiem. 
 
2. Atbilstība Latvijas Republikas izglītības un profesiju standartiem, citiem normatīvajiem 
aktiem un Eiropas Savienības prasībām un rekomendācijām.  
Novērtējums: 3 
Komentārs: Studiju saturs ir vērsts uz atbilstību LR izglītības un profesiju standartiem un tādu 
priekšmetu apguvi, kādu spēj nodrošināt piesaistītie mācību spēki. 
3. Studiju programmas un tās atsevišķu daļu saskaņotība ar Latvijas un Eiropas kopējās izglītības 
telpas veidošanas prasībām, tai skaitā izmantojot salīdzinājumu ar vismaz 2 ES valstu studiju 
programmām.  
Novērtējums: 3 
Komentārs: Programma ir salīdzināta un saskaņota ar attiecīgajām Latvijas un ES prasībām. 
Studējošie var turpināt izglītību doktorantūrā. 
  
4. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte. 
Novērtējums: 2 
Komentārs: Spējīgs un daudzsološs ir augstskolas profesoru sastāvs. Dažiem docētājiem ar 
doktora zinātnisko grādu šis zinātniskais grāds diemžēl nav juridiskajā zinātnē, tāpat kā daļai no 
maģistriem šis akadēmiskais grāds arī nav juridiskajā zinātnē. Atsevišķi docētāji ar maģistra 
akadēmisko grādu turpina studijas doktorantūrā, kas ir apsveicami, jo tādējādi augstskolas vadība 
cer papildināt akadēmisko personālu ar iztrūkstošo nepietiekamo zinātnisko potenciālu. 
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III Mācīšana un zināšanu novērtēšana. 
 
Novērtējums: 3 
Komentārs: Mācībspēki strādā ar atbildības sajūtu, ar pieredzi. No tikšanās ar akadēmisko 
personālu var secināt, ka prasības ir diezgan augstas, taču daļai no mācībspēkiem kvalifikācija un 
zinātniskā produkcija ir vēl nepietiekama.  
 
5. Modernas mācīšanas metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, problēmu 
risināšana, datoru, multimēdiju un interneta izmantošana. 
Novērtējums: 2 
Komentārs: tiek veidota atbilstoša bāze moderno tehnisko līdzekļu pielietošanai.  
 
6. Palīdzība studentiem, pasniedzēju konsultācijas, akadēmiskā vadība un studēšanas motivācijas 
paaugstināšana.  
Novērtējums: 3 
Komentārs: Labvēlīga attieksme pret studentiem, konsultācijas pieejamas. Motivācija ir gan 
darbam gan arī studiju turpināšanai doktorantūrā, bet tomēr vairāk praktiskajam darbam. 
 
7. Zināšanu, prasmju un attieksmju novērtēšanas metožu objektivitāte un izmantošana studiju 
procesa pilnveidošanai.  
Novērtējums: - 3 
Komentārs: ir pamats secināt, ka studējošo zināšanas un prasmes tiek novērtētas pietiekami 
objektīvi. 
   
IV Studiju nodrošinājums un vadība. 
 
Novērtējums: 3 
Komentārs:  
 
8. Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, skaidri noteiktas 
administrācijas pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās attiecības. 
 
Novērtējums: 3 
Komentārs: Demokrātiska atmosfēra. Akadēmiskā personāla un studentu attiecības veidojas tādā 
prasīguma līmenī, kāds izriet no atvēlēto studiju nodarbību apjoma un mācībspēku kvalifikācijas.  
 
9. Sadarbība ar citām izglītības iestādēm, zinātniskajām institūcijām, starptautiskām 
organizācijām, akadēmiskā personāla un studentu apmaiņas ar citām augstskolām. 
Novērtējums: 3 
Komentārs:  pastāv kontakti.  
10. Studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāltehniskais nodrošinājums. 
Novērtējums: 2 
Komentārs: nodrošinājums ir apmierinošs. 
 
 V Personāla un studentu zinātniskās pētniecības (radošais) darbs. 
 
11. Akadēmiskā personāla un studentu iesaistīšanās zinātniskās pētniecības (radošajā) darbā, 
zinātniskās pētniecības darbu tematikas aktualitāte un saistība ar studiju programmas saturu. 
Novērtējums: 2 
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Komentārs: Atsevišķiem studiju kursu docētājiem ir zinātniskas publikācijas, bet vairākums 
zinātnisko darbu neveic un tādēļ publikāciju nav. Akreditācijas dokumentos ir redzams, ka 
atsevišķi docētāji ir piedalījušies vairākās zinātniskajās konferencēs.  
  
VI Kvalitātes nodrošinājums un garantijas. 
 
Novērtējums: 3 
Komentārs: ņemot vērā vairākus pozitīvus momentus (daudzi docētāji ceļ savu kvalifikāciju 
studējot maģistrantūrā un doktorantūrā) kvalitātes nodrošinājumu var atzīt par apmierinošu. 
 
12. Ikgadēja studiju programmas vājo un stipro pušu, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu 
apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas sistēmas nepārtraukta 
darbība. 
Novērtējums: 2 
Komentārs: Pašnovērtējums ir optimistisks. 
  
13. Absolventu veiksmīga iekārtošanās darbā apgūtajā specialitātē. 
Novērtējums:    
Komentārs:  pagaidām absolventu nav. 
 
14. Studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas studiju programmas likvidācijas, 
reorganizācijas vai citu izmaiņu gadījumā. 
Novērtējums: 3 
Komentārs:  
 

Uzskatu, ka pēc programmai ieteikto labojumu un papildinājumu izdarīšanas, 
 Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības maģistra studiju programma “Tiesību zinātnes” 
profesionālā maģistra grāda tiesību zinātnē iegūšanai ir akreditējama  uz diviem  gadiem. 
 
 
2007.gada 8.maijā 
 
Novērtēšanas komisijas eksperts  
profesors, Dr.jur.                                                                        Ziedonis Rags  
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Rēzeknes Augstskolas II līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra 

studiju programmas „Tiesību zinātnes” 

novērtēšanas komisijas eksperta Tālava Jundža 

 individuālais ziņojums. 

 
Laikā no 5. – 6. maijam novērtēšanas komisijas ekspertu sastāvā iepazinos ar maģistra 

studiju programmu „Tiesību zinātnes” Rēzeknes Augstskolā un analizēju tās īstenošanas stiprās 

un vājās puses, kā arī atbilstību noteiktajiem standartiem.  

Vizītes laikā Rēzeknes Augstskolā ekspertiem bija nodrošināti visi nepieciešamie apstākļi 

darbam un programmas īstenošanas objektīvai izvērtēšanai. Bija tikšanās gan ar Rēzeknes 

Augstskolas rektoru un prorektoriem, gan docētājiem un studentiem, gan arī ar darba devējiem. 

Izvērtēšanas procesā atbilstoši MK noteikumiem piedalījās arī trīs novērotāji. Visa nepieciešamā 

informācija mums tika iesniegta un sagādāta ļoti operatīvi, darbinieku izturēšanās bija izteikti 

korekta un godprātīga, necenšoties noslēpt kādus trūkumus vai nepilnības. Diskusijas ar 

docētājiem un darba devējiem ilga vien 3, 5 stundas un atklāja šīs programmas īstenošanas 

nepieciešamību un pozitīvo nozīmi ne tikai Rēzeknē, bet visā Latgales reģionā. Šī diskusija arī 

parādīja docētāju augsto intelektuālo un profesionālo līmeni, savas augstskolas patriotismu. 

Sarunās ar ekspertiem piedalījās liela daļa maģistra studiju programmas I un II kursa 

studentu, kuri ļoti pozitīvi novērtēja Rēzeknes Augstskolas, tās administrācijas un docētāju 

veikumu viņu sagatavošanā. Radās arī pārliecība, ka studenti ir apņēmības pilni un stingri 

motivēti zināšanu apguvei. 

Novērtēšanas rezultātā eksperti bija vienisprātis par maģistru studiju programmas 

stiprajām un vājajām pusēm. Tomēr šajā ziņojumā vēlreiz akcentēšu dažas no pozitīvajām 

iezīmēm, kā arī tos trūkumus, kuri būtu novēršami visupirms.  

Pirmkārt, Rēzeknes augstskolas misija ir ļoti svarīga un valstiski nozīmīga, jo šajā 

augstskolā galvenokārt tiek sagatavoti studenti, kuri nākuši no Latgales un kuri arī plāno turpināt 

darbu Latgalē. Tas pilnībā attiecas arī uz maģistra studiju programmu „Tiesību zinātnes”.  

Pozitīvi vērtējams, ka šajā programmā izdevies savākt 4 – 5 visaugstākā līmeņa Latvijas 

tiesību speciālistus ar milzīgu profesionālu pieredzi un zināšanām attiecīgajos priekšmetos. Viņi 

lielā mērā ietekmē un nosaka akadēmisko gaisotni programmā un ir paraugs jaunajiem 

docētājiem. Šajā sakarā pozitīvi vērtējama fakultātes un programmas vadītāju spēja piesaistīt tik 

labus speciālistus. 
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Rēzeknes Augstskola var lepoties un būt piemērs arī dažām citām augstskolām 

starptautisku konferenču rīkošanā un to materiālu publiskošanā. Dažās no šīm konferencēm 

piedalījušies pārstāvji no 10 -15 dažādām valstīm. 

Maģistra studiju programmas saturs ir samērā labi izstrādāts un piemērots darba tirgus 

prasībām, izņemot faktu, ka programmā nav iekļauts zinātniski pētnieciskā darba metodikas 

priekšmets.  

Kā vienu no būtiskiem trūkumiem būtu jāmin nepietiekamais zinātņu doktoru skaits šīs 

programmas docētāju vidū (no 24 docētājiem tikai 8 ir doktora grāds). Šajā virzienā līdz 

nākamajai akreditācijai būtu jāstrādā visrūpīgāk. Tāpat arī būtu jāpanāk, lai visi docētāji vismaz 

reizi trīs gados publicētu savu pētījumu rezultātus zinātnisko rakstu krājumos, konferenču 

materiālos vai periodikā. 

Studiju programmā atbilstoši noteiktajam standartam jāiekļauj zinātniski pētnieciskā 

darba metodika. Bez šī priekšmeta nav iedomājama kvalitatīva maģistra darbu izstrāde. 

Nepieciešams turpināt iesākto darbu materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai, remontējot 

telpas, labiekārtojot un papildinot bibliotēku, papildinot datoru skaitu.  

Ekspertiem pilnībā izvērtēt šo programmu sagādāja grūtības fakts, ka tajā vēl nav 

absolventu. Maģistra darbu iesniegšana un aizstāvēšana sāksies tikai š.g. maijā – jūnijā. 

Mana pārliecība ir, ka maģistra studiju programma „Tiesību zinātnes” Rēzeknes 

Augstskolā kopumā tiek īstenota labā līmenī un norādīto trūkumu novēršana ļaus to uzlabot un 

piesaistīt vēl lielāku skaitu studēt gribētāju. Uzskatu, ka šī programma būtu akreditējama uz 

nākamajiem diviem gadiem. 

 

 

 

Dr. iur., Dr. habil.sc.pol. 

Tālavs Jundzis 

 

2007. gada 7. maijā   
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ANKETA 
NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS EKSPERTIEM 

studiju programmas novērtēšanai 
 
 Novērtēšanas komisijas eksperta individuālajam ziņojumam un Novērtēšanas 
komisijas kopējam ziņojumam jāpievieno aizpildīta anketa. Par katru jautājumu un 
par katru no kvalitātes aspektiem (kuri satur vairāk par 1 jautājumu) vēlams dot 
novērtējumu 4 ballu skalā un rakstisku komentāru, kurš ir obligāts negatīva vērtējuma 
gadījumā. (Ar atzīmi ballēs norāda galvenokārt īstenošanas atbilstību izvirzītajiem 
mērķiem un uzdevumiem.) Ieteicams par katru kvalitātes aspektu kopumā sniegt īsu 
komentāru, aprakstot: atklātos pozitīvos faktorus, trūkumus, rekomendācijas un 
ieteikumus kvalitātes uzlabošanai, iespējamos draudus. Ja par kādu jautājumu vai 
kvalitātes aspektu eksperts nav kompetents, par to  vērtējums  nav jādod. Ieteicams 
ekspertu ziņojumus strukturēt atbilstoši anketas jautājumiem, vajadzības gadījumā 
pievienojot papildus punktus.  
Novērtēšanas skala: 4(ļoti labi), 3 (labi), 2 (apmierinoši), 1 (neapmierinoši).  
 
Eksperta vārds, uzvārds: Tālavs Jundzis 

Novērtētās studiju programmas nosaukums: Rēzeknes augstskolas II līmeņa 

profesionālas augstākās izglītības maģistra studiju programma „Tiesību zinātnes” 

Eksperta ārējās novērtēšanas vizītes datums: 2007. gada 5.- 6. maijs 

 
 
I Studiju programmas vērtēšanas kritēriji  

(6 galvenie kvalitātes aspekti un 14 jautājumi) 
 
 I Mērķi un uzdevumi. 
1. Studiju programmas mērķu un uzdevumu skaidrība, sasniedzamība un 
pārbaudāmība.  
Novērtējums: 3 
Komentārs: Rēzeknes augstskola, galvenokārt, piesaista studentus no Latgales reģiona un 
lielāka daļa no viņiem arī plāno palikt Latgalē. Tādejādi augstskola veicina reģiona attīstību, kas 
vērtējams ļoti pozitīvi. 
 
 II Studiju saturs un organizācija. 
Novērtējums: 2 
Komentārs: ......... 
 

2. Atbilstība Latvijas Republikas izglītības un profesiju standartiem, citiem 
normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības prasībām un rekomendācijām.  
Novērtējums: 2 
Komentārs: Nepieciešams programmā iekļaut zinātnisko pētījumu metodikas kursu. 

 
3. Studiju programmas un tās atsevišķu daļu saskaņotība ar Latvijas un Eiropas 

kopējās izglītības telpas veidošanas prasībām, tai skaitā izmantojot salīdzinājumu ar 
vismaz 2 ES valstu studiju programmām.  
Novērtējums: 3 
Komentārs: Programmas salīdzinājums veikts ar vairākām Latvijas un Eiropas Savienības 
augstskolas programmām.  
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4. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte. 
Novērtējums: 2 
Komentārs: Rēzeknes augstskolai izdevies piesaistīt 4 – 5 visaugstākā līmeņa Latvijas tiesību 
speciālistus, taču no 24 docētājiem tikai 8 ir zinātņu doktora grāds. 
 
 
 
 III Mācīšana un zināšanu novērtēšana. 
Novērtējums: 3 
Komentārs: ......... 
 
 5. Modernas mācīšanas metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, 
problēmu risināšana, datoru, multimēdiju un interneta izmantošana. 
Novērtējums: 2 
Komentārs: Lekciju apmeklējums parādīja, ka mācīšanas metodika atsevišķos priekšmetos būtu 
pilnveidojama. Daži studenti izteica vēlmi, lai augstskolā būtu vairāk datoru, kā arī lai bibliotēka 
būtu pieejama svētdienās, kad arī notiek lekcijas un nodarbības. 
 
 6. Palīdzība studentiem, pasniedzēju konsultācijas, akadēmiskā vadība un  
studēšanas motivācijas paaugstināšana.  
Novērtējums: 3 
Komentārs: Sarunas ar studentiem parādīja, ka viņiem nav problēmu sasniegt savus docētājus 
konsultāciju laikā vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. 
 
 7. Zināšanu, prasmju un attieksmju novērtēšanas metožu objektivitāte un 
izmantošana studiju procesa pilnveidošanai.  
Novērtējums: 3 
Komentārs: Zināmas grūtības radīja fakts, ka šajā programmā vēl nav absolventu un ekspertiem 
nebija iespējams iepazīties ar maģistra darbiem, jo tie vēl nav aizstāvēti. 
  
  

IV Studiju nodrošinājums un vadība. 
Novērtējums: 3 
Komentārs: Studiju materiāltehniskais nodrošinājums gaida nopietnus uzlabojumus, bet 
programmas vadība tiek īstenota pārliecinoši un labā līmenī. 
 
 8. Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, skaidri 
noteiktas administrācijas pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās 
attiecības. 
Novērtējums: 3 
Komentārs: Ekspertiem radās pārliecība, ka augstskolā valda veselīga darba un studiju 
atmosfēra. 
 
 9. Sadarbība ar citām izglītības iestādēm, zinātniskajām institūcijām, 
starptautiskām organizācijām, akadēmiskā personāla un studentu apmaiņas ar citām 
augstskolām. 
Novērtējums: 4 
Komentārs: Īpaši pozitīvi vērtējamas regulāras starptautiskas konferences, kurās tiek iesaistīti 
zinātnieki gan no Latvijas, gan daudzām ārvalstu augstskolām. 
 

10. Studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāltehniskais 
nodrošinājums. 
Novērtējums: 2 
Komentārs: Bibliotēka prasa radikālus uzlabojumus gan telpu ziņā, gan grāmatu skaita ziņā. 
Nepietiekams datoru skaits. 
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 V Personāla un studentu zinātniskās pētniecības (radošais) darbs. 
11. Akadēmiskā personāla un studentu iesaistīšanās zinātniskās pētniecības (radošajā) 
darbā, zinātniskās pētniecības darbu tematikas aktualitāte un saistība ar studiju 
programmas saturu. 
Novērtējums: 2 
Komentārs: Vairāki docētāji, arī daži zinātņu doktori nav publicējuši savus pētījumu rezultātus 
nu jau daudzus gadus. 
 
 VI Kvalitātes nodrošinājums un garantijas. 
Novērtējums: 3 
Komentārs: ......... 
 
 12. Ikgadēja studiju programmas vājo un stipro pušu, izmaiņu, attīstības iespēju 
un plānu apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas sistēmas 
nepārtraukta darbība. 
Novērtējums: 2 
Komentārs: Pašnovērtējuma ziņojumā nepietiekama vērība pievērsta trūkumu atklāšanai. 
 

13. Absolventu veiksmīga iekārtošanās darbā apgūtajā specialitātē. 
Novērtējums: ----- 
Komentārs: Šajā programmā vēl nav absolventu. 
 
 14. Studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas studiju programmas 
likvidācijas, reorganizācijas vai citu izmaiņu gadījumā. 
Novērtējums: 3 
Komentārs: ......... 
 
 

Dr. iur., Dr. habil.sc.pol. 

Tālavs Jundzis 

 

2007. gada 7. maijā   
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Novērtēšanas komisijas ekspertu norādījumu izpildes apraksts 
 

Novērtēšanas komisijas norādījumi Atzīme par izpildes norisi 
Kā vienu no būtiskiem trūkumiem komisija 
atzīmēja nepietiekamu zinātņu doktoru skaitu 
šīs programmas docētāju vidū (no 24 docētājiem 
tikai 8 ir doktora grāds). 

Šobrīd studiju programmu īsteno 19 vēlētie 
docētāji un 3 viesdocētāji, kopā - 22 docētāji, no 
kuriem doktora grāds ir 12 docētājiem. Tai skaitā 6 
docētāji studē doktorantūrā. (Skatīt ziņojuma 
8.1.punktu) 

Atsevišķiem studiju kursu docētājiem ir zinātniskas 
publikācijas, bet vairākums zinātnisko darbu neveic 
un tādēļ publikāciju nav. Akreditācijas dokumentos 
ir redzams, ka atsevišķi docētāji ir piedalījušies 
vairākās zinātniskajās konferencēs. Būtu jāpanāk, 
lai visi docētāji vismaz reizi trīs gados publicētu 
savu pētījumu rezultātus zinātnisko rakstu 
krājumos, konferenču materiālos vai periodikā. 

Katra docētāja slodzes sastāvdaļa ir zinātniski 
pētnieciskais darbs. Katrs docētājs veic zinātniski 
pētniecisko darbu, piedaloties konferencēs, 
zinātniski praktiskajos semināros, Rēzeknes 
Augstskolas rīkotajās konferencēs u.c. Salīdzinoši 
ar iepriekšējo akreditāciju pašlaik savus pētījuma 
rezultātus publicēja jau 18 no 22 docētājiem, t.i., 
82% no ievēlētā docētāju sastāva (Skatīt 
akreditācijas ziņojuma pielikumu Nr.7). Kā arī tiek 
rīkotas starptautiskās konferences ar citām 
augstskolām: 2008.gada martā Lietuvā, Utenā, ar 
Utenas augstskolu (Lietuva), 2009.gada maijā 
Latvijā, Rīgā, ar Mykolas Romeris universitāti 
(Lietuva), Universitāti Nord (Iagunija), Latvijas 
Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti, 
Rīgas Stradiņa Universitātes Tiesību institūtu, 
Policijas akadēmiju (Latvija), Juridiskā koledžu 
(Latvija) un Biznesa augstskolu Turība (Latvija). 
Rēzeknes augstskolā rīkotas docētāju konferences, 
kuru izpētes rezultāti tiek iekļauti kopējā pētījumā 
par tēmu „Tiesību normu realizācijas problēmas 
Latvijā”, kas uzsākts ar 2007.gada 1.septembri. 
Iepriekšējais pētījums par tēmu „Latvijas tiesību 
sistēmas attīstības problēmas” ir pabeigts. (Skatīt 
ziņojuma 8.2.punktu) Šī apkopojuma viens 
eksemplārs ir pieejams Tiesību katedrā, bet otrais 
tiek  iesniegts Rēzeknes augstskolas prorektoram 
zinātniskajā darbā. Apkopojums tiek veikts katru 
studiju gadu un tā veidošanā pastāvīgi tiek iesaistīti 
vismaz ap 16 vēlētiem docētājiem, kuri īsteno 
maģistra studiju programmu.  

Studiju programmā atbilstoši noteiktajam 
standartam jāiekļauj zinātniski pētnieciskā darba 
metodika. 

Studiju programmā iekļauti studiju kursi „Latvijas 
juridiskā zinātne un zinātnisko pētījuma metodika” 
(2 KP apjomā) un „Aktuālās tiesību metožu 
mācības problēmas” (2 KP apjomā), kurus vada 
profesors J.Rozenbergs un asociētais profesors 
A.Plotnieks attiecīgi (skatīt ziņojuma 3.punktu). 

Nepieciešams turpināt iesākto darbu 
materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai, 
remontējot telpas, labiekārtojot un papildinot 
bibliotēku, papildinot datoru skaitu. 

Bibliotēkas literatūras krājums no pēdējās 
akreditācijas laika (no 2006.gada) tika papildināts 
gandrīz divreiz (skatīt ziņojuma 9.punktu). 
Studentiem ir pieejama datoru klase jaunizveidotajā 
Informācijas tehnoloģiju centrā. Tomēr Rēzeknes 
Augstskolas ēkas renovācijas darbi joprojām nav 
pabeigti, taču tam ir izdalīts stabils finansējums, 
kas liecina par to, ka darbi 2010.gadā tiks pabeigti. 
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