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I E V A D S 

 
    Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Tiesību zinātne” veidota atbilstoši valsts 
akadēmiskās izglītības standarta prasībām. 

RSU  ESF  tiesību akadēmiskās bakalaura studiju programmas sevišėo aktualitāti nosaka 
nepieciešamība sagatavot kvalificētus juristus, kuri būtu specializējušies tieši mūsu valsts 
medicīnas, sociālo, sabiedrības veselības un rehabilitācijas tiesību jomās, kā arī Eiropas un 
starptautiskās jurisdikcijas tiesību nozarēs.  
Programmas nozīmi valsts un reăiona attīstībā nosaka nepieciešamība, Latvijai vispusīgi 
integrējoties Eiropas Savienībā, izmantot tiesiskās regulēšanas iespējas, lai  ne tikai veidotu 
Latviju kā pilnvērtīgu tiesisku valsti, uzlabotu sabiedriskās drošības līmeni, bet arī veicinātu 
valsts sociālās labklājības attīstību. Šim nolūkam aizvien aktuālāka kĜūst mūsdienu Eiropas 
tiesību tendenču izpēte sociālajā jomā, kā arī nepieciešamība, izmantojot mūsdienu tiesību 
teoriju, praksi un metodoloăiju, risināt vietējās un starptautiskās problēmas. Tas, savukārt, 
izraisa vajadzību pēc jaunām studiju programmām, tai  skaitā veidojot akadēmisko 
bakalaura studiju programmu, kas kvalitatīvi uzlabotu speciālistu sagatavošanu tiesību 
zinātnē ar padziĜinātām zināšanām Eiropas tiesību procesu izpratnes jomā, spēju orientēties 
šajos procesos un tos ietekmēt.  

Programma veidota, lai nodrošinātu  Latvijas, kā arī citu Eiropas valstu standartiem 
atbilstošas, nozares zinātĦu teorētiskajos un metodoloăiskajos pamatos balstītās studijas. 

Studiju programmas aktualitāte ir saistīta arī ar to, ka Latvijas augstskolās un zinātniski 
pētnieciskajās iestādēs trūkst augsti kvalificētu speciālistu, kuri spētu izstrādāt un pasniegt 
kursus, izmantojot dziĜas zināšanas par Austrumeiropas un Centrāleiropas valstu tiesību 
problēmām un aktualitātēm, par mūsdienu tiesību teorijām un metodēm, kā arī piedalīties 
starptautiskos pētnieciskos projektos. Bakalaura programma tiesību zinātnēs paredz arī 
sagatavot pētniekus un pasniedzējus, kas spēj pilnvērtīgi papildināt ne tikai  Latvijas, bet arī 
Eiropas zinātnisko potenciālu. Bakalauriem būs turpmākās iespējas studēt Eiropas studiju 
fakultātē profesionālajā maăistra studiju programma tiesību zinātnē, iegūstot jurista 
kvalifikāciju un maăistra grādu. 

Pašlaik Latvijā darbojas atsevišėas akadēmiskās bakalaura studiju programmas tiesību 
zinātnēs. Atšėirībā no šīm programmām, RSU Eiropas studiju fakultātes programma īpaši 
specializējas Eiropas un starptautisko tiesību jomā, kas saistīts ar Latvijas integrāciju 
Eiropas Savienībā, un sociālo un medicīnas tiesību sfērā. Pagaidām Latvijas studenti, kas 
ieinteresēti iegūt zināšanas šajās jomās, ir spiesti meklēt mācību iespējas ārzemēs. Jāatzīmē, 
ka iespējas Latvijas studentiem studēt ārzemēs ir stipri ierobežotas augstās mācību maksas 
dēĜ.  

Latvijā ir vērojams tādu akadēmiski izglītotu speciālistu trūkums tiesību jomā, kas 
specializējas tieši medicīnas un sociālajās tiesībās. Šo tiesību nozaru apgūšana ir 
nepieciešama nodrošinot Latvijas iedzīvotāju tiesisko aizsardzību un drošību. Minēto 
tiesību nozaru apgūšana atbilst arī Rīgas StradiĦa universitātes kopējam profilam, 
sagatavojot augstas kvalitātes medicīnas darbiniekus. 
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1. Studiju programmas perspektīvais novērt ējums no 

Latvijas valsts interešu viedokĜa 

Latvija, iestājoties Eiropas Savienībā un citās starptautiskās organizācijās (NATO; 
Pasaules tirdzniecības organizācijā u.c.), iekĜaujas ne tikai Eiropas un pasaules 
ekonomiskajā, sociālajā un politiskajā telpā, bet arī darbojas vienotā tiesiskā vidē, 
uzĦemoties un īstenojot plaša apjoma juridiska rakstura saistību un iegūstot papildus jaunas 
tiesības. Plašāk iekĜaujoties starptautiskās jurisdikcijas vidē īpaši aktuāls kĜūst jautājums par 
tiesisko jaunu zināšanu prasmju un iemaĦu apgūšanu citādā kvalitātē un ar jaunu ievirzi un 
saturu. Tiesisko zināšanu apgūšana ar jaunu saturu kĜūst pašreiz it īpaši aktuāla, jo krasi 
pieaug starptautisko tiesisko attiecību subjektu loks (juridiskās un tiesiskās personas), 
paplašinās attiecību loks, tās kĜūst daudzveidīgākas. Starptautiskās tiesiskās normas Eiropas 
Savienības un citu starptautisko institūciju ietvaros pastāvīgi pilnveidojas. 

Latvijai esot Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju dalībvalstij, 
iesaistoties starptautisko institūciju darbā un tiesiskajās attiecībās, sevišėi svarīgs kĜūst 
jautājums par augsti kvalificētu tiesību speciālistu sagatavošanu, tiesisko zināšanu, prasmju 
un iemaĦu apgūšanu atbilstoši starptautiskajām prasībām. 

Rīgas StradiĦa universitātes Eiropas studiju fakultātē tiek apgūts plašs sociālo zinātĦu 
studiju priekšmetu klāsts un iegūti akadēmiskie un profesionālie bakalaura grādi politiskajās 
zinātnēs, komunikāciju zinātnēs un žurnālistikā, socioloăijā, ekonomikas un vadības 
zinātnēs u. c. Lai nodrošinātu nepieciešamo speciālistu sagatavošanu RSU Eiropas Studiju 
fakultātē objektīvi ir nepieciešama arī tiesību zinātĦu studiju programma, kas nodrošinātu 
akadēmisko bakalauru juristu sagatavošanu. Programmas izveides mērėis ir sagatavot 
juristus, kuri pārzinātu Latvijas, starptautisko un pārnacionālo tiesību sistēmu un 
likumdošanu, spēju izmantot dažādus tiesību avotus un tiesu prakses precedentus, varētu 
investēt visdažādākās juridiskās metodes komplicēto tiesisko problēmu risināšanā, varētu 
sagatavot un prasmīgi investēt juridiska rakstura dokumentus u.t.t. 
Tiesību zinātĦu programmas apgūšana ir balstīta uz moduĜu apmācības sistēmas 
pielietošanu, kas plaši tika izmantota Skandināvijas un citās Eiropas valstīs. Programma 
paredz aktīvu studentu patstāvīgo darbu, kā arī profesionālu un kvalificētu Latvijas un 
ārvalstu akadēmisko mācību spēku un speciālistu iesaistīšanu tās realizācijā. 

Programmas izstrāde un īstenošana ir balstīta uz jurista profesijas standarta, kurš ir 
apstiprināts ar Izglītības un Zinātnes ministrijas 2003.gada 29.decembra rīkojumu Nr.649 
nodrošināšanu.   
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1.1.  Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības 
standartam 
RSU Eiropas studiju fakultātē akadēmiskajā bakalaura programmā tiesību zinātnes ir 
paredzēti mācību kursi, kuri studējošajiem sniedz plašas teorētiskās zināšanas un 
pētnieciskas izmaiĦas tiesību jomā. Studiju programmā ir paredzēti mācību priekšmeti, 
kuri ietver sevī tiesību zinātnes pamatnostādnes, principus un metodoloăiju (ievads tiesību 
zinātnē; filozofijas pamati; politika un tiesības; juridiskās metodes, tiesību socioloăija; 
tiesību filozofija; loăika u.c.). Kopumā atbilstoši MK 2002.gada 3.janvāra Noteikumiem 
Nr. 2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” mācību kursi, kuri sniedz 
augstākminētās zināšanas sastāda 25 KP. 

Studiju programmā ir paredzēti kursi, kuri atspoguĜo tiesību zinātnes attīstības vēsturi un 
aktuālās problēmas (Eiropas valstu tiesību vēsture; Latvijas valsts un tiesību vēsture; 
juridiskā konfliktoloăija; Eiropas tiesības), kas sastāda 10 KP. 

Akadēmiskajā bakalaura studiju programmā ir ietverti kursi, kuri ietver tiesību zinātnes 
raksturojumu un starpnozaru problēmas (profesionālā ētika; tiesiskā informātika un 
statistika; juridiskā retorika; medicīnas tiesības; vispārējā un tiesību psiholoăija; 
starptautiskā kriminoloăija; cilvēkdrošība), kas kopumā studējošajiem dod 17 KP. 

Akadēmiskā bakalaura programma tiesību zinātnēs, kā tas ir noteikts MK 2002.gada 
3.janvāra Noteikumos Nr. 2, paredz 120 KP iegūšanu, tajā skaitā: 

— obligātajā daĜā (A) — 50 KP; 
— obligātās izvēles daĜā (B) — 46 KP; 
— brīvās izvēles daĜā (C) — 14 KP. 

Apgūstot programmu studējošajiem nav paredzēta prakse, bet ir paredzēta bakalaura 
darba izstrāde un aizstāvēšana (10 KP). 

1.2.Programmas salīdzinājums ar citam radnieciskām studiju 
programmām ārzemēs 

 
Lielākajā daĜā Eiropas valstu mācību iestādēs, kur tiek iegūts bakalaura grāds 

tiesību zinātnēs, studiju kursi ir salīdzinoši līdzīgi ar atšėirībām kredītpunktu apjomā 
(priekšmetu apguvei ir dažāds ilgums) un dažādu kursu ietveršanu obligātajā izvēles 
(B) vai izvēles (C) daĜā. Šīs atšėirības ir saistītas ar mācību iestādes specializāciju 
vai arī ar bakalaura studiju programmas specializāciju atsevišėās tiesību nozarēs. 

Viena no būtiskajām RSU Eiropas Studiju fakultātes akadēmiskās bakalaura 
studiju programmas atšėirībām no atbilstošām studiju programmām, kuras tiek 
realizētas ārvalstīs, ir iegūstamo kredītpunktu apjoms (120 KP) un studiju ilgums (3 
gadi). Atbilstoši pašreizējām tendencēm Eiropas kopējās izglītības telpā un formām, 
kuras ir saistītas ar BoloĦas deklarācijas īstenošanu, ir nepieciešams pārveidot 
izglītības studiju programmas. BoloĦas konferences ziĦojumā ir iezīmēts, ka 
bakalaura grāda iegūšanai Eiropas valstīs ir nepieciešams ne mazāk kā 3 gadi (180 
ECTS kredītpunktu), bet ne vairāk, kā 4 gadi. (240 ECTS kredītpunkti). Šīs robežas 
pašreiz ir noteiktas Vācijas, Čehijas, Polijas, Somijas, Ungārijas, Islandes, Igaunijas, 
Latvijas un citu valstu likumdošanā (sk. www.rks.dk.trends.1htm) 

Sakarā ar augstāk minēto RSU ESF bakalaura studiju programmas 
salīdzinājums tiesību zinātnēs ar citu valstu radniecīgām studiju programmām ir 
veikts salīdzinot ārvalstu trīsgadīgas atbilstošu studiju programmas. 
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Tallinas universit āte (akad ēmija) Nord 
Tallinas universitātē Nord bakalaura studiju programmu “Tiesību zinātnes” 

(kursa kods 6380146) ir paredzēts apgūt trīs gados, iegūstot 120 kredītpunktus (180 
ECTS). Studiju specializācija ir starptautiskajās biznesa tiesībās. Universitāte Nord 
(sk. http://www.nord.ee) bakalaura studiju programmā ir paredzēti: 
     1. Bāzes pamatstudiju kursi — 30 KP (45 ECTS) 
     2. Pamatkursi    — 60 KP (90 ECTS) 

                 3. Speciālo studiju kursi    — 24 KP (36 ECTS) 
                     4. Brīvo studiju kursi    —   6 KP (9 ECTS) 

Bāzes pamatstudiju kursos ietilpst sekojošie kursu bloki (moduli): 
Sociālās zinātnes — 10 KP (15 ECTS) 
Ievads tieslietās 
Ievads ekonomiskajās teorijās 
Ievads vadības teorijā un tiesības psiholoăijā 
Humanitāro zinātĦu bloks (modulis) 

 Salīdzinošā civilizācijas vēsture — 5 KP (7,5 ECTS) 
Salīdzinoša rietumu kultūras un vēstures analīze —    30 KP (45 ECTS) 
                   Igaunijas kultūras vēsture 
                   Valodas un komunikācija — 15 KP (22,5 ECTS) 

Pamatkursu studiju kursos ir ietverti sekojoši moduĜi un mācību priekšmeti: 
1. Tiesību vēsture un sistēma — 8 KP (12 ECTS) 

� Romiešu tiesības 
� Eiropas tiesību vēsture 

2. Starptautiskās publiskās tiesības — 20 KP (30 ECTS) 
� Starptautiskās publiskās tiesības 
� Civiltiesības 
� Starptautiskās finanšu un nodokĜu tiesības 
� Eiropas Savienības tiesības 
� Eiropas un Anglo-AmerikāĦu tiesību sistēmas salīdzinošā analīze 
� Igaunijas tiesību sistēma. 

3. Starptautiskās biznesa un privāttiesību modulis — 32 KP (48 ECTS) 
� Civiltiesību pamatprincipi 
� Starptautiskās privāttiesības 
� Starptautiskās biznesa tiesības 
� Starptautiskās darba tiesības 

Speciālo studiju kursos ir paredzēti sekojoši moduĜi un priekšmeti: 
1. Salīdzinošās starptautiskās tiesības  — 12KP (18 ECTS), 

kas ietver pētnieciskā projekta izstrādi, seminārus un praktisko darbu, kā arī eksāmena 
kārtošanu. 

2. Starptautiskās īpašuma tiesības  — 12 KP (18 ECTS), 
— paredz pētnieciskā projekta sagatavošanu, seminārus un praktisko darbu, eksāmena 

kārtošanu. 
Brīvajos studiju kursos biznesa vadības  — 12 KP (18 ECTS) ir ietverti kursi: 

� Starptautiskā ekonomika un tirdzniecība 
� Biznesa ekonomiskā un finanšu analīze 
� Starptautiskais bizness un menedžments 
� Uzvedības organizācija 
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Kopenh āgenas universit āte 
Kopenhāgenas universitātes Juridiskajā fakultātē bakalaura grādu tiesību zinātnēs var 

iegūt trīs gados, apgūstot mācību disciplīnas, kas dod 180 ECTS (120 KP). Mācību gada 
laikā ir paredzēts apgūt sešus kursus (viena kursa apgūšana paredz 10 ECTS). Kursa 
apgūšana paredz 38 kontaktstundas (sk. http://www2.jur.ku.dk) 

Bakalaura studiju programmā ir ietverti sekojoši kursi: 
� Jurisprudence un socioloăija 
� Tiesību metodoloăija 
� Tiesību vēsture 
� Konstitucionālās tiesības 
� Administratīvās tiesības 
� Civiltiesības 
� Krimināltiesības 
� Eiropas Savienības tiesības 
� Ăimenes tiesības 
� Īpašuma tiesības 
� Publiskās un privāttiesības 
� Starptautiskās tiesības 
� Konfliktu tiesības u.c. 

Tartu universit āte 
Tartu universitātē ir trīs līmeĦu augstākās juridiskās izglītības ieguve. 
Pirmajā līmenī tiek iegūts bakalaura grāds tiesību zinātnēs; otrajā — maăistra grāda 

tiesību zinātnēs un trešajā — četri gadi studijas doktorantūrā. 
Tartu universitāte Juridiskajā fakultātē bakalaura studiju programma paredz trīs gadu 

apmācību ar 160 kredītpunktu iegūšanu. 
Mācību kursi tāpat kā RSU Eiropas Studiju fakultātē ir veidoti pēc moduĜu principa 

(sk. http;//www.ut.ee/studiestoffice/studies/modules) 
Tabula Nr.1.2.1. 

 Bakalaura darba 
tēzes vai eksāmens 

4 KP 
 I specialitātes 

modulis 
16 KP 

 
 

II specialitātes 
modulis 

16 KP 

Izvēles modulis 
4 KP 

I šaurās 
specializācijas 
modulis 

16 KP 

II šaurās 
specializācijas 

modulis 
16 KP 

  
B

r īvas izvēle
s ku

rsi 
8

 K
P

 
 

Izvēles modulis 
8 KP 
(4+4) 

I pamatmodulis 
16 KP 

II pamatmodulis 
16 KP 

 

Pavisam kopā: 120 KP 
 
PamatmoduĜos tiek apgūti tādi priekšmeti kā: Ievads tiesībās, Valsts teorijas pamati, 

tiesību teorijas pamati, Tiesību vēsture, AngĜu valoda. 
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Šaurās specializācijas moduĜos tiek apgūti privāto un publisko tiesību kursi, 
cilvēktiesības vai arī krimināltiesiskā rakstura disciplīnas. Specializācijas moduĜos tiek 
apgūtas dažādas starptautisko tiesību nozares.Rīgas StradiĦa universitātes Eiropas studiju 
fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programma tiesību zinātnēs ir līdzīga analoăiska 
rakstura programmām Igaunijā, Dānijā un citās valstīs. Salīdzinošajās tiesību programmās ir 
paredzēta trīs gadu apmācība, moduĜu sistēmas priekšmetu apguvē. Atšėirības ir 
apmācību programmā ietveramajos priekšmetos.  

 
1.3. Salīdzinājums ar tāda paša līmeĦa Latvijas augstākās izglītības 

programmu 
 Atbilstoši Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 821 no 3.10.2006. „Augstskolu, 

koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas kārtību” RSU ESF akadēmiskā 
bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” salīdzinājām  ar Latvijas universitātes 
Juridiskās fakultātes Tiesību zinātĦu bakalaura studiju programmu. 

Studiju ilgums 
RSU ESF bakalaura 
programma „Ties ību 
zinātne” 

LU Juridisk ās 
fakult ātes bakalaura 
studiju programma 

Studiju ilgums 3 gadi 3 gadi 

Apjoms, t.sk., 

A da Ĝa 

B da Ĝa 

 

C daĜa 

Prakse 

Studiju darbs 

 

Bakalaura darbs 

120 KP 

50 KP 

46 KP 

 

14 KP 

- 

2 KP  

 

10 KP 
 

120KP 

73 KP 

20 KP 

 

8 KP 

6 KP 

3KP 

 

10 KP 

 
  
RSU ESF akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” salīdzinošā 

analīze ar LU Juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmu parāda, ka tās kopumā ir 
pietiekoši līdzīgas. Studiju ilgums ir 3 gadi (120KP), C daĜas apguve ir 14 vai 8 KP, kas nav 
būtiska atšėirība, bakalaura darba izstrāde paredz 10 KP. Zināmas atšėirības ir obligātās (A) 
daĜas  un obligātās izvēles (B) daĜas studiju apjoms. LU lielāka daĜa ir paredzēta A daĜas 
priekšmetu apgūšanai. Kopumā abas studiju programmas arī apgūstamo studiju kursu 
ietvaros ir līdzīgi. 
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2.1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 

Akadēmiskās izglītības programmas ‘’Tiesību zinātne’’ pamatmērėis ir sniegt 
plašas teorētiskās zināšanas un pētnieciskās iemaĦas, sagatavojoties patstāvīgi 
zinātniski pētnieciskai darbībai. 

 

Studiju programmas mērėi: 
• nodrošināt RSU ESP akadēmiskajā bakalaura programmā tiesību zinātnē 

studējošajiem plašas teorētiskās zināšanas un pētnieciskā darba iemaĦas 
un prasmes patstāvīgai darbībai tieslietu jomā; 

• sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus tiesību zinātnes 
speciālistus, kuri var nodarboties ar pētniecisko jaunrades pasniedzēja un 
konsultanta darbību tieslietu jomā. 

 
Studiju programmu uzdevumi: 

• Sniegt studentiem tematiskās zināšanas par tiesībām, to izziĦas un 
interpretācijas metodēm; 

• sekmēt zināšanu apguvi par tiesību sistēmām Baltijas, Eiropas 
Savienības un citos reăionos, nodrošinot to salīdzinošo analīzi; 

• veicināt iemaĦu un prasmju apguvi, kas ir saistīts ar konkrētu tiesiska 
rakstura pētījumu veikšanu un ir balstīti uz mūsdienu metodoloăiskiem 
un metodiskiem principiem; 

• attīstīt spējas izvērtēt tiesiskos procesus Latvijā, Eiropā un pasaulē; 
• iemācīt pielietot kritiski konstruktīvas domāšanas prasmes, vērtējot 

tiesisko institūciju darbību un attīstīt iemaĦas, izstrādājot priekšlikumus 
to darba pilnveidošanā; 

• sekmēt zināšanu iegūšanu par starptautiskajām kā arī medicīnas un 
sociālajām tiesībām atbilstoši RSU ESF darbības profilaksei; 

sagatavot studentus tālākajām mācībām maăistratūrā un doktorantūrā, kā arī 
tālmācībai, attīstot pastāvīgas izglītības noturīgu motivāciju.  
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2.2.  Studiju programmas organizācija 

 
Akadēmiskā bakalaura studiju programma ‘’Tiesību zinātne’’ paredzēta pilna un 

nepilna laika studējošajiem dienas nodaĜā un tā ir sagatavota, ievērojot mācību priekšmetu 
pēctecību, patstāvīgā darba nozīmi, zināšanu un prasmju vērtēšanā ieviestu sistemātiskumu. 
Programmā uzsvars tiek likts uz zināšanu ieguvi, kas tiek realizēta arī ar kursa darbu, 
bakalaura darbu, praktisko nodarbību un izmantojot juridisko gadījumu (lietu) 
analīzi.Atkarībā no studiju programmas realizācijas pilna vai nepilna laika studijās to ilgums 
ir paredzēts 3 gadi (sk. pielikumu Nr.4 ) vai  atbilstoši 3,5 gadi  (sk. pielikumu Nr.11 ). 

Studiju programmas ir organizētas saskaĦā ar semestru principu – katrā mācību gadā ir 
paredzēti 2 semestri. Katrā semestrī studentam ir jānopelna kopsummā 20 kredītpunktu, 
nostrādājot 800 akadēmiskās stundas. Mācību process programmā ir organizēts pēc moduĜu 
principa līdzīgi kā daudzās Skandināvijas un Lielbritānijas augstskolās. 

Semestra laikā ir paredzēta 8 mācību priekšmetu apguve: viens priekšmets ilgs visu 
semestri un paralēli tam – divi ik pa 5 nedēĜām – seši citi mācību priekšmeti. Paralēli tiek 
apgūta arī svešvaloda. Nobeidzot kursu ceturtās nedēĜas beigās, studentiem jākārto 
eksāmens. Studenti padziĜināti, vienlaicīgi apgūst ne vairāk kā trīs profilējošos priekšmetus 
un pēc to noklausīšanās un patstāvīgo darbu izstrādes kārto eksāmenus vai ieskaiti un tikai 
tad pāriet pie citu priekšmetu  apguves. Apgūstamie priekšmeti moduĜu ietvaros ir loăiski 
saistīti. 

Par katra profilējošā mācību priekšmeta apguvi students saĦem 2 vai 3 kredītpunktus, 
nostrādājot 20 stundas auditorijās un 80 stundas patstāvīgi – kopā 100 akadēmiskās stundas. 

Lai nokārtotu eksāmenu vai ieskaiti profilējošā priekšmetā studentam jāapgūst vismaz 
1000 lpp. zinātniskās literatūras par kursa tēmu, jāapmeklē lekcijas un obligāti semināru 
nodarbības un jāizpilda kursa programmā paredzētie rakstu darbi (izlasītā materiāla 
kopsavilkumi, esejas, referāti, situāciju un gadījumu analīze, praktiskie darbi). 

Lai varētu pretendēt uz bakalaura grāda nosaukumu, studentam sešos mācību 
semestros ir jāiegūst 120 kredītpunkti, sestajā semestrī sekmīgi aizstāvot bakalaura darbu. 

Pirmajā studiju gadā studentiem nepieciešams nokārtot ieskaites angĜu valodā, kas ir 
saistīta ar jurisprudences terminoloăijas un saskarsmes īpatnību apgūšanu angĜu valodā. 

Sākot ar otro studiju gadu studentiem papildus jāapgūst divas svešvalodas – vācu un 
franču vai spāĦu valodu, nokārtojot ieskaiti, iegūstot par to divus kredītpunktus. 

Par galveno moduĜu mācību sistēmas priekšrocību ir jāatzīmē, ka studenti kārto 
eksāmenus vai ieskaites katra moduĜa beigās. Sesijas mācību pusgada beigās ir ne visai 
efektīvs zināšanu pārbaudes veids, jo studenti intensīvi mācās tikai divas reizes mācību 
gadā. Mācoties pēc moduĜu sistēmas, tāda situācija nav iespējama, jo studentiem ir jāmācās 
un jāapgūst konkrēti priekšmeti visu laiku. Bez tam studenti ātri pierod sistemātiski un 
pastāvīgi mācīties, apgūstot rekomendējamos tiesiskos aktus un speciālo literatūru, rakstot 
patstāvīgos darbus un  kārtojot eksāmenus. Tas novērš lielo stresu, kas rodas sesiju laikā. 
Mācoties pēc moduĜu sistēmas, katram apgūstamajam kursam var veltīt pilnīgu uzmanību 
un tas tiek apgūts intensīvi. Studenti uzskata, ka šāda sistēma nodrošina mācību vielas 
pilnīgāku un kvalitatīvāku apguvi.  

ModuĜu mācības sistēmu var uzskatīt par efektīvu arī tāpēc, ka ir skaidra mācību vielas 
apguves struktūra un izvirzītās prasības (kursu aprakstus studenti saĦem kursa sākumā). Tas 
pieradina studentus mācīties sistemātiski uz katru nodarbību. Līdz ar to mācību process 
norit vienmērīgi, nevis lēcienveidīgi. Sistemātiski mācoties studenti pierod pie disciplīnas 
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apgūt visu pakāpeniski un pēc kārtas, apgūst patstāvīga darba iemaĦas un prasmes. Jaunās 
vielas apguve lielā mērā notiek  pasniedzēja vadībā, tai skaitā patstāvīgi. Kā svarīgu plusu 
jāatzīmē iespēja ātri  un intensīvi apgūt mācību vielu, tādējādi kursi netiek izstiepti, 
apgūstamā viela ir koncentrēta un to ir iespējams viegli savstarpēji sasaistīt. Katru sesto 
nedēĜu ir iespējams sākt jaunu priekšmetu, tas nodrošina pastāvīgu studenta ieinteresētību 
apgūstamajā priekšmetā un nepadara mācību procesu par rutīnu. Turklāt moduĜu sistēma 
dod iespēju piesaistīt ārzemju pasniedzējus uz īsu laiku (2-5 nedēĜām). 

 Kursa noslēgumā katram studentam ir jākārto rakstisks eksāmens un jāiesniedz 
individuāls pētnieciskais darbs – referāts, kurā tiek demonstrētas kursā apgūtās zināšanas, 
kā arī spēja saistīt tās ar agrāk gūtajām prasmēm, iemaĦām un zināšanām.  Katrā kursā ir 8 
obligātās semināra nodarbības, kurās studentu zināšanas tiek testētas, bet galvenais uzsvars 
tiek likts uz studentu prasmi paust savu argumentētu, patstāvīgu viedokli un prasmi to 
publiski aizstāvēt.  

Kā moduĜu sistēmas trūkumus jāatzīmē mācību procesa lielo intensitāti un laika 
trūkumu. Dažkārt studenti mācību kursa novērtējumā min, ka atsevišėu kursu apguvei 
modulis ir par īsu, ne viss tiek apgūts pilnībā, daĜa no mācību vielas tiek sasteigta. Kā 
mīnuss tiek minēts arī tas, ka liels materiāla daudzums ir jāapgūst īsā laika periodā. 
Vairākkārt aptaujā tiek minēts, ka neapmeklēšanas gadījumā, piemēram, slimošanas dēĜ, ir 
grūti atgūt nokavēto.  

Katram akadēmiskajam kursam tiek izstrādāts detalizēts kursa apraksts, kurā sniegta 
sīka informācija par kursa mērėiem, uzdevumiem, nodarbību tematiem, semināru 
jautājumiem, pasniedzēja prasībām, obligāto literatūru, referātu tematiem, sankcijām 
uzdevumu neizpildīšanas gadījumā un vērtēšanas kritērijiem. Šādas informācijas pieejamība 
Ĝauj studentiem pilnvērtīgāk plānot savu laiku un izprast katra lekciju kursa ievirzi un tajā 
izvirzītās prasības. Minētais nosacījums Ĝauj būtiski veicināt pasniedzēju un studentu 
savstarpējo kontaktu. To sekmē arī regulāra patstāvīgo un pētniecisko darbu izvērtēšana un 
apspriešana ar studentiem – to autoriem, kursa darbu recenzēšana un publiska aizstāvēšana, 
konsultācijas, kā arī studentu aptaujas par mācību priekšmeta pasniegšanas kvalitāti un 
nodarbību norisi.  

2006./2007. akadēmiskajā gadā kursa apraksti tika papildināti ar jaunāko mācību un 
zinātnisko literatūru, atsaucēm uz interneta resursiem un daĜēji pārstrādāti. Bez tam kursa 
aprakstos tagad ir precīzāk noteiktas ESF prasības, studentu pienākumi kursu apguves laikā.  

Obligātās un ieteicamās literatūras sarakstā ir iekĜautas atsauces uz interneta avotiem. 
Pasniedzēji rosina studentus aktīvāk izmantot interneta resursus un moderno tehnoloăiju 
iespējas. Lai atvieglotu materiāla apgūšanu, tiek sagatavoti metodisko materiālu un 
obligātās literatūras materiālu komplekti (kopijas), kuras atrodas bibliotēkā un tās studējošie 
var iegādāties par pašizmaksu. Tie bibliotēkā atrodas arī elektroniskā veidā un tos ir 
iespējams izmantot arī no personiskā datora.  

Pirmajā un otrajā studiju gadā studenti apgūst bāziskos teorētiskos mācību kursus (A 
daĜas kursi), kuri visi ir obligāti. Trešajā  studiju gadā studenti specializējas noteiktā tiesību 
zinātnes virzienā, padziĜināti apgūstot starptautiskās un Eiropas tiesības vai sociālās un 
medicīnas tiesības, apgūstot profilējošos izvēles kursus (B daĜas ierobežotas izvēles kursi). 

 

 

 



 13 

 

 Tabula Nr.2.2.1. 

A un B un C kategorijas priekšmetu īpatsvars - kredītpunkti un priekšmetu daudzums) 

 
Kred ītpunkti  Priekšmeti 
 
 

Skaits %  Skaits %  

A daĜa 40 33,3 20 44,4 
B daĜa 56 46,7  17 37,7 
C daĜa 14 11,7  8 17,7 
Bakalaura darbs 10 8,3   
Kopā 120 100 37 100 

 
Mācības bakalaura programmā "Tiesību zinātne’’ notiek trīs gadu garumā   dienas 

nodaĜā un 3,5 gadi nepilna laika studijās. No 2007. gada ir paredzētas šajā studiju 
programmā arī nepilna laika studijas.  Mācību laikā studentiem jānokārto 26 eksāmeni, 
jāsaĦem 19  ieskaites , kā arī jāaizstāv studiju darbs 2.studiju gadā, kopā jāiegūst  110 
kredītpunkti), un jāuzraksta un veiksmīgi jāaizstāv bakalaura darbs, kopā iegūstot vismaz 
120 kredītpunktus. 

Pamatpriekšmeti aptver tiesību un valsts  teoriju, Eiropas un Latvijas valsts un tiesību 
vēsturi, loăiku, tiesību socioloăiju, vispārējo un tiesību psiholoăiju juridiskās metodes u. c. 
disciplīnas. Bez tam studentiem ir iespēja iepazīties ar tiesību filozofiju, politiku un tiesībām 
u. c.  

Studentiem papildus tiek regulāri (janvāra mēnesī) piedāvāti izvēles kursi, kuru laikā 
iespējams semināru tipa nodarbībās padziĜināti apgūt atsevišėus tiesību zinātnes aspektus 
ārvalstu docētāju un profesoru vadībā, par piedalīšanos kuros iespējams iegūt zināmu 
kredītpunktu skaitu (divus par kursu). Šādos izvēles kursos iespējams mācīties dažādu 
fakultātes specialitāšu studentiem.  

Studentu profesionālo un cilvēcisko kompetenci ceĜ arī obligātās vieslekcijas (divas 
katrā semestrī, 10 visā studiju programmā), ko sniedz Latvijas un citu valstu ievērojami 
speciālisti, tiesību speciālisti un valsts institūciju vadītāji un pārstāvji. Nodarbības mācību 
kursā ‘’ Ievads tiesību specialitātē’’ tiek pasniegti arī Tieslietu ministrijas iestādēs 
(Juridiskās palīdzības administrācijā). Arī šo vieslekciju apmeklētība tiek stimulēta ar 
nepieciešamību rakstīt kopsavilkumu par dzirdēto tajā. Atzīme par kopsavilkumu tiek Ħemta 
vērā, veidojot studenta sekmju akumulējošo atzīmi t. s. garajā kursā. 

ěoti būtiskas sekmīgai apmācības kursa iziešanai ir svešvalodu zināšanas un zināšanas 
informātikā. 1. studiju gadā studenti īpašā mācību kursā būtiski papildina savas zināšanas 
angĜu valodā, apgūstot specialitātei nepieciešamo terminoloăiju,  kā arī nostiprina savas 
iemaĦas darbā ar datoru. Pēc šiem kursiem studenti spēj ne vien lasīt speciālo literatūru 
angĜu valodā, bet arī brīvi izmantot datoru elektroniskai saziĦai un rakstu darbiem. Visi 
studentu patstāvīgie darbi ir noformējami datorsalikumā. Arī saziĦa starp pasniedzējiem un 
studentiem iespējama ar elektroniskā pasta starpniecību. 2. un 3. studiju gados studenti 
apgūst arī vācu un vēl trešo svešvalodu (franču vai spāĦu – pēc izvēles), kas būtiski Ĝauj 
paplašināt viĦu spēju orientēties zinātniskajā literatūrā, paaugstina profesionālo līmeni 
nākamajā specialitātē un ievērojami paplašina viĦu redzesloku kopumā.  
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Zināmus sarežăījumus rada studentu dažādais sagatavotības līmenis svešvalodās,  (pat 
pēc kursa iziešanas apmēram 20% studentu saglabājas noteiktas problēmas ar 
pareizrakstību) un informātikā (tomēr studentu skaitam bez priekšzināšanām informātikā ir 
noteikta tendence samazināties). 

 
Studenti katra mācību gada sākumā saĦem attiecīgā kursa “Studentu rokasgrāmatu”. 

2006./2007. mācību gadā “Studentu rokasgrāmatas” visiem  kursiem tika papildinātas. 
Studiju procesā (1. un 2. studiju gada noslēgumā) studentiem ir iespēja nostiprināt 

iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaĦas mācību praksē   – 
tiesību aizsardzības iestādēs  (2006. gadā – tiesā). 

 Praksē students izpilda iestādes vai organizācijas vadības viĦam dotos uzdevumus, 
aizpilda prakses dienasgrāmatu, gatavo attiecīgu dokumentāciju un raksta atskaiti par praksi. 
Prakses vērtējumu dod attiecīgās institūcijas vai organizācijas pārstāvis, bet ieskaiti par 
praksi – īpaši izveidota komisija. Mācību prakses norise tiek organizēta saskaĦā ar RSU 
“Instrukciju par studijām” un ESF “Mācību prakses nolikumu”. 
 

. 

Nepieciešamās korekcijas: 
• Turpināt ievērot studentu ieteikumus un koriăēt mācību procesa organizācijas 

uzlabojumus. 
• Palielināt profilējošo izvēles kursu daudzveidību (B grupa), tai skaitā janvārī apgūstamo 

kursu skaitu. 
• Turpināt sadarboties ar ārzemju pasniedzējiem, lai studentiem būtu iespēja iepazīt citu 

valstu pieredzi un praksi līdzīga satura studiju programmās. 
• Tuvināt akadēmiskos speciālistus kursu praktiskai pasniegšanai ar mērėi – gatavot 

spējīgus tiesību speciālistus gan kā analītiėus, gan kā praktiėus. 
 

2.3.  Studiju programmas praktiskā realizācija 

Kvalitatīvi augstu zinātniskās darbības nodrošinājumu nosaka tas, ka akadēmiskā 
bakalaura studiju programma ‘’Tiesību zinātne’’ tiek realizēta Latvijā pirmajā 
starptautiskajam standartam ISO 9001:2001 “Kvalitātes vadības sistēmas” sertificētajā 
augstskolā – Rīgas StradiĦa universitātē. Programmas realizācijā, atbilstoši pētniecības 
virzienam, ir iesaistīti zinātnieki un docētāji ne tikai no RSU struktūrvienībām, bet arī no 
Latvijas policijas akadēmijas, Latvijas  Universitātes, Tieslietu ministrija, 
Ăenerālprokuratūras, kā arī citā mācību un zinātniskajām iestādēm.  

 Akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Tiesību zinātne” ir iesaistītas visas Rīgas 
StradiĦa universitātes Eiropas studiju fakultātes katedras un šo katedru mācībspēki. Studiju 
programmas īstenošanā ir  izveidota socioloăijas un tiesību zinātnes katedra ar 
nepieciešamo akadēmisko personālu (akadēmiskā bakalaura programmas vadītājs tiesību 
zinātnēs, maăistra programmas vadītājs tiesību zinātnēs u.c.). Programmas īstenošanā ir 
paredzēts iesaistīt  25 pasniedzējus, no kuriem 17 ir RSU mācībspēki. No 25 mācībspēkiem 
13 ir habilitētie doktori vai doktori, tajā skaitā 4 tiesību doktori (E.Eteris,  O.Joksts, Z.Rags, 
A.Vilks). 
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Mācību formas un metodes. Galvenās mācību formas akadēmiskajā bakalaura  
studiju programmā "Tiesību zinātne" ir lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības, 
kā arī studentu patstāvīgais darbs. Mācību gada laikā ir arī vieslekcijas, kursa darbi un 
mācību prakses. Vadošās mācību metodes programmā ir sekojošas: uzdotā mācību 
materiāla analīze, diskusijas un pārrunas semināros, problēmsituāciju un juridisko 
kazusu  analīze, mācību testi un vingrinājumi, referātu sagatavošana, individuālo un grupu 
projektu izstrāde un prezentācija, mācību pētījumu veikšana. Īpaša uzmanība tiek pievērsta 
studentu patstāvīgajam darbam – literatūras analīzei un kopsavilkumu rakstīšanai uz katru 
lekciju un semināru, referātu, individuālo pētniecisko  projektu, kursa darba sagatavošanai. 
Pasniedzējam studentu patstāvīgā darba procesā ir organizatora, konsultanta un eksperta 
funkcijas. Mācību metodes ir vērstas uz patstāvīgas, kritiskas domāšanas un zinātniskā 
darba iemaĦu izstrādi studentiem. 

 
SaskaĦā ar 2005./2006. ak. g. studentu izdarīto atsevišėu studiju kursu novērtējumu, 

akadēmiskās bakalauru studiju programmas ‘’Tiesību zinātne’’ studenti ir visumā 
apmierināti ar katedras pasniedzēju lekcijām (lielākā daĜa vērtējumu ir “Ĝoti labi” vai 
“labi”). Gandrīz visi studenti uzskata, ka pasniedzēji rosina viĦus izteikties, lielākā daĜa 
studentu atzīmē, ka pasniedzēji diskusijās labvēlīgi izturas pret studentu atšėirīgiem, bet 
argumentētiem viedokĜiem. Kopumā studenti atzīmē, ka pasniedzēju attieksme pret 
studentiem ir saprotoša un ieinteresēta. 

 SaskaĦā ar studentu novērtējumiem, RSU ESF starptautisko attiecību – Eiropas 
studiju ietvaros pasniegtie kursi kopumā tiek novērtēti pozitīvi. Gan pasniedzēju zināšanas, 
gan pasniedzēju darba metodes caurmērā studenti atzīst par piemērotām un zināšanu apguvi 
sekmējošām. Vairākos kursos tiek uzsvērta pasniedzēju radošā pieeja kursa izklāsta 
nodrošināšanai. Arī studiju vide – telpas, materiālais nodrošinājums – parasti tiek novērtēts 
kā laba. 

Tomēr aptaujas lapās atrodami arī vairāki kritiski iebildumi un ierosinājumi studiju 
procesa uzlabošanai. Visvairāk studentu iebildumus izraisa tas, ka izlabotie kopsavilkumi 
aizkavējas ilgāk nekā trīs dienas pie pasniedzēja un izdalīto materiālu kopiju kvalitāte. 
Studenti izsaka ierosinājumu atsevišėus kursus to apjoma dēĜ pārvērst par tā saucamajiem 
garajiem kursiem, kurus lasa visu semestri.  

 2006. g. maijā Rīgas StradiĦa universitātes Eiropas studiju fakultātes Socioloăijas un 
tiesību zinātnes katedrā tika veikta akadēmiskās bakalaura studiju programmas ‘’Tiesību 
zinātne’’ studentu socioloăiska aptauja, kura Ĝauj izsekot mācību programmas 
novērtējumam no studentu viedokĜa, kā arī paša studiju darba organizācijas kvalitātē.  

Uz jautājumu vai studenti ir apmierināti ar augstskolas izvēli, negatīvi neatbildēja 
neviens studējošais, ar studiju programmas izvēli pilnīgi vai daĜēji ir apmierināti visi 
studējošie, studiju kvalitāte kā Ĝoti laba vai laba ir novērtēta 80% studējošo. Īpašu atzinību 
studenti ir izteikuši moduĜu apmācības sistēmai, kuru kā pozitīvu novērtē 90% studējošo. Kā 
savdabīgu kvalitātes rādītāju var uzskatīt to, ka vairāk nekā 90% studējošo apmeklētu 
gandrīz visas lekcijas arī tad, ja netiktu veikta apmeklējuma kontrole. Secinājumu 
kvantitatīvais apliecinājums redzams tabulās Nr.2.3.1. un Nr.2.3.2. 
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Tabula Nr.2.3.1. Programmas izvēles rādītāji 
 

Raksturojums Piln īgi Da Ĝēji Kop ā 

Apmierinātība ar 
augstskolas izvēli 

80% 20% 100% 

Apmierinātība ar 
studiju 
programmas izvēli 

100%   - 100% 

 

 
Tabula Nr.2.3.2. Studiju kvalitātes rādītāji 

 

ěoti laba 80% 

Laba 20% 

 
Tabula Nr.2.3.3. Apmierinātība ar moduĜu sistēmas apmācību 

 

Jā 90% 

Drīzāk jā, 
nekā nē 

10% 

 

 Tiesību studiju programmas realizācijā tiks iesaistīts ESF palīgpersonāls, RSU 
patstāvīgo struktūrvienību personāls (bibliotēkas, mācību servisa daĜas, 
audiovizuālās informācijas daĜas u.c.). Socioloăijas un tiesību zinātnes katedrā strādā 
laborante – metodiėe.  

 Programmas īstenošanā palīgpersonāls tiks iesaistīts atbilstoši studiju 
programmas realizācijas nepieciešamībai. 

2.4. Vērt ēšanas sistēma, pārbaudes formas un kārt ība 
 

Katra konkrētā studiju priekšmeta vērtēšanas sistēma ir norādīta kursa aprakstā. Ar 
vērtēšanas kritērijiem studējošie tiek iepazīstināti katra moduĜa sākumā. Zināšanas tiek 
vērtētas 10 ballu skalā. Gala atzīmi veido visu to atzīmju summa, kuras studējošie saĦem 
par dažādam aktivitātēm mācību laikā. 

Mācību materiāla apguve tiek vērtēta ar šādu pārbaudes formu palīdzību: 
− lekciju un semināru apmeklētība; 
− līdzdalība un atbilžu kvalitāte semināru nodarbībās, referātu apspriešanā, kā arī eseju 

kvalitāte; 
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− eksāmeni, kuru kārtošanas grafiks noteikts saskaĦā ar mācību kursu realizācijas 
termiĦiem mācību ciklu sistēmas ietvaros, t.i. mācību kursu beigās. 

Tiesību zinātnes studiju programmas studentiem ir jāapgūst visi mācību plānā 
paredzētie  studiju priekšmeti kursu programmas apjomā. Studiju kursos, kuru apjoms 1-2 
kredītpunkti, jākārto studiju kursu ieskaite, kurā zināšanas tiek vērtētas divdaĜīgā skalā: 
“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. Studiju kursos, kuru apjoms ir 3 vai vairāk kredītpunkti, 
jākārto kursa eksāmens, kurā zināšanas tiek vērtētas pēc 10 ballu skalas (Ĝoti augsts apguves 
līmenis: 10 – izcili, 9 – teicami; augsts apguves līmenis: 8 – Ĝoti labi, 7 – labi; vidējs 
apguves līmenis: 6 – gandrīz labi, 5 – viduvēji, 4 – gandrīz viduvēji; zems apguves līmenis: 
3 – vāji, 2 – Ĝoti vāji, 1 – Ĝoti Ĝoti vāji) saskaĦā ar studiju kursa programmā un Studiju 
nolikumā noteikto kārtību. Studiju darbi tiek vērtēti 10 ballu skalā. Pārbaudes darbos 
(eksāmenos, ieskaitēs, kontroldarbos u.c.) tiek dota iespēja apliecināt analītiskās 

 un radošās spējas, zināšanas, prasmes un iemaĦas visiem apguves līmeĦiem 
atbilstošos uzdevumos un situācijās. Pārbaudēs iekĜaujamais izglītības satura apjoms 
atbilst studijas kursa programmā noteiktajam saturam un profesijas standartā 
noteiktajam prasmju un zināšanu līmenim. Studiju kursa programma var noteikt arī 
citas prasības, kuras studentam jāizpilda, lai varētu kārtot studiju kursa ieskaiti vai 
eksāmenu (kopsavilkumu, eseju sagatavošana, kazusu risināšana u.c.).  

Studentiem ir obligāti visi nodarbību veidi: par semināriem un praktiskajām 
nodarbībām tiek kārtotas ieskaites studiju kursu programmās noteiktajā kārtībā.  
Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu , ja saĦemts vērtējums 
“ieskaitīts” vai 10 ballu skalā tas nav bijis mazāks par 4 (gandrīz viduvēji). Studiju 
noslēgumā jākārto noslēguma pārbaudījums – kurš tiek vērtēts 10 ballu skalā un kura 
sastāvdaĜa ir bakalaura darba aizstāvēšana. Sociālu zinātĦu bakalaura grādu tiesību 
zinātnē saĦem students, kurš apguvis studiju programmu un aizstāvējis bakalaura 
darbu, iegūstot tajā vērtējumu, kas nav mazāks par 5 (viduvēji). Bakalaura darbu 
aizstāvēšanas komisiju apstiprina Senāts. 

2.5.Studējošo raksturojums 
 
   2.5.1. Studējošo skaits programmā.  
Pašreizējā laikā Rīgas StradiĦa Universitātes Eiropas studiju fakultātes  akadēmiskajā  
bakalauru tiesību zinātnes  studiju programmā studē 38  studējošie (programma  tiek 
realizēta no 2005.gada). 
 

Tabula Nr.2.5.1. 

Akadēmiskais gads 
2005./2006. 

 

2006./2007. 

 

 

 Akadēmiskā 
studiju 

programma 
„Tiesību 
zinātne” 

10 28 
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 Nelielais studējošo skaits ir saistīts ar to, ka 2005./2006.ak.g. studiju programma 
plašsaziĦas līdzekĜos tika reklamēta tikai atsevišėos gadījumos. 2006./2007. ak.g. 
reflektanti, kas izvēlējās tiesību studijas, bija orientēti studēt budžeta grupās. Tajā pašā laikā 
ir jāatzīst, ka pašreizējais studējošo skaits tiesību zinātnes studiju programmā, dod  iespējas 
produktīvāk organizēt mācību darbu ar studentiem, pievērst lielāku uzmanību katram 
studentam semināros vai praktiskajos darbos, rūpīgāk un dziĜāk izvērtēt studentu patstāvīgos 
darbus, mērėtiecīgi realizēt individuālos studentu projektus. Studentiem tiek veltīta lielāka 
un dziĜāka uzmanība.   

 
2.5.2.     2005./2006. studiju gadā imatrikul ēto skaits 

  Kā tas ir atspoguĜots tabulā Nr. 2.5.1.  2005./2006. ak .g. akadēmiskā bakalaura 
tiesību zinātnes studiju programmā tika imartikulēti 10 studenti. Pirmajā mācību gadā  visi 
studējošie sekmīgi apguva visus studiju priekšmetus, taču ar zināmiem atšėirīgiem 
rezultātiem. Tas bija saistīts ar dažādu iepriekšējo zināšanu līmeni, kā arī ar atšėirīgu 
attieksmi pret mācību darbu (atbildību, patstāvību, mērėtiecību). 2006./2007. ak. g. 
imartrikulēti tika 28 studenti. 
 
 
 
      2.5.3. Absolventu skaits. 
 
 Akadēmiskajā bakalauru studiju programmā  ‘’Tiesību zinātne’’ pašreizējajā laikā  
studiju programmu absolvējošo nav.  Pirmais akadēmisko bakalauru tiesību zinātnē 
izlaidums ir paredzēts 2008. gada jūnijā pēc studējošo sekmīgas studiju programmas 
apgūšanas un bakalaura darba aizstāvēšanas. 

    2.5.4.   Studentu aptaujas un to analīze. 

       
 Socioloăijas un tiesību zinātnes  katedras studenti aktīvi piedalās studiju procesa 
pilnveidošanā. Rīgas StradiĦa universitātē ieviestā kvalitātes vadības pilnveidošanas 
sistēma, kas atbilst starptautiskajam un nacionālajam standartam (LVS EN ISO 9001:2000 
un LVS EN 45013:1989), palīdz fiksēt visas neatbilstības mācību procesa organizācijā un 
realizācijā. Šī sistēma paredz nepārtrauktu kontaktu ar studējošajiem, ievērot viĦu 
ieteikumus studiju procesa uzlabošanai un realizēt atgriezenisko saiti ar studentiem. 
  Regulāri tiek veiktas studentu aptaujas par to, kas viĦiem patika un kas nepatika 
mācību kursā, ko viĦi ieteiktu pilnveidot mācību kursa saturā un pasniegšanas metodēs. 
Šajās aptaujās tiek vērtēts mācību kursa saturs, pasniedzēja pasniegšanas kvalitāte un 
kompetence, kā arī kursa materiāli- tehniskais nodrošinājums. Studentu pašpārvaldes 
ieteikumus studiju procesa uzlabošanā regulāri tiek izskatītas RSU Eiropas Studiju 
fakultātes Domes sēdēs.  
 Studentu kritiskās piezīmes Ħem vērā gan mācību kursu pasniedzēji, gan katedras 
vadība. Studentu kritiskās atziĦas tiek uzklausītās arī grupu sapulcēs, ko rīko katedras 
vadība.  
 2006.g. pavasarī notika Eiropas studiju fakultātes bakalaura  studiju programmas 
“Tiesību zinātne” studentu aptauja par mācību procesa kvalitāti un studentu apmierinātību 
ar dažādām mācību procesa sastāvdaĜām, kuras rezultāti kalpoja kā svarīgs materiāls tālākai 
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mācību procesa uzlabošanai katedrā. Studentu aptauja palīdzēja noskaidrot studentu 
motivāciju studēt Rīgas StradiĦa universitātes Eiropas Studiju fakultātes bakalauru studiju 
programmā “Tiesību zinātne”. Studentu motivācijas pamatā ir sekojošie iemesli: 
• Piedāvātās studiju programmas ir īpaši aktuālas un to apgūšana spēj nodrošināt sevi 

darba tirgū,  kā arī karjeras iespējas (73,2%); 
• Vēlme apgūt juridiskās disciplīnas, kuras citās juridiskajās mācību iestādēs vai arī 

tiesību studiju programmās netiek sniegtas (73%); 
• Saistoša ir studiju programmas praktiskā realizācija – moduĜu apmācības sistēma, darbs 

ar elektroniskajiem informācijas nesējiem (66,7%). 
 
 Aptaujas rezultāti rāda, ka ar savu augstskolas izvēli piln ībā vai daĜēji ir apmierināti 
visi studenti (pilnībā apmierināti 80 %, bet daĜēji apmierināti – 20 % studentu). Aplūkojot 
studentu apmierinātību ar savu izvēlēto studiju programmu, redzams, ka 90 % studiju 
programmas studentu ir pilnīgi apmierināti ar savu izvēlēto studiju programmu, bet 10 % - 
daĜēji. Vispārējo studiju kvalitāti pozitīvi vērtē visi studiju programmas studenti (kā Ĝoti 
labu – 13,9% aptaujāto studentu, kā labu – 69,4 %, bet kā vidēju – 16,7 % aptaujāto 
studentu). 

 
 
2.5.5. Absolventu aptaujas un to analīze 
 
  Sakarā ar to, ka akadēmisko bakalauru studiju programmu „Tiesību zinātne” uz 
pašreizējo laiku neviens studējošais nav absolvējis, absolventu aptaujas  nav bijis iespējams 
veikt. 
2.5.6.  Studējošo līdzdalība mācību procesa pilnveidošanā 
 
 Akadēmiskas bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” pilnveidošanā 
studējošie iesaistās, galvenokārt,  ar RSU studentu pašpārvaldes palīdzību. Studenti sniedz 
ierosinājumus par programmas papildināšanu, izmainām studiju priekšmetu pasniegšanas 
secībā utt.  
 Studiju programma studējošie regulāri tiekas ar ESF vadību izsakot vērtējumu par 
studiju priekšmetu nodrošinājumu ar metodiskajiem un informatīvajiem materiāliem. 
 Ar mērėi pilnveidot mācību procesu pēc katra moduĜa beigām, līdztekus 
rakstiskajam pārbaudījumam, studenti piedalās anonīma anketēšanā, sniedzot vērtējumu par 
konkrētu priekšmetu, pasniedzēju, metodisko un tehnisko mācību procesa nodrošinājumu. 
Studējošie izsaka priekšlikumus mācību procesa pilnveidošanā. Apkopotie aptaujas 
materiāli Ĝauj izdarīt secinājumus par atsevišėu mācībspēku kvalitatīvajām iezīmēm, atsedz 
studiju procesa būtiskākos uzlabojumu virzienus. 

 
2.6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 

 
 Akadēmiskajā bakalauru studiju programmas ‘’Tiesību zinātne’’ īstenošanu 
nodrošina augsti kvalificēts personāls. 2005./2006.ak.g. studiju programma tika realizēta 
Socioloăijas katedrā. Tas bija saistīts ar to, ka tieši šīs katedras mācību spēki visvairāk ir 
iesaisti ‘’Tiesību zinātne’’ programmas īstenošanā. Socioloăijas katedrā strādā 10 štata 
pasniedzēji (salīdzinot ar iepriekšējo gadu – 8 pasniedzēji), to skaitā 6 zinātĦu doktori, no 
tiem - divi asociētie profesori un 4 pasniedzēji ar maăistra grādu. Diviem pasniedzējiem ir 
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tiesību zinātĦu doktora grāds (U.Ėinis, A.Vilks). Administratīvais personāls – 1 
laborante/sekretāre, kura nodrošina arī tiesību zinātnes programmas lietvedību. Pārējie 
pasniedzēji strādā uz līguma pamata un viĦu pamatdarbu vieta ir ārpus katedras programmas 
ietvariem. 2006. gada augustā socioloăijas katedra tika pārveidota par socioloăijas un 
tiesību katedru, nosakot to, katedras specializācija ir arī tiesību zinātne. Pasniedzēji, kuriem 
nav doktora grāds strādā pie promocijas darbiem vai mācās doktorantūrās. 

Tiesību zinātnes studiju programmas realizācijā ir iesaistīti tiesību zinātĦu doktori, 
kuri ir mācībspēki citās RSU katedrās (E.Eteris,   – Reăionālās ekonomikas un biznesa 
katedra). Studiju programmā ir iesaistīti arī mācību spēki, kuri mācās doktorantūrā un kuru 
promocijas darbu tēmas ir atsevišėas tiesību nozarēs (I.J.Mihailovs, S.Olsena). 
 Kopumā akadēmisko bakalaura studiju programmu „Tiesību zinātne” realizē  25 
pasniedzēji, no kuriem 16 (64%) ir habilitētie zinātĦu un zinātĦu doktori. No 
programmas realizācijā iesaistītajiem habilitētajiem zinātĦu doktoriem un vai zinātĦu 
doktoriem - 13 (52 %)  Rīgas StradiĦa universitātē ir pamatdarbs. 
 Programmas īstenošanā iesaistītā  akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst RSU 
ESF un „Tiesību zinātnes” studiju programmas mērėiem un uzdevumiem sniegt 
studējošajiem plašas tiesiskās zināšanas un praktiskās darba iemaĦas tiesību jomās. Tas 
nosaka nepieciešamību programmas īstenošanā iesaistīt augsti kvalificētus speciālistus ne 
tikai tiesību, bet arī no pedagoăijas, psiholoăijas, politoloăijas, medicīnas informāciju 
tehnoloăiju un citām jomām. Šādā integrētā mācību procesa organizācija studējošos veido 
plašu zinātnisko un metodoloăisko uzskatu kopumu, veicina dažādu sociālo zināšanu pieeju 
izmantošanu tieslietās.  
 Katedras pasniedzēji piedalās dažādās konferencēs un semināros, kuru mērėis 
saistīts ar mācību procesa pilnveidošanu un pasniedzēja darba efektivitātes paaugstināšanu, 
tai skaitā ir beiguši vai mācās Latvijas Universitātes vai Daugavpils Universitātes kursos 
pasniedzēju kvalifikācijas un pedagoăiskās meistarības celšanai 2005.- 2006. g.g.  
 
Bakalaura studiju programmā 
“Tiesību zinātne”  
nodarbinātais akadēmiskais personāls 

 

Nr
. 

Studiju kursa 
nosaukums Docētājs 

Zinātniskais, 
akadēmiskais 

grāds 

Pamatdarbs vai 
blakusdarbs 

1. Ievads tiesību zinātnē 
Andrejs Vilks 

 
Ivans Jānis Mihailovs 

Asoc. prof.,Dr.jur., 
Mg. Jur. 

Pamatdarbs 

2. Filozofijas pamati Andris Vilks Asoc.prof. Dr.phil. Pamatdarbs 
3. Politika un tiesības Andris Sprūds Dr.phil. Pamatdarbs 

4. Vispārējā un tiesību 
psiholoăija 

Sandra Jirgena Dr.phil. Pamatdarbs 

5. Juridiskās metodes Andrejs Vilks Aoc. prof.,Dr.jur. Pamatdarbs 
6. Tiesību socioloăija Ritma Rungule Dr.soc. Pamatdarbs 
7. Tiesību filozofija Lolita Vilka Dr.phil. Pamatdarbs 
8. Loăika Andris Vilks Asoc.prof. Dr.phil. Pamatdarbs 
9. Eiropas integrācijas pamati Eugene Eteris Asoc.prof., Dr.jur. Pamatdarbs 

10. Eiropas valstu tiesību 
vēsture Valdis Blūzma Asoc.prof. Dr.hist. Blakusdarbs 
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11. Latvijas valsts un tiesību 
vēsture 

Pēteris Valters Mg.jur. Blakusdarbs 

12. Valsts teorija Jānis Ievītis Mg.jur. Blakusdarbs 
13. Tiesību teorija Jānis Grasis Mg.jur. Blakusdarbs 
14. Profesionālā ētika Vija Sīle Prof.,Dr.phil. Pamatdarbs 
15. Juridiskā retorika Valdemārs Bariss Dr. phil.  

16. Juridiskā konfliktoloăija 
Andrejs Vilks 
Silva Omārova 

Asoc. prof.Dr.jur. 
Dr.psyh. 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

17. Tiesiskā informātika un 
statistika 

Uldis Teibe 
Uldis Ėinis 

Prof.,Dr.biol 
Dr. jur.. Pamatdarbs 

18. Eiropas tiesības Eugene Eteris Asoc.prof. Dr.jur. Pamatdarbs 
19. Ievads civiltiesības Osvalds Joksts Dr.hab.jur., prof. Blakusdarbs 

20. Ievads administratīvajās 
tiesībās 

Solvita Olsena Mg.,jur. Pamatdarbs 

21. 
Latvijas un Eiropas 
Savienības konstitucionālās 
tiesības 

Valdis Blūzma Asoc.prof.,Dr.hist. Blakusdarbs 

22. Cilvēkdrošība Andrejs Vilks Dr.jur. Pamatdarbs 
23. Ăimenes tiesības Osvalds Joksts Dr.hab.jur., prof. Blakusdarbs 
24. Lietu tiesības Osvalds Joksts Dr.hab.jur., prof. Blakusdarbs 
25. Mantojuma tiesības Osvalds Joksts Dr.hab.jur., prof. Blakusdarbs 
26. Saistību tiesības Anna Saltikova Mg.jur. Blakusdarbs 
27. Darba tiesības Solvita Olsena Bak.jur. Pamatdarbs 
28. Civilprocess Solvita Olsena Bak.jur. Pamatdarbs 
29. Krimināltiesības Uldis Ėinis Dr.jur. Pamatdarbs 
30. Kriminālprocess Uldis Ėinis Dr.jur. Pamatdarbs 

31. 
Starptautiskā 
kriminoloăija 

Andrejs Vilks Dr.jur. Pamatdarbs 

32. Komerctiesības Anna Saltikova Mg.jur. Blakusdarbs 
33. Svešvaloda jurisprudencē Aija Zilvestre Mg.filol. Pamatdarbs 
34. Svešvaloda (vācu valoda) Aija Zilvestre Mg.filol. Pamatdarbs 

35. Svešvaloda (franču valoda) Aija Zilvestre Mg.filol. Pamatdarbs 

36. Starptautiskās publiskās 
tiesības 

Jānis Grasis Mg.jur. 
Pieaicinātais 

docētājs 

37. 
Starptautiskās privātās 
tiesības 

Jānis Grasis Mg.jur. Blakusdarbs 

38. Tiesu medicīna Ojārs Teteris Dr.med. Pamatdarbs 
39. Tiesu psihiatrija Anita Apsīte Mg.Dr. Blakusdarbs 
40. Pašvaldību tiesības Ziedonis Rags Prof.,Dr.jur. Blakusdarbs 
41. Praktiskā komunikācija Igors Kudrjavcevs M.Dr. Pamatdarbs 
42. Medicīnas tiesības Solvita Olsena Mg.jur. Pamatdarbs 
43. ES cilvēktiesības Deniss Hanovs Dr.art. Pamatdarbs 
44. ES sociālās tiesības  Solvita Olsena Mg.jur. Pamatdarbs 

45. 
Eiropas Savienības 
informācijas tiesības 

Uldis Ėinis Dr.jur. Pamatdarbs 
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 Studiju programmā iesaistītā personāla pētnieciskā darba virzieni un rezultāti ir 
saistīti ar divām būtiskiem aspektiem: pirmkārt, tie ir pakārtoti Rīgas StradiĦa universitātes, 
Eiropas studiju fakultātes un studiju programmas prioritātēm; otrkārt, tie ir saistīti ar 
mācībspēku individuālajām zinātniskajām interesēm un pētnieciskā darba aktivitātēm, tai 
skaitā iesaistoties starptautiskos un nacionālos pētnieciskajos projektos. Abi pētnieciskā 
darba virzieni ir cieši savstarpēji saistīti un to rezultāti tiek integrēti mācību procesā. 
 Studiju programmas vadība un akadēmiskais personāls aktīvi piedalās RSU 
zinātniskajās aktivitātēs. Tai skaitā: 
 RSU Starptautiskajā zinātniskajā konferencē – „Sociālo zinātĦu attīstība Eiropas 
Savienības paplašināšanās kontekstā” kas notika 2004.gada 29.maijā. Konferences materiāli 
un raksti publicēti 2005.gadā RSU zinātnisko rakstu krājumā (Sociālo zinātĦu  
 
 
attīstība Eiropas Savienības paplašināšanas kontekstā: no vīzijas uz realitāti . Rīga, RAKA, 2005, - 
lpp.) 
 RSU zinātniskajā konferencē 2005.gada 3.martā, kura tika izveidota speciāla sekcija – 
„Globalizācijas sociālās, politiskās, tiesiskās un medicīniskās problēmas”. Konferences tēzes ir 
publicētas. Pašreiz tiek gatavots konferenču dalībnieku rakstu krājums (iznāks 2007.gada februārī) 
 Eiropas studiju fakultāte gatavo ikgadējās fakultātes konferences. 2005.gada 5.martā notika 
ESF rīkotā starptautiskā konference – „Atstumtība un nošėirtība – riski un risinājumi”, kur ir nodots 
konferences tēžu krājums, tiek gatavots zinātniskais rakstu krājums.      
 Eiropas studiju fakultāte kopā ar dažādām citām iestādēm, rīko regulārus zinātniskus 
seminārus, kuri ir virzīti uz atsevišėu tiesisku problēmu izpēti un risināšanu. 
 2006.gada 18.maijā tika organizēts seminārs „Telemedicīnas pielietošana medicīnā un 
sabiedriskajā drošībā: attīstības perspektīvas Latvijā un Rīgā”. Seminārā tika apcerētas kompleksās 
medicīnas, tiesību, sociālās nodrošināšanas un citas problēmas. 
 2006.gada 23.martā notika seminārs – prezentācija par netradicionālās medicīnas 
ārstniecisko metožu sociālajām un tiesiskajām problēmām.  
 2006.gada 13.jūnijā sadarbībā ar juridiskās palīdzības administrāciju tika rīkots seminārs – 
diskusija „Valsts nodrošinātā palīdzība krimināllietās”. 
 RSU ESF pētnieciskajā jomā ir izveidoti plaši kontakti ar citām ārvalstu mācību, 
pētnieciskajām iestādēm vai sabiedriskām organizācijām. 
 RSU ESF darbojas Upsalas universitātes starptautiskajā projektā, organizētās noziedzības un 
narkomānijas kontrole Baltijas reăionā (Countening Narcotikc’s and organized crime in the Baltic 
region) 
 2005. – 2006.gadam Rīgas StradiĦa universitāte Eiropas studiju fakultāte kopā ar 
starptautisko organizāciju Globālā Aljanse Altus piedalās starptautiskās projektu „Sabiedrības 
kontrole par policijas darbu”. 
 2006.gadā Eiropas studiju fakultātē sadarbojoties ar starptautisko sabiedrisko organizāciju 
„Altus” ir sākts darbs pie sekojošu starptautisku projektu izstrādes: 
  - Tiesiskās sistēmas stāvoklis un attīstības perspektīvas    
 transformācijas perioda valstīs (Latvijā); 
  - Sabiedriskā drošība: izziĦas metodika un reālais stāvoklis; 
  - korupcijas stāvoklis un tendences. 
  
ESF Socioloăijas katedra 2006.gada septembrī – oktobrī piedalās  starptautiskajā projektā 
„Jaunieši  Eiropā”, kuru organizē Oslo universitātē.  Pētījuma mērėis ir apkarot atkarību 
izplatību jauniešu  vidū dažādos Eiropas reăionos.       Tiesību zinātnes 
studiju programmas akadēmiskais personāls iesaistās un aktīvi piedalās Rīgas StradiĦa 
universitātes, Latvijas, kā arī starptautiskajās zinātniskajās aktivitātēs un pētnieciskajā 
darbā, nodrošinot pētnieciskā un studiju darba mijiedarbību un mācību procesa kvalitātes 
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paaugstināšanu. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs tiek veicināts un atbalstīts. 
Pētījumus akadēmiskais personāls prezentē gan ikgadējās Rīgas StradiĦa Universitātes 
starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, gan arī citu Latvijas vai ārzemju augstskolu 
konferencēs. Pievienotajos materiālos ir atspoguĜota programmas akadēmiskā personāla 
(CV), kas ir pievienoti akreditācijas pieteikumam, ir ietvertas arī pasniedzēju pēdējo gadu 
publikācijas. 
 

2.6.1.Akadēmiskā personāla zinātniskā darbība un pētnieciskie 
virzieni 
 
 Socioloăijas un tiesību zinātĦu katedras akadēmiskais personāls un programmā 
iesaistītie pasniedzēji aktīvi piedalās dažādu zinātniskā un praktiskā rakstura projektu 
izstrādē. Pētījuma projekti tiek finansēti no Latvijas valsts budžeta līdzekĜiem (Latvijas 
Zinātnes padome, LR Izglītības un zinātnes ministrija, no Eiropas Savienības līdzekĜiem 
(Eiropas Savienības sociālā fonda nacionālās programmas pētījumi). Zinātnisko pētījumu 
rezultāti tiek atspoguĜoti zinātniskajās publikācijās un pārskatos, kā arī prezentēti 
zinātniskajās konferencēs. Tā bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” vadītājs 
Andrejs Vilks  darbojas Latvijas Zinātnes padomes finansētā projektā ‘’Demokrātijas, 
tiesiskuma un cilvēku drošības stiprināšana Latvijā’’, 2006.-2009. 
 ( projekta vadītājs - A.Tabūns), LZA līdzekĜi Projekta Nr. 06.0044. 
 

Profesore V.Sīle vada LZP grantus “Cilvēka dzīve un mūžs filozofiskā un medicīniskā 
skatījumā” un “Medicīnas ētikas pamatprincipu morālie un psiholoăiskie aspekti: situācija 
Latvijā”.  

Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projektā “Invalīdu nodarbinātības veicināšana” 
ir iesaistīti šādi programmas pasniedzēji: docente L.Vilka , asoc. profesors A.Vilks , asoc. 
profesors A.Vētra  un profesors U.Teibe. 

ES Struktūrfondu nacionālās programmas “Darba tirgus pētījumi” projektā 
“Labklājības ministrijas pētījumi” l īdzdarbojas docentes R.Rungule un S.Jirgena. Aktīva 
līdzdalība dažādos projektos, jo sevišėi saistībā ar minoritāšu pētījumiem ir asoc. 
profesoram Andrim Vilkam un docentam D.Hanovam. 

o R.Rungule un A.Laėe: LZP grants „Reăionālās identitātes nostiprināšanās Latvijas 
novados Eiropas integrācijas kontekstā”  

o T.Lāce: LZP grants „Pedagoăija Latvijā pēcpadomju periodā: salīdzinošā analīze”; 
2006.gada maijs, pētniece; v-ja A.Krūze 

 
o Andrejs Vilks : „Sociālās politikas, sociāli tiesiskas valsts veidošanu Latvijā/ Tabuns 

Latvijas Zinātnes padome 2001 – 2005” 
 

o R.Rungule, A.Laėe, T.Lāce, S.Omārova: ĪUMSILS pasūtītais pētījums 
„Pilsoniskās vērtības latviešu un mazākumtautību izglītības programmās: 
salīdzinājums 2004. – 2005.gadam.” 

 
o R.Rungule, S.Omārova, T.Lāce, A.Laėe, S.Dobelniece: starpaugstskolu pētījums: 

„Latvijas un tās reăionu darba tirgus specifiskās problēmas”; 2005.gada novembris – 
2006.gada augusts, vadītājs P.Rivža, ES fonda finansējums 
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o S.Jirgena: projekts „Dau center for childern”, OAK foundation, Geneva 
finansējums (2003 – 2006.gads., projekta vadītāja A.Zēberga) 

 
2.6.2.Programmā iesaistīto pasniedzēju publik ācijas un uzstāšanās 
zinātniskās konferencēs un semināros 
Asoc. prof. Andrejs Vilks. 
 Publikācijas par 2005./2006. akadēmisko gadu - 8 
o Vilks A. Jaunā narkotisko vielu ierobežošanas un kontroles valsts programma tiek pieĦemta 

Latvijā. ECAD Newsletter. 7.izlaidums, Nr.83. 2005.gada septembris 
http://www.ecad.net/nyh5/news83lat.pdf   

o Vilks A. Narkodīleri no Rīgas dodas uz Angliju. ECAD Newsletter. 1. izlaidums Nr. 87. 2006.g. 
februāris http://www.ecad.net/nyh6/news87lat.pdf   

 
o Vilks A. Narkotiku kontrole un profilakse Latvijā. ECAD Newsletter. 8. izlaidums, Nr. 84. 

2005.g. oktobris http://www.ecad.net/nyh5/news84lat.pdf  
o Sagatavots raksts LZA krājumam ‘’Ekonomiskā noziedzība un sociālā drošība’’ Atb . 

Zinātniskais redaktors Aivars Tabūns 
o Vilks A. Cietumi – ārstē vai kropĜo? // Neatkarīgā Rīta avīze. 28.04, 2006. 
o Вилкс А.Я., Тэсс Л.В. Проституция - профессия или преступление? Рига, 2006, 273 стр. 
o Вилкс А.Я. Торговля людьми и органами человека: криминологические, политические и 

социальные проблемы. Рига, 2006  
o Vilks A. Globalizācijas kriminogēnās tendences un policijas izglītības problēmas//Starptautiskās 

zinātniski praktiskās konferences ‘’Policijas izglītība Latvijā un Eiropā’’ materiāli. Rīga, LPA, 
2006, 126 – 135 lpp.  

Uzstāšanās konferencēs, semināros u.c. 
o Starptautiska konference „Globalizācijas tendences pasaulē un Baltijas reăiona valstu problēmas” 

2005.gada 18. aprīli. RSU. 
o 22. – 23.februāris 2006. Piedalīšanās Rēzeknes augstskolas konferencē un uzstāšanās ar tēmu par 

sociāli pedagoăisko darbu sociālo deviāciju profilaksē 
o 3.marts uzstāšanās RSU zinātniskajā konferencē pat tēmu ‘’Eiropas Studiju fakultāte RSU 

zinātniskās darbības kontekstā’’; 
o 3.marts uzstāšanās RSU zinātniskajā konferencē sociālo zinātĦu sekcijā par tēmu 

GLOBALIZĀCIJAS SOCIĀLI TIESISKĀS PROBLĒMAS - 
o NEARISINĀMO PRETRUNU ESKALĀCIJAS METASTĀZES 
o Sagatavoti un apkopoti materiāli par terorisma novēršanas problēmām Latvijā. (no 14. līdz 17. 

martam Varšavā notika konference par terorisma problēmām) 
o 23. martā piedalīšanās prezentācijā par pētījuma rezultātiem par netradicionālās medicīnas 

metodēm (Rīgas StradiĦa Universitātē) 
o 2006.gada 19.maijā piedalīšanās Latvijas policijas akadēmijas starptautiskajā zinātniski 

praktiskajā koneferencē Policijas izglītība Latvijā un Eiropā. Uzstāšanas ar referātu 
„Globalizācijas kriminogēnās tendences un policijas izglītīvas problēmas”. 

o 2006.gada 1.-2.jūnijā piedalīšanās starptautiskajā  „Eiropas pilsētas pret narkotikām (ECAD)” 
rīkotajā konferencē. Uzstāšanas ar referātu „ Corruption as Impediment in Fight against Drugs”. 

o 2006.gada 27.-28.septembrī piedalīšanās Pasaules antikriminālā un antiteroristiskā forumā un KF 
valsts Domes organizētajā starptautiskajā konferencē „Pasaules sabiedrība pret noziedzību un 
terorismu”. Uzsatāšanas ar referātu „The Present Development tendences of terrorism and Threets 
to State Security”. 

o 2006.gada 9.-11. oktobrī piedalīšanas Daugavpils universitātes starptautiskajā konferencē 
„Izgl ītība sociālo pārmaiĦu apstākĜos”. Uzstāšanas ar referātu  „Profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanas problēmas juridiskās izglītības sistēmā”. 

As.prof., Dr.art. Deniss Hanovs (2005./2006.akadēmiskais gads) 
Publikācijas par 2005./2006. akadēmisko gadu - 4 
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o Hanovs D. Kopīgas vērtības etniskās dažādības apstākĜos// Hanovs D. (red.) Izglītības, 
dialoga un līdzdalības loma sabiedrības integrācijas procesa veicināšanā 2. – Rīga, 2005. – 17. – 
21. lpp. 

o Hanovs D. Mazākumtautību tiesības: starptautiskā prakse un Latvija pieredze.// Hanovs D. (red.) 
Izglītības, dialoga un līdzdalības loma sabiedrības integrācijas procesa  veicināšanā 2. –Rīga, 
2005. – 40. – 46. lpp. 

o Hanovs D. Neiecietība, diskriminācija un ksenofobija Latvijā – tendences un pieredze. // 
Hanovs D. (red.) Izglītības, dialoga un līdzdalības loma sabiedrības integrācijas procesa 
veicināšanā 2. –Rīga, 2005. – 48. – 56. lpp. 

o Mācību grāmata augstskolu studentiem „Globalizācija” (autorkolektīva sastāvā ir arī RSU 
mācībspēks I.J.Mihailovs, LU docents V.Tēraudkalns. – Rīga, 2006. – 100 lappuses 

 

Uzstāšanās konferencēs, semināros u.c. 
o Starptautiskās akadēmiskā personāla konference „Atstumtība un nedrošība – riski un 

risinājumi” - RSU. 
o „Iecietība un neiecietība”- St.Pēterburga, 2006.gads. 

 

Docente, Dr.sc.soc. Ritma Rungule (2005./2006.akadēmiskais gads) 
Publikācijas par 2005./2006. akadēmisko gadu - 2 
o Jauniešu identitātes veidošanās un līdzdalība: pētījuma pārskats. LU FSI, 2005, 115 lpp., 

zin.redaktore un vairāku nodaĜu autore. 
o Rungule R., Laėe A., SeĦkāne S. Piederība Alsungas novadam: iedzīvotāju aptaujas 

rezultāti. – Suitu identitāte. J.Kursītes red., LU Akadēmiskais apgāds, 2005., 21.-29.lpp. 
 

Uzstāšanās konferencēs, semināros u.c. 
o Sociālās stratifikācijas un sociālās atstumtības diskursu salīdzinājums. – Referāts RSU 

konferencē „Atstumtība un nedrošība – riski un risinājumi” 2006.gada 5.maijā 
o Starptautisks seminārs „Ăimene un sociālās atstumtības riski”, Rīga, 2005.gada 11.-

12.septembris 
 
Doc.v.i., Mag.iur. Ivans Jānis Mihailovs (2005./2006.akadēmiskais gads) 
Publikācijas par 2005./2006. akadēmisko gadu - 7 
o BerdĦikovs A., Mihailovs I. Globalizācija. Mūsdienu transformācijas un to izpausmes. – 

Rīga: BKI, 2005. – 68.lpp. 
o JakovĜeva J., Mihailovs I. Eiropas integrācijas pamati. – Rīga: BKI, 2005. – 120.lpp. 
o Mihailovs I. Kultūras institūcijas un administrēšana. – Rīga: BKI, 2005. – 44.lpp. 
o Mihailovs I. Projekta izstrādes tehnoloăija. – Rīga: BKI, 2005. – 48.lpp. 
o CeĜvedis latviešiem ārzemēs (A.BerdĦikovs, I.Mihailovs, O.Celle). - Rīga: ĪUMSILS, 

2005. – 62.lpp. 
o Гайдарова Л., Михайлов И.Я. О некоторых информационно -коммуникационных 

технологиях в образовании // Mūsdienu izglītības problēmas. – Rīga: Transporta un 
sakaru institūts, 2006. – 87. - 88.lpp. 

o Hanovs D., Mihailovs I.J., Tēraudkalns V. Globalizācija: teorijas un prakses. – Rīga: 
[b.i.[, 2006. – 96.lpp. 

 

Uzstāšanās konferencēs, semināros u.c. 
o Starptautiskās akadēmiskā personāla konference „Atstumtība un nedrošība – riski un 

risinājumi” - RSU. 
 
Docente Dr.Psych. Sandra Jirgena (2005./2006.akadēmiskais gads) 
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Pētnieciskā zinātniskā projekta tēma: LZP grants „Mākslas terapijas metodes krīzes 
pārvarēšanā” (granta vadītāja K.Mārtinsone) 
 

Publikācijas par 2005./2006. akadēmisko gadu – 2 (3 iesniegtas) 
 

o  „Dažādu vidusskolu programmu izvēles psiholoăiskās determinantes”// Sabiedrība un 
kultūra Zinātniskās konferences 7.rakstu krājums.-Liepāja: LiePA, 2005  

o  „Pašizjūtas izpēte: jauniešu salīdzinošais vērtējums 1998. un 2005.gadā” (iesniegts 
starptautiskā zinātniskās konferences „Jaunās dimensijas sabiedrības attīstībā” rakstu 
krājumam. 

o  „V ērtību hierarhija: jauniešu salīdzinošais vērtējums 1998. un 2005.gadā” (iesniegts 
starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība un kultūra” rakstu krājumam. 

o  „The Crisis Coping of Art Therapy/ Proceedings VII International Baltic Psychology 
Conference. – Riga, Latvia June 15-17, 2006 

o Jirgena S., Mihailovs I.J. Jauni izaicinājumi sistēmai – sociālās atstumtības iespējamie 
riski./ iesniegts RSU ESF 206.gada rakstu krājumam. 

 

Uzstāšanās konferencēs, semināros u.c. 
o piedalījos 9.Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība un kultūra” ar referātu 

„V ērtību hierarhija: jauniešu salīdzinošais vērtējums 1998. un 2005.gadā” 
o piedalījos 7. Starptautiskajā Baltijas psihologu konferencē „Baltic Psychology in Global 

Context: Where Do We Stand?” kā līdzautore stenda referātā „The Crisis Coping of Art 
Therapy 

 Rīgas StradiĦa Universitātē pastāvīgi tiek pievērsta īpaša uzmanība akadēmiskā 
personāla kvalifikācijas paaugstināšanai un profesionālās meistarības pilnveidošanai. RSU 
darbojas akadēmiskā personāla pedagoăiskās kvalifikācijas paaugstināšanas un 
profesionālās izglītošanas sistēma. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanas un 
profesionālās izglītības pilnveidošanas sistēma ietver: 
•diskusijas un konsultācijas socioloăijas un tiesību katedras sēdēs un mācību procesa 

organizēšanā un realizācijā; 

•universitātes metodiskajos seminārus; 

•tiesību iestāžu organizētajos kursos un semināros; 

•profesionālās meistarības paaugstināšanas kursos; 

•studijas  doktorantūrā. 

Mācībspēki regulāri uzstājas ar ziĦojumiem konferencēs, apmeklē kursus un seminārus 
par nozares tēmām, tādā veidā daloties pieredzē un papildinot zināšanas par aktuālajiem 
jautājumiem nozarē, stiprinot saiti starp teoriju un praksi. Līdz ar starptautiskās sadarbības 
aktivizēšanos pasniedzēji viesojas ar vieslekcijām arī ārvalstu augstskolās. 2006.gadā Rīgas 
StradiĦa Universitāte parakstīja sadarbības līgumu ar Tieslietu ministrijas Juridiskās 
palīdzības administrāciju, kas dod iespējas tiek sadarboties pētnieciskajā jomā, kopēju 
projektu izstrādē, kopēju semināru un konferenču organizēšanā, izmantot Juridiskās 
palīdzības administrācijas iespējas nodrošinot studējošos ar prakses iespējām u.t.t. (sk. 
Pielikumā 192.lpp.) ir ietverts sadarbības līgums. Mācībspēku vadītās nodarbības regulāri 
tiek hospitētas, un fiksētā situācija, nodarbības izvešanas metodika tiek pārrunāti ar 
hospitēto pasniedzēju. Augstskolā regulāri notiek arī studentu aptaujas ar mācībspēku darba 
vērtējumu, kas tiek Ħemtas vērā profesionālā snieguma pilnveidošanā. 
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2.7.Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

 
 Studijas akadēmiskajā bakalaura studiju programmā Tiesību zinātne RSU Eiropas 
studiju fakultātē ir maksas studijas. Studiju maksa 2005./2006.ak.g. 1.stdiju gadam sastādīja 
Ls 600,-, 2006./2007. ak.g. –  Ls 750,-.  Studiju maksa nodrošina mācību procesa 
nodrošināšanu (80% no mācību maksas), ESF uzturēšanas izdevumus (15%), mācību 
procesa pilnveidošanu un studiju programmas attīstību (5%). RSU infrastruktūras 
uzturēšanas izdevumi tiek segti no kopējā universitātes budžeta.  
 Studijas akadēmiskajā bakalaura studiju programmā ‘Tiesību zinātne” tiek īstenotas 
modernās un atbilstošās auditorijās ar nepieciešamo mācību darbam telpu iekārtojumu. 
Studējošo sekmīgu studiju programmas apguvi nodrošina moderna Eiropas Savienības 
standartiem atbilstoša bibliotēka un lasītava, kura ir iekārtotas datortelpas ar piekĜuvi 
Interneta resursiem, starpbibliotēku fondiem, Interneta resursi ar  mācību un metodiskiem 
materiāliem studējošiem ir pieejami no individuālajām darba vietām. 
 Lekciju auditorijas un semināru telpas ir nodrošinātas ar modernajām multimediju 
tehnoloăijām (digitālajiem projektoriem, datortehniku), audio un video aparatūru, 
kodoskopiem. Bibliotēkā ir pieejami elektroniskie sociālo zinātĦu, tai skaitā juridiskās 
literatūras, katalogi.  Studentiem ir pieejama Valsts nozīmes RSU bibliotēka un tās datu 
bāze: 

•elektroniskais kopkatalogs, 
•astoĦu valsts nozīmes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, 
•nacionālās bibliogrāfijas analītikas datu bāze, 
•ziĦas par rakstiem periodikā, 
•nacionālās bibliogrāfijas monogrāfiju un turpinājumizdevumu datu bāze, 
•informācija par Latvijā izdotajām grāmatām un periodiku, 
•autoratbildības datu bāze, 
•universālā decimālā klasifikācija (UDK). 
Augstskola nodrošina doktorantiem pilnvērtīgu, studiju procesam atbilstošu telpu 

iekārtojumu, bibliotēkas, datoru un interneta pieejamības ziĦā. Pašreiz bibliotēkā uz 
dažādām jurisprudences zinātnes tēmām attiecas 385 grāmatu nosaukumi.  

Studējošie var izmantot Informācijas centra datorus ar interneta (Eiropas akadēmiskā 
gigabitu tīkla – GEANT) pieslēgumu (67 datori), kas atrodas RSU bibliotēkā un mācību 
auditorijās.  No tiem četri ir pieejami pasniedzēju un zinātnisko darbinieku lasītavā. Tā kā 
kopumā RSU ir aptuveni 1000 aktīvi  datoru lietotāji, jāsecina, ka vidēji uz vienu datoru ir 
aptuveni 15 studenti. Reāli šis skaits ir ievērojami mazāks, jo daudziem studentiem ir 
personiskie datori, kurus viĦi izmanto, konsultējoties ar RSU speciālistiem. Studentu tiek 
apmācīti un viĦu rīcībā ir tekstu redaktori (Word), elektroniskās tabulas (Excel), 
profesionālo programmu statistikas un datu bāzes SPSS un ACESS, gafiskie redaktori 
(Powerpoint), kā arī programmas rasēšanai (Visio). 
 Bibliotēkas resursi ir brīvi pieejami visiem studējošiem. Literatūra ir izvietota 
atbilstoši starptautiskajai universālajai decimālajai UBK klasifikācijai. Avotu noteikšanai ir 
izvietots lokālais elektroniskais katalogs. Bibliotēkas fonda ir 141800 izdevumi, no kuriem 
tiek izmantoti tiesību studiju programmā aptuveni 15% izdevumu. Bibliotēka iegādājas 
pilnīgi visu  jauno  juridisko literatūru, kuru izdod A/S Tiesu namu aăentūra Latvijas 
Vēstnesis, LU, Biznesa augstskola  „Turība”, RAKAZvaigzne, LPA un citas izdevniecības. 
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Studiju programmā tiek izmantoti arī periodiskie izdevumi – „Jurista vārds”, „Likums un 
tiesības”, kā arī audiovizuālie metodiskie u informatīvie materiāli. 

 
2.8.Ārējie sakari 

Rīgas StradiĦa universitātei un Eiropas studiju fakultātei ir attīstīti un pastāvīgi 
pilnveidojas ārējie sakari. Pirmkārt, tie ir sakari ar ārvalstu augstskolām, mācību, zinātniski 
pētnieciskajām un citām iestādēm un organizācijām, kuras realizē tiesību zinātnes 
programmas. 
 2004.gada 23.decembrī tika noslēgts sadarbības līgums ar Krievijas A.Hercena 
universitāti. 
 2005.gada tika noslēgts sadarbības līgums ar Lietuvas Tiesību universitāti (pašreiz 
Mikolas Romeris universitāti). 
 2006.gada 27.aprīlī tika noslēgts sadarbības līgums ar starptautisko organizāciju 
„Altus”. 
 Sadarbības līgumi paredz akadēmiska personāla un studējošo apmaiĦu, piedalīšanas 
pušu organizētajās konferencēs un semināros, kopēju zinātnisko projektu izstrādi, 
zinātniskā, metodiskā un mācību pedagoăiskā darba koordināciju, kā arī citus kopējus 
pasākumus. 
 Otrkārt, RSU ESF ir izveidoti un nodrošināti ārējie sakari ar Latvijas augstākajām 
mācību iestādēm un valsts pārvaldes iestādēm. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Baltijas 
Krievu institūtu un Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības administrāciju. 

Pastāv un attīstās arī sadarbība ar ārzemju partneriem. Programmas realizāciju sekmē 
sadarbības līgums ar A.Hercena Krievijas valsts pedagoăijas universitāti (Sankt-Pēterburga) 
un sadarbības līgums ar Lietuvas tiesību universitāti, kā arī starpaugstskolu līgumi 
Socrates/Erasmus programmā Eiropas Studiju fakultātes studiju jomās, kas noslēgti ar 
Jyvaskylan Yliopisto (Somija), University of Akureyri (Islande), Vaasan Yliopisto (Somija), 
Otto-Friedrich-Universitat Bamberg (Vācija), University of Ljublana (Slovēnija), 
Universitat Kassel (Vācija),  Wyzsza Szkola Biznesu – National Louis University (Polija), 
Universitat Trier (Vācija), Vilnius University (Lietuva),  Suleyman Demirel University 
(Turcija), Universitet Oslo (Norvēăija),  Roskilde Universitetscenter (Dānija), Kobenhavns 
Universitet (Dānija), IEP Toulouse (Francija), Lietuvos Teises Universitetas (Lietuva). 

Ārzemēs ir darbojusies lielākā daĜa no programmā iesaistītajiem pasniedzējiem. 
Piemēram, D.Hanovs ir Vīnes universitātes Skandināvistikas fakultātes pasniedzējs, bet 
L.Vilka starptautiska līmeĦa eksperte studiju programmu akreditācijas. 

 
2.9. Studiju programmas stipro un vājo pušu analīze 

 
 2.9.1.Studiju programmas stipras puses: 
 
 Studiju programma tiek rezlizēta valsts augstskolā – Rīgas StradiĦa universitātē ar 
senām noturīgām zinātniskām un augstākās izglītības iestādei piemītošām tradīcijām. 
 Studiju programma tiek īstenota uz pilnībā nodrošinātas materiāli tehniskās un 
tehnoloăiskās bāzes ar mūsdienīgu bibliotēku un lasītavu, modernām informatīvām 
tehnoloăijām, elektroniskajiem informācijas resursiem un atbilstošām tehniskajām iespējām. 
 Studiju programmas īstenošanā piedalās sabalansēts akadēmiskais personāls, kuru 
veido RSU vadošie profesori (J.Vētra, U.Teibe, V.Sīle u.c.), kā arī jaunie zinātĦu doktori 
(U.Kinis,   u.c.), kā arī pasniedzēji ar zinātnisko un praktisko darba pieredzi. 
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 Akadēmiskais personāls ir iesaistīts zinātnisko projektu izstrādē un pētnieciskajā 
darbā. 
 Programmas realizācija ir iesaistīti vieslektori, kuri veido plašāku studiju kursu 
īstenošanas metodisko un informatīvo nodrošinājumu. 
 Mācību procesa efektīivākas realizācijas un zinātniski pētnieciska darba 
nodrošināšanas nolūkā tiek attīstīta starptautiska sadarbība. 
 Studējosie tiek nodrošināti ar iespējām iepazīties ar tiesību aizsardzības iestāžu 
darbību (tiesu, policijas, prokuratūras, juridisko konsultāciju u.c.). 
 Auditorijas ir nodrošinatas ar labu tehnisko nodrošinajumu, multimediju 
tehnoloăijām un aprīkojumu. 
 
 2.9.2.Studiju programmas vājas puses: 
 
 Sakarā ar to, ka studiju programmu nav absolvējis vēl  neviens studējošais, nav 
iespējams iegūt pilnvērtīgas darba devēju atsauksmes. 
 Studējošo skaits akadēmiskā bakalaura studiju programmā ir neliels, nosakot to, ka 
objektīvi grūti ir analizēt studējošo zināšanu līmeĦa kvalitāti. 
 Studējošo sastāvs ir neviendabīgs: dažādā vecumā, ar dažādām zināšanām, valodu 
prasmēm un studiju motivāciju 
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III Studiju programmas att īstības plāns 
 
 Studiju programmas turpmākā perspektīvā attīstība ir ietverta RSU ESF attīstības plānos. Studiju 
programmas attīstība paredz tās pēctecīgu un mērėtecīgu kvalitātes paaugstināšanu, kas nodrošinātu 
studējošiem vispusīgu, dziĜu zināšanu, prasmju un iemaĦu apguvi.  Studiju programmas attīstība ietver sevī 
sekojošus būtiskākos virzienus: 
 

1. Studiju programmas ietvaros realizējamo studiju priekšmetu kvalitates paaugstināšana 
izpētot darba tirgus prasības, apzinot nepieciešamās jaunās zināšanas, prasmes un iemaĦas 
Latvijai iekĜaujoties Eiropas Savienībā un citās starptautiskās organizācijas; pastāvīgi 
aktualizējot studiju prieksmetus specializācijas virzienos; starptautisko tiesisko aktu un 
mācību materiālu izmantošana studiju priekšmetos.  

2. Studiju programmas nodrošināšana ar kvalitatīviem metodiskiem materiāliem nu 
nepieciešamajiem informatīvajiemresursiem, paredzot pastāvīgu metodisko materiālu 
(studiju proekšmetu kursu aprakstu) atjaunošanu, elektronisko metodisko materiālu bāzes 
regulāru papildināšanu un pieejamības nodrošināšanu studējošajiem (izmantojot 
elektroniskās saziĦas iespējas); mācību literatūras sagatavošana sociālajās un medicīnas 
tiesībās. 

3. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas un profesionālās meistarības paaugstināšana, regulāra 
kvalifikācijas celšana pamatdarbā nodarbinātajām akadēmiskajam personālam; akadēmiskā 
personāla regulāra piedalīšanās RSU un citu mācību iestāžu zinātniskajās un zinātniski 
praktiskajās konferencēs un semināros; veicināt akadēmiskā personāla zinātnisko un 
zinātniski populāro (metodisko) publikāciju sagatavošanu un izdošanu; doktora disertāciju 
izstrādes un aizstāvēšanas nodrošināšana; vieslektoru iesaistīšana studiju programmas 
realizācijā un metodisko materiālu sagatavošanā. 

4. Reflektantu zināšanu kvalitātes paaugstināšana, paredzot 2006./2007. ak.g. sagatavošanas 
kursu tiesību zinātnes programmas reflektantiem, testu izstrāde un zināšanu pārbaude 
reflektantiem, studiju programmas popularizēšana skolēnu un jauniešu vidē. 

5. Sadarbības veidošana un attīstība ar ārvalstu augstskolām, nodrošinot pieredzes, pasniedzēju 
un studējošo apmaiĦu ar augstskolām, kas realizē līdzīgas studiju programmas, līdzdalība 
kopējos zinātniskos un mācību pētnieciskos projektos, regulāra piedalīšanās ārvalstu mācību 
iestāžu organizētajās simpozijos, konferencēs un semināros. 

 
 
Bez tam Eiropas studiju fakultātē plāno: 
 

• Iedibināt jaunus specializācijas novirzienus – politikas socioloăiju, tiesību socioloăiju un 
medicīnas tiesības. 

• Attīstīt un izvērst sakarus līdzīgām studiju programmām ārvalstīs. 
• Plašāk piesaistīt studiju programmas realizācijā ārvalstu vieslektorus. 
• Pavērt programmā studējošajiem iespēju studēt ārvalstīs apmaiĦas programmu ietvaros. 
• Veicināt programmas akadēmiskā peronāla iespējas strādāt ārvalstu izgītības iestādēs vai tur 

veikt zinātniskos pētījumus. 
• Izvērst plašu darbību programmas akadēmskā sastāva papildināšanā. 
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Rīgas StradiĦa universitāte 
Akadēmiskā bakalaura studiju programma  

Tiesību zinātnes 

 
 

Studiju kursa nosaukums: Ievads tiesību zinātnē 

Studiju priekšmeta vadītājs: Dr.jur. Andrejs Vilks 

Statuss: obligātais kurss 

Kods: TieZ bak/001 

Kred ītpunkti:  2 

Pārbaudes forma: ieskaite 
 
Kursa mērėis un uzdevumi 
Veidot studentos izpratni par tiesību zinātnēm, to nozīmi sabiedrībā, tai  skaitā Latvijai 

darbojoties Eiropas Savienībā.  
Attīstīt studentos priekšstatu par jurista specialitāti, tās būtību un lomu sabiedrisko attiecību 

regulācijā. 
 
Kursa saturs 
1. Tiesību un tiesību zinātnes jēdziens un būtība. 
2. Tiesības un citas sociālās normas un to nozīme sabiedrībā. 
3. Tiesību avoti.  
4. Tiesību piemērošanas prakse. 
5. Tiesību nozares. 
6. Juridiskās metodes un to  pielietošana juristu  darbā. 
7. Jurista darbības veidi un funkcijas. 
8. Tiesiskā un sociālā informācija juridiskās darbības veikšanai. 
9. Tiesiskā jaunrade. 
10. Tiesību zinātnes attīstības perspektīvas. 
 
Mācību metodes 
Kursu “Ievads tiesību zinātnē” pasniedz izmantojot lekcijas un semināru nodarbības. 
Apmācību laikā tiek piemērots tests, kas ir virzīts uz tiesiskās kultūras un apziĦas līmeĦa 
noteikšanu, jurista profesionālo zināšanu, prasmju un iemaĦu apzināšanu, to ieguves 
nepieciešamības attīstīšanu. 
 
Zināšanu novērt ējums 
Zināšanas tiek novērtētas balstoties uz sekojošo: 

1. patstāvīgo darbu (rakstot kopsavilkumus, esejas) – 50%; 
2. piedalīšanās semināru un lekciju darbā – 10%; 
3. aktivitāte semināru laikā un analizējot praktiskos uzdevumus, testus – 10%; 
4. rakstiskās ieskaites rezultāts – 30%. 

 
Literat ūra 
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1. AkmentiĦš R., Ievads tiesību zinātnē. R., 1938. 
2. Cipeliuss R., Vispārējā mācība par valsti. R., 1988. 
3. Savin J.Fairbairn, Cristopher Winch, Reading, Writing and Reasoning.A Guide for 
Students, M.-P. 2003. 
4. Dišlers K., Ievads Latvijas valsts tiesību zinātnē. R.,1930. 
5. JakubaĦecs V., Valsts jēdziens, struktūra, funkcijas un formas. R., 1997. 
6. JakubaĦecs V., Tiesības sabiedrībā. R.1997. 
7. KrastiĦš I., Tiesību doktrīnas. R., 1996. 
8. Vilks A., Tiesības, brīvības un tavi pienākumi pret valsti, R., 1999. 
9. Алексеев А.И. Искание правды. М.,1980. 

 



 35 

Studiju kursa nosaukums: Filozofijas pamati 

Studiju priekšmeta vadītājs: Asoc.prof., Dr.phil.Andris Vilks 

Statuss: obligātais kurss 

Kods: TieZ bak/002 

Kred ītpunkti: 3 
Pārbaudes forma: eksāmens 

 
Kursa mērėis 
Sniegt studentiem priekšstatu par filozofijas izziĦas specifiku; arī iepazīstināt ar dažādiem 
filozofijas novirzieniem, kas saistīti ar cilvēka eksistences un dzīves fundamentālo 
problēmu analizi 
 
Kursa uzdevumi 
Iepazīstināt studentus ar klasiskās filozofijas problemātiku, iemācīt operēt ar filozofijas 
jēdzieniem un kategorijām, sniegt priekšstatu par filozofijas vēsturi, par mūsdienu 
filozofijas problēmām. 
 
Kursa saturs 
1. Pirmatnējā kultūra. 

Dabiskais un pārdabiskais. Mitoloăiskie tēli. Mitoloăijas valoda. Mitoloăiskais pasaules 
uzskats. 

2. Austrumu filozofijas.  
Ėīna, Indija, Ēăipte, Irāna. K. Jaspers par ass laiku. 

3. Ant īkā filozofija. 
Patstāvīgais, mainīgais un nemainīgais (Zālamans, Periandrs, Taless, Anaksimandrs, 
Anaksimens, Ksenofans, Parmenids, Heraklits). Patiesums, valoda, spriedumi, idejas 
(Pitaks, Solons, Anaharsis, Hilons, Ezops, Biants, Epimenīds no Krētas, Epiharms, 

Heraklits, Kratils, Meliss, Anaksagors, Empedokls, Protagors, Sokrāts). Diskrētais un 
kontinuālais (Pitagors, Zenons Elejietis, Demokrīts). Uzskatu sistēmas, mācības 

(Platons, Aristotelis, Epikūrs, Zenons no Kitionas un Stoa, neoplatonisms). 
4. Viduslaiku filozofija. 

Patristika. Sholastika: agrīnā, dižā un vēlīnā. Arābu filozofija. Reliăija. 
5. Renesanse. 

Kūzu Nikolajs. Natūrfilozofija. Koperniks un Vezālijs. Fr. Bēkons. Valsts un tiesību 
teorijas. Reformācija. 

6. Apgaismība.  
Racionālisms un empīrisms. Dedukcija un indukcija. Eiropas zinātne. R.Dekarts. 
B.Paskāls. G.V.Leibnics. I.ĥūtons. 

7. Eiropas klasiskā filozofija. 
Ideālisms un materiālisms. I.Kants. G.V.F.Hēgelis. F.V.J.Šellings. A.Šopenhauers. 

O.Konts. K.Markss un Fr.Engelss. 
8. Dabaszinātnes, inženierzinātnes un filozofija. 

Termodinamika un enerăētika. Relativitātes teorija un kvantu mehānika. Eiropas 
zinātne un austrumu misticisms. Racionālais un iracionālais. 
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9. Eksaktās zinātnes un filozofija. 
Modernā loăika. Matemātika un matemātiskā loăika. Analītiskā filozofija. 

10. Filozofija civiliz ācijas trešajā vilnī. 
Civilizācijas trīs viĜĦi. Transports un sakari. Informācija. Globalizācija. 

 
Literat ūra 

Pamatliteratūra (vispārējā). 
M.Kūle, R.Kūlis. Filosofija.// Rīga, Burtnieks. 1996, 654 lpp. 
P.Kuncmanis, F.P.Burkarts, F.Vīdmanis, A.Veiss. Filozofijas atlants, attēli un teksti. 

//Rīga, Zvaigzne ABC, 2001, 251 lpp. 
В.Никифоров, В.Качан. Философия: введение и хрестоматия. // Рига, БРИ. 2000, 

322 с. 
В.Е.Никифоров, В.К.Рутманис. Философия науки. Методологические проблемы. // 

Рига, БРИ. 1998, 290 с. 
106 философов. // Симфорополь, Таврия. 1995, часть 1 – 464 с., часть 2 – 512 с. Vai 

П.Таранов. Звезды мировой философии. Философия сорока пяти поколений. // 
Москва, Издательство АСТ. 1999, 658 с.  

Papildliteratūra (pa programmas daĜām) 
Pirmatnējā kultūra. 

Э.Б.Тайлор. Первобытная культура. // Москва, Изд. Полит. лит. 1989, 574 с. 
Л.Леви-Брюль. Сверхестественное в первобытном мышлении. // Москва, 

Педагогика-пресс. 1994, 604 с. 
Mitoloăijas enciklopēdija. // Rīga, Latvijas enciklopēdija. 1. daĜa, 1993, 316 lpp., 2. 

daĜa, 1994, 414 lpp. 
J. Parandovskis. Mitoloăija. // Rīga, Zinātne. 1976, 296 lpp. 
Р.Менар. Мифология в древнем и современном искусстве. // Минск, Москва, 

ХАРВЕСТ АСТ, 2000, 800 с. 
Austrumu filozofijas. 

J.Staburova. Balts zirgs nav zirgs jeb tradicionālā Ėīnas filozofija. // Rīga, LU, Latvijas 
Enciklopēdija. 1995, 64 lpp. 

К.Ясперс. Смысл и назначение истории. // Москва, Республика. 1994, 32-75 с. 
Antīkā filozofija. 

V.V.Kl īve. Gudrības ceĜos. // Rīga, Zinātne. 1996, 224 lpp. 
Domas par antīko filozofiju. // Rīga. 

Viduslaiku filozofija. 
J.L.La Monte The World of the Middle Ages. // New York, Appleton-Century-Crofts, 

Inc. p. 828. 
Renesanse. 

Rietumeiropas filozofija 14.-18.gs. // Rīga, Zvaigzne ABC. 2000, 268 lpp. 
Apgaismība. 

Rietumeiropas filozofija 14.-18.gs. // Rīga, Zvaigzne ABC. 2000, 268 lpp. 
Eiropas klasiskā filozofija. 

I.Kants. Prolegomeni. // Rīga, Zvaigzne. 1990, 154 lpp. 
K.Markss, Fr.Engelss. Ăimenes, privātīpašuma un valsts izcelšanās. 
Fr.Engelss. Dabas dialektika. 

Dabaszinātnes, inženierzinātnes un filozofija. 
S.Hokings. Īsi par laika vēsturi. // Rīga Madris. 1997, 190 lpp. 
F.Capra. The Tao of Physics. // Barkley, Shambhala. 1975, p.330. 
W.Harman. Global Mind Change. // 
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Studiju kursa nosaukums: Politika un tiesības 

Studiju priekšmeta vadītājs: Dr.phil. Andris Sprūds 

Statuss:  

Kods: TieZ bak/003 

Kred ītpunkti:  3 

Pārbaudes forma:  eksāmens 
 
Kursa mērėis un uzdevumi 

Radīt studentos spēju saprast valsts varas politiku un tiesības, lai apzināta un aktīva 
līdzdalība politikā būtu vērsta uz valsts un personisko interešu izpratni, demokrātiskas 
politikas realizēšanu dzīvē savā profesijā. 

Demokrātiska politiskā intelekta, demokrātiskās politiskās kultūras un tiesiskās apziĦas 
veidošana un audzināšana, balstoties uz kursa saturu. 

 

Kursa saturs 
1. Politoloăija: priekšmets, struktūra, uzdevums. 
2. Politikas un tiesību mijiedarbība. 
3. Politikas, tiesību attīstība demokrātijas apstākĜos. 
4. Politiskā vara, politiskās varas elite un tiesības. 
5. Politiskā un tiesiskā sistēma. 
6. Politiskā darbība un līdzdalība politikā. 
7. Politikas ietekme uz tiesisko jaunradi. 
8. Politiskas ideoloăijas (pamatvirzieni). 
9. Politiskais režīms un tiesības. Pilsoniskā sabiedrība un tiesības. 
10.   Starptautiskā politika un starptautiskās tiesības.  
 

Mācību metodes 

Politiskā intelekta un politiskās kultūras veidošana un audzināšana balstās uz studenta darbu 
lekcijās un semināros. Mācību procesa pamatu veido Eiropas Savienības politiskās izglītības 
principi un pamatlikumi, saprašana un maăiskais trīsstūris: pasniedzējs – mācību temats 
(problēma) – students. Lekcijā pasniedzējs tikai rāda ceĜu politikas izpratnes veidošanai, 
atsakoties mācīt politiku. Politika ir iespēju māksla, un tas nosaka lekciju un semināru 
specifiku – veidot studenta spēju patstāvīgi piedalīties politikā vai Ħemt līdzdalību politikā. 
Students savu politiskā intelekta līmeni pauž eksāmena rakstu darbā. 

 

Zināšanu novērt ējums 

Eksāmens kā kontroles forma. 

darbs lekcijā………………………………………………………….10% 
semināri (piedalīšanās un uzstāšanās tajos)……………………….…30% 
eksāmena rakstu darba vērtējums………………………………….…40%  
d)eksāmena jautājums bez gatavošanās………………………………20% 
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Literat ūra 

Ievads politikā. R.,1998. 
Apals G., Catlaks G.u.c. Politika Latvijā. R., 1999. 
Baltijas valstis likteĦgriežos: Rakstu krājums. R., 1998. 
Blūzma V., Celle O. u.c.,  “Latvijas valsts atjaunošana (1986 – 1992)” R., 1998. 
Kaneti E. Masa un vara. R., 1999. 
Mūsdienu politiskā filozofija.R., 1998. 
Smits E. Nacionālā identitāte. R., 1997. 
Razs Dž. Brīvības morāle. R., 2001. 
TauriĦš G. Politika I. Politoloăijas pamati.R., 1999 (atkārtots izdevums 2001). 
 TauriĦš G. Politika II. Politikas filozofija.R., 2001. 
 Vēbers M. Politika kā profesija un aicinājums.R., 1999. 
 Beck R. Sachwörterbuch der Politik. Stuttgart, 1986. 
 Grunwissen Politik. Bd, 306.Bonn, 1991. 
 Held D.(eds.), Political theorie Today. Standford, 1991. 
 Schmit M.G. Wörtebuch zur Politik, Stuttgart, 1995. 
 Вебер М., Избранные произведения. М., 1990. 
 Политология. Учебное пособие.М., - Спб,2002. 
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Studiju kursa nosaukums: Vispārējā un tiesību psiholoăija  

Studiju priekšmeta vadītājs: Dr.phil. Sandra Jirgena 

Statuss: obligātais kurss 

Kods: TiesZ bak/004 

Kred ītpunkti: 3 

Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Kursa mērėis un uzdevumi 
• Iepazīstināt studentus ar psiholoăiju kā zinātni, tās pielietojumu un nodrošināt šā 

zināšanu piemērošanu tieslietās. 
• Sekmēt atklāt un izprast pieaugušu, psihiski veselu cilvēku psihes attīstības īpatnības, 

procesus, stāvokĜus un īpašības. Attīstīt šo parādību izpratni, kas palīdzētu veiksmīgi 
organizēt saskarsmi tiesiskās izziĦas un tiesiskās darbības jomā. 

 
Kursa anotācija 

Studiju kurss iepazīstina ar psiholoăijas zinātnes priekšmetu, struktūru, metodēm, 
nozarēm, kā arī populārākajiem mūsdienu psiholoăijas virzieniem. Sniegt teorētiskās 
zināšanas par cilvēka psihes struktūru un funkcionēšanas pamatprincipiem. Veidot 

adekvātu priekšstatu par vispārīgās, personības un sociālās psiholoăijas 
pamatproblemātiku.  

 
Kursa saturs 
1 

Psiholoăija kā zinātne, tās izpētes priekšmets, iedalījums un virzieni. 
Juridiskā psiholoăija 

2 Vispārējās un juridiskās psiholoăijas pētīšanas metodes 
3 Psihe un apziĦa, to vieta personības struktūrā. Jēdzieni: indivīds, individualitāte, personība 
4 Uzmanības jēdziens, veidi un īpašības 
5 

IzziĦas procesi. Sensori perceptīvā sistēma 
6 AtmiĦa, tās veidi un pamatprocesi, to saistība ar tieslietām 
7 Domāšana, tās veidi 
8 Iztēle un jaunrade 
9 Emocijas un jūtas. Stress 
10 Jēdziens par gribu 
11 Personības individuāli tipoloăiskās īpatnības 
12 Temperaments, tā pētīšanas vēsturiskie aspekti 
13 Spējas, to veidi, saistība ar dotībām, iemaĦām un prasmēm 
14 Rakstura jēdziens 
15 Personības attīstība un saskarsme 
16 Personība kā verbālās un neverbālās komunikācijas subjekts 

 
Literat ūra: 

1. Karpova A. Personība. Teorijas un to rādītāji. Zvaigzne ABC, - R., 1998. 
2. Psiholoăijas vārdnīca. Mācību grāmata. - R., 1999; 
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3. Adlers A. Psiholoăija un dzīve. Idea. - R., 1992; 
4. Jungs K.G. Psiholoăiskie tipi. - R., 1993; 
5. Tulviste P. Par domāšanas izmaiĦām vēsturē. Avots. - R., 1990; 
6. Meikšāne Dz. Psiholoăija mums pašiem. Raka. - R., 1998; 
7. Vorobjovs A. Psiholoăijas pamati. Mācību grāmata. - R., 2000. 
8. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - Л., ЛГУ, 1968. 
9. Василюк Ф.Е. Психология переживаний (анализ преодоления критических 

ситуаций). - М., МГУ, 1984 
10. Веккер Л.М. Психические процессы. Т. 1 – 3. - Л., ЛГУ, 1974 – 1981. 
11. Выготский Л. С. Психология. - М., Экспо – пресс, 2000. 
12. Годфруа. Что такое психология? T.1. - М., Мир, 1999.  
13. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. - М., Просвещение, 1986. 
14. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. Учебник для Вузов. 

- М., Юрист, 1966.  
15. Ионин Л.Г. Понимающая социология. - М., Наука, 1979. 
16. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. - М., Политиздат, 1975. 
17. Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в экспериментальную 

психологию личности. - М., Просвещение, 1985. 
18. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. - М., 

Педагогика, 1986. 
19. Надирашвили Ш.А. Установка и деятельность. Тбилиси, 1987. 
20. Немов. Психология. Т. 1. - М., 2000.  
21. Общая психодиагностика. / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. - М., МГУ, 

1987. 
22. Общая психология. Под ред. Петровского. - М., 1987. 
23. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности. - М., Просвещение, 1991. 
24. Платонов К.К. Система психологии и теория отражения. М. Наука, 1982. 
25. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - С – П., Питер, 2001. 
26. Столин В.В. Самосознание личности. - М., ИГУ, 1983. 
27. Суходольский Г.В. Основы психологической теории деятельности. Л. ЛГУ, 

1988. 
28. Хрестоматия по общей психологии. - М., Просвещение, 1977. 
29. Экспериментальная психология. Вып. 1 – 6./ Редакторы – составители: 

П.Фресс, Ж.Пиаже. - М., Прогресс, 1966 – 1978. 
30. Ярошевский М.Г. История психологии. 2-е изд. - М., Мысль, 1976. 
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Studiju kursa nosaukums: Juridiskās metodes 

Studiju priekšmeta vad ītājs: Dr.jur. Andrejs Vilks 

Statuss: obligātais kurss 

Kods: TieZ bak/005 

Kred ītpunkti:  2 

Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Kursa mērėis un uzdevumi 

• Veidot studentos izpratni un sniegt zināšanas par juridisko disciplīnu metodoloăiju 
un metodēm. 

• Attīstīt prasmes un iemaĦas pielietot juridiskās metodes analizējot un piemērojot 
tiesiskos aktus. 

 
Kursa saturs 
1. Juridiskās metodoloăijas un metožu jēdziens 
2. Juridisko metožu veidi un to pielietošana tieslietās 
3. Tiesību normu tulkošanas veidi 
4. Tiesību normu tulkošanas sekas 
5. Juridiskās metodoloăijas un metožu pielietošanas attīstības pamatvirzieni 
6. Juridiskās metodoloăijas un metožu problēmas 
7. Juridiskās metodes tiesiskajā jaunradē 
 
Literat ūra 
Juridiskās metodes pamati:11-soĜi tiesību normu piemērošanā: Rakstu krājums, Rīga, Ratio 
iuris, 2003. 
MeĜėisis E. Tiesību normu iztulkošana. Rīga, LV, 2000 
MeĜėisis E. Juridiskās metodes. Mācību un tekstu normas piemērošanas metodoloăijas 
jēdziens un nozīme. // Likums un liecības, 2.sējums. Nr.4., 2000.g. aprīlis. 
MeĜėisis E. Tiesību normu tulkošana // Likums un liecības, 2.sējums, 2000.g. septembris. 
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Studiju kursa nosaukums: Tiesību socioloăija 

Studiju priekšmeta vadītājs: Dr.soc. Ritma Rungule 

Statuss: obligātais kurss 

Kods: TieZ bak/006 

Kred ītpunkti: 3 

Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Kursa mērėis un uzdevumi 
Kursā studentiem tiek piedāvāts socioloăisko pamatkoncepciju un pamatjēdzienu apskats. 
Kursa apgūšanā primārais ir sociālā problemātika, kura atspoguĜo modernizējošās 
sabiedrības aktuālākās vajadzības. Bez tam, šā moduĜa apgūšanā paredzēta studentu 
iepazīstināšana ar dažādu parādību un procesu socioloăiskās analīzes metodi. Tā kā ievads 
socioloăijā tiek izskatīts kā ievads sochumanitārajā disciplīnā, kas veido sockultūras 
potenciālu, tad pasniedzēja vadībā studenti mērėtiecīgi sagatavo kursa darbus, referātus. 
Darbs pie izvēlētā temata Ĝauj studentiem dziĜāk apgūt mācību materiālu un izrādīt 
patstāvību, erudīciju un radošu pieeju. 
 
1. Veidot studenta sociālo domāšanu, māku parādīt, noskaidrot un formēt sociālās 

problēmas. 
2. Iemācīt studentam izpratni par socioloăijas tehnoloăiju daœādās sabiedriskās dzīves 

sfērās. 
3. Iemācīt sociālo jēdzienu un kategoriju zināšanas, kas saistītas ar studentu izvēlēto 

specializāciju. 
4. Iepazīstināt ar Eiropas, Amerikas un Latvijas sociologu darbiem. 
 
Kursa saturs 
1 Socioloăija kā zinātne. 
2 Socioloăijas priekšmets un metode, tās saistība ar tieslietām. 
3 Socioloăijas pamatkategorijas un jēdzieni un to integrācija tiesību socioloăijā. 
4 Sabiedrības uzbūve: sociālie institūti un organizācijas. Tiesību aizsardzības iestādes. 
5 Sabiedrība kā sockulturāla sistēma 
6 Sociālā un tiesiskā uzvedība. 
7 Sociālais (masveida) raksturs. 
8 Tiesību izziĦa. Metodes un process. 
9 Cilvēks un tiesības: tiesisko procesu socioloăiskā analīze. 
10 Interpretācija tiesību pētījumos. 
 
Mācību metodes 
Kurss paredzēts patstāvīgai apmācību iemaĦu attīstībai noformulētas programmas ietvaros. 
Semestra laikā studenti regulāri piedalās seminārnodarbībās, kas sniedz socioloăijas teorijas 
pamatus. Tāpat arī praktiskie darbi studentiem sniedz patstāvīgās domāšanas iemaĦas. Kā 
seminārnodarbības, tā arī praktisko darbu izpilde noris pasniedzēja uzraudzībā, vadībā. 
Studenti paši izvēlas to referātu tēmas, kuras aizstāv publiski savās grupās. 
 
Zināšanu novērt ējums 
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Referāts var būt par jebkuru socioloăijas teorijas un metodikas tēmu, ja vien moduĜa 
pasniedzējs to ir atzinis par labu. Tas var tikt arī izpildīts kā studentu grupas izpētes 
rezultāts. 
a) referāts                                                                                                30% 
b) ieskaite                                                                                                60% 
c) seminārnodarbības (pozitīvas zināšanas)                                            10%. 

 

Literat ūra 
1. Cilvēks un dzīve socioloăijas skatījumā. LU Socioloăijas karta. Zin. red. B. Zepa, A. 

Zobena. R., 1996. 
2. “Sabiedrības pārmaiĦas Latvijā.” Filozofijas un socioloăijas institūts: Baltijas studiju 

centrs. Zin. red. A.Tabūns. R.: “Jumava”, 1998. 
3. E. Mūrnieks. Vispārējā socioloăija: lekciju konspekts: 1; 2 daĜas. R.: RTU. 
4. Giddens A. Sociology. Oxford University Press, 1989. 
5. Smelser N.J. Sociology, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1988. 
6. Turaškevičs R. Ievads vadības socioloăijā. Rīga.: - RTU, 1999. 
7. Sidens E. Sabiedrības veidošanās. R., 1999. 
8. Šmite A. Skolas vadītāja darbam. R., 1999. 
(Teorētiski metodiskais palīglīdzeklis). 
9. KrieviĦš V. Izglītības socioloăija. R., 1999. 
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Studiju kursa nosaukums: Tiesību filozofija  
Studiju priekšmeta vadītājs: Dr.phil. Lolita Vilka  

Statuss: obligātais kurss 

Kods: TieZ bak/007 

Kred ītpunkti: 2 

Pārbaudes forma: ieskaite 

 

Kursa mērėis un uzdevumi 

Ties ību filozofija ir m ācība par ties ību idej ām saist ībā ar dogmu un ties ību 
saturu. Dabisko un pozit īvo ties ību izpratnes veidošana ir š ī kursa pamat ā, 
aptverot br īvības, taisn ības, atbild ības, miera un saska Ħas idejas. Students 
patst āvīgi izv ēlās savu ties ību izpratnes koncepciju, kas veido vi Ħa tiesisk ā 
intelekta gar īgo pamatu.  

1. Veidot un audzināt tiesisko intelektu kā jurista praktiskās darbības ceĜrādi un garīgo 
pamatu uz tiesību ideju izpratnes pamata. 

2. Veidot spēju izprast tiesību normas jurista praktiskajā darbā, balstoties uz brīvi 
izvēlētu tiesību koncepciju. 

3. Veidot spēju saprast vēstures, politikas un tiesību saistību jurista darbā. 
 
Kursa saturs 
1 Tiesību filozofija: priekšmets, uzdevums un mērėis. 
2 Politika un tiesības. 
3 Dabiskās un pozitīvās tiesības. 
4 Tiesības: dogma, saturs un ideja. 
5 Morāle un tiesības. 
6 Tiesību filozofijas idejas. 
7 Brīvībs tiesības. 
8 Juridiskais pozitīvisms. 
9 Tiesību psiholoăiskā skola. 
10 Tiesību socioloăiskā skola. 
 

Mācību metodes 
Kursa teorētiskais materiāls tiek pasniegts aktīvu lekciju laikā, kur pasniedzējs tikai rāda 
studentam ceĜu savas tiesību izpratnes veidošanā. Šīs izpratnes līmeni pasniedzējs vērtē 
nākošā lekcijā. Semināri ir domāti divu svarīgu tiesību ideju izpratnes veidošanai un 
audzināšanai: 

1) brīvības ideja tiesībās un politikā; 
2) taisnība – politikas un tiesību ideja. 

Semināri balstās uz patstāvīgu darbu ar literatūru, lai pēc tam students publiski paustu savu 
izpratni par konkrēto jautājumu.  
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Zināšanu novērt ējums 

a) darbs lekcijā………………………………10% 
b) darbs semināros…………………………..20% 
c) ieskaites biĜete…………………………….40% 
d) ieskaites jautājumi bez gatavošanās………30% 

 
Literat ūra 
1. Cipeliuss R. Tiesību būtība.R., 2001. 
2. KrastiĦš I. Tiesību doktrīnas.R.,1996. 
3. MeĜėisis E.N. Tiesību filozofijas vēstures.R.,1997. 
4. Politiskā filozofija. R., 1998. 
5. TauriĦš G. Politika, I – II .R., 1999 – 2001. 
6. Grennwalt K. Conflicts of Law and Morality. Oxford, 1989. 
7. Höffe O. Politische Gerechtigkeit. Franfurt a.M.1994. 
8. Fechner R. Rechtspphilosophie, 1992. 
9. Ryffel R. Grundprobleme der Rechts- und Stattsphilosophie, 1996. 
10.  Zippelius R.Rechtsphilosophie. Mūnchen, 1994. 
11.  Алексеев С.С. Философия права.М.,1999. 
12.  Хеффе О. Политика, право, справедливость. М., 1994. 
13. Чичерин Б.Н. Философия права. М., 1998. 
14.  Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник. – М.: 1999. 
15.  Нерсесянц В.С. Философия права. Краткий учебный курс.М.,2000. 
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Studiju kursa nosaukums: Loăika 
Studiju priekšmeta vadītājs: Asoc.prof., Dr.phil. Andris Vilks 

Statuss: obligātais kurss 

Kods: TieZ bak/008 

Kred ītpunkti: 2 

Pārbaudes forma: ieskaite 
 
 
Kursa mērėis un uzdevumi: 

Loăika pēta cilvēka domāšanas likumsakarības, kuram pakĜauts prātošanas process, kas ir 
nepieciešams nosacījums, lai pareizi izzinātu īstenību. 

Loăikas zināšana dod iespēju lietot šīs likumsakarības apzināti, palīdz analizēt savus un 
citus prātojumus, novērtēt to loăisko pareizību vai kĜūdainību un līdz ar to atšėirt patiesību 
no maldiem. 

1. Loăika ir abstrakta zinātne. 
Tā atšėiras no citām zinātnes nozarēm ar augstāku abstrakcijas pakāpi. Loăika pēta nevis 

domu konkrēto saturu‚ bet to struktūru un sakarību, t.i., to kopējo‚ kas raksturīgs visām 
domām neatkarīgi no konkrētā satura. 

2. Loăikas teorētisko aspektu studēšana nav pašmērėis. 
Galvenais ir prast lietot loăikas likumus, paĦēmienus un operācijas praksē -prātojuma 

procesā. Lai iegūtu šādas iemaĦas, jāvingrinās loăikas uzdevumu risināšanā. 
3. Loăika jāstudē (jāmācās) pakāpeniski. 
Loăikas kurss ir tā izveidots, ka katrai nodaĜai (jēdziens, spriedums, slēdziens, 

pierādījums) ir tikai relatīvi patstāvīga nozīme. Katra iepriekšējā iedaĜa ir pamats 
sarežăītākās nākošās nodaĜas studēšanā. 
 
Kursa tēmas: 
1 Loăikas priekšmets 
2 I nodaĜa.   JĒDZIENS 

1. Jēdziena vispārīgais raksturojums  
2. Attiecības starp jēdzieniem  
3. Jēdzienu iedalīšana  
Jēdzienu definēšana 

3 II nodaĜa.   SPRIEDUMS 
1. Spriedumu vispārīgs raksturojums  
2. Vienkāršais atributīvais spriedums  
Salikti spriedumi un to patiesuma nosacījumi  

4 III nodaĜa.   LOĂIKAS    PAMATLIKUMI  
1. Tāpatības likums  
2. Pretrunības likums 
3. Trešā izslēgtā likums  
Pietiekamā pamata likums 

5 IVnodaĜa.   SLĒDZIENS 
1. Tiešie deduktīvie slēdzieni  
2. Kategoriskais siloăisms  
3. Deduktīvie slēdzieni ar saliktām premisām  
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4. Induktīvie slēdzieni  
5. Analoăija  
Pierādījums 

 
 
Literat ūra 
1.   Beдин Ю.П. Cтpyктypa, иcтиннocть и пpaвильнocть мышлeния. ~ Pигa‚ 1979.   -

96c. 
2. I.Vedins, J.Golde. Uzdevumi loăikā. R., 1992., 53 uzdevumi. 
3. I.Vedins. Loăika. R., 1998. 
4. A‚Ivins. Dzelžainā loăika. R., 1991. 
5. A‚Ivins. Pareizas domāšanas māksla. R., 1990. 
6. Бepкoв B.Ф., ЯcкeвичЯ.C., ПaвлюkeвиЧ B.И.   Лoгикa. Mинcк‚ 1997. 
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Studiju kursa nosaukums: Eiropas integrācijas pamati 
Studiju priekšmeta vadītājs: Asoc.prof., Dr.jur. Eugene Eteris 

Statuss: obligātais kurss 

Kods: TieZ bak/009 

Kred ītpunkti:  3 

Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Anotācija 
Kurss sniedz studentiem nepieciešamos priekšstatus par Eiropas integrācijas procesiem, 
Eiropas Savienības izveidi un Eiropas Savienības tiesībām kā par veselu tiesību sistēmu. 
Tās iedarbību uz Eiropas integrācijas procesu, likumdošanas un tiesas funkcijām atbilstoši 
Eiropas Savienības institūcijām. Kursā tiek Ħemta vērā Eiropas Savienības sistēmas 
patreizējā brīža attīstība un tiek noteiktas Savienības tiesības politiskajā un ekonomiskajā 
kontekstā. 
Mērėi 
1.  Formēt studentos priekšstatu par Eiropas Savienību un tās tiesību sistēmu, tās struktūru, 

realizācijas virzieniem.  
2.  Zināšanas dod par Eiropas Savienības likumdošanas iestādēm. 
3.  Iemācīt patstāvīgi analizēt saistību starp Eiropas Savienības un savienības dalībvalstu 

iekšējām tiesībām un integrācijas procesiem. 
4.  Iemācīt  analizēt Eiropas Savienības  integrācijas procesus ekonomiskajā, tiesiskajā un 

sociālajā sfērā. 
Kursa saturs: 
1. Eiropas integrācijas jēdziens un būtība. 
2. Eiropas integrācijas saturs un tās tiesību avotu sistēma. 
3. Lēmumu pieĦemšanas kārtība Eiropas Kopienā. 
4. Eiropas tiesību pārkāpumu novēršana. 
5. Brīvas darbaspēka kustības un sociālās politikas tiesiskais regulējums Eiropas tiesībās. 
6. Preču, pakalpojumu un kapitālu brīvas kustības tiesiskais regulējums. 
7. Eiropas Kopienas integrācijas ekonomiskie procesi. 
8. Eiropas Kopienas integrācijas sociālie procesi. 
9. EK asociācija un sadarbība ar citām valstīm un starptautiskajām organizācijām. 
10. ES integrācijas attīstības virzieni. 
 
Mācību metodes 
Lekcijas, semināri par atbilstošām moduĜa pozīcijām. Studentiem ar plašo saziĦas līdzekĜu 
palīdzību katru dienu patstāvīgi jāseko notikumiem Eiropas Savienībā. Referātu 
sagatavošana par moduĜa konkrētajām pozīcijām. 
 
Zināšanu novērt ējums 

a) kontroldarbs, referāts…………………………………………….30% 
b) seminārā (pozitīvas zināšanas……………………………………10% 
c) ieskaitē……………………………………………………………60% 

 
Literat ūra 
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Tiesību avoti: 
1. Baltā grāmata. Asociēto Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu sagatavošana 
integrācijai Eiropas Savienības iekšējā tirgū. Rīga,  PHARE, [s.a.].  
2. Blackstone's EC Legislation 1999/2000. 10th editon. Nigel G.Foster. L.,2000. 
3. Konsolidēts Eiropas Kopienas dibināšanas līgums. R.,1999. 
4. Амстердамский договор. М., 1999.  
Mācību līdzekĜi: 
1. Alehno I., Buka A., Jarinovska K., Škoba L. Ievads Eiropas Kopienas tiesībās (Tiesu 
prakse un komentāri). R., 2001. 
2. Charlesworth Andrew and Cullen Holly. European Community Law. L.,1994. 
3. Eiropas Savienības tiesības. Kopenhāgena, 2001. 
4. Hartley T.C. The Foundations of European Community Law. Oxford, 1994.  
5. Kolatz Udo, Priednieks K. Eiropas tiesības. Lietu un materiālu izlase. R., 2000. 
6. Mathijsen P. S. R. F. A Guide to European Community Law. L., 1990. 
7. Tillotson John. European Community Law. Text, Cases & Materials. 2nd edition. L., 
1999. 
8. Европейское право. Учебник для вузов (под ред. Энтина Л.М. ) М.,2000. 
9. Топорнин  Б. Н.  Европейское право. М.,1998. 
10. Хартли Т.К. Основы права Европейского Сообщества. Москва,  
Будапешт,1998. 
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Studiju kursa nosaukums: Eiropas valstu tiesību vēsture 
Studiju priekšmeta vadītājs: Asoc.prof., Dr.hist.Valdis Blūzma 

Statuss: obligātais kurss 

Kods: TieZ bak/010 

Kred ītpunkti : 2 

Pārbaudes forma: ieskaite 
 

Kursa mērėi un uzdevumi 
 Palīdzēt studentiem apzināt galvenos faktus ārvalstu tiesību vēsturē, svarīgākos tiesību 
pieminekĜus un avotus; izprast tiesību attīstības vēsturisko procesu. 
l.   Veidot izpratni par tiesību attīstības saistību ar sociālajiem, politiskajiem, 
ekonomiskajiem u.c. procesiem sabiedrībā. 
2.  Attīstīt prasmi analizēt tiesību pieminekĜus un avotus. 
3.  Radīt izpratni par starpnacionālajām tiesību saimēm un lielāko valstu nacionālo tiesību 
sistēmu attīstību. 
4.  Izkopt spējas atrast saistību starp pagātni un tagadni. 

 
Kursa saturs 
1 Ārvalstu tiesību vēstures priekšmets. Tiesību izcelšanās 

Ārvalstu tiesību vēstures priekšmeta saturs un nozīme. Ārvalstu tiesību vēstures 
periodizācija. Ārvalstu tiesību vēstures pētīšanas metodes. 
Ārvalstu tiesību vēstures avotu un literatūras apskats. 
Aizvēsturiskā laikmeta sabiedriskās dzīves pētīšanas īpatnības. Pirmatnējās sabiedrības 
sabiedriskā iekārta. Paražu tiesības kā tiesību sākotnējā forma. Paražu tiesību īpatnības. 

2 Tiesības seno Austrumu valstīs 
Seno Austrumu valstu raksturojums. Austrumu despotijas. Verdzības rašanās. Personas 
tiesiskais stāvoklis. 
Senās Ēăiptes valsts iekārtas attīstība. Valsts pārvalde. Tiesību īpatnības. 

Senās Babilonijas valsts iekārta un pārvalde. Tiesību avoti. "Hamurapi likumi". Tiesību īpatnības. 
Senās Indijas valsts izveidošanās. Sabiedrības sadalījums varnās un kastās. Tiesību 
avoti. "Manu likumi". Tiesību īpatnības. 
Senās Ėīnas valsts iekārtas attīstība, valsts pārvalde, tiesību īpatnības 

3 Tiesības senās Grieėijas valstīs 
Senās Grieėijas valstiskie veidojumi - polisas. Personas tiesiskais stāvoklis Atēnu valstī. 
Solona reformas. Kleistena reformas. Demokrātijas nostiprināšanās Atēnu valsts 
pārvaldē. Tiesību attīstība Atēnu valstī. Drakonta likumi. Tiesu iekārta un tiesas process 
Atēnu valstī. 
Valsts iekārta aristokrātiskajā Spartā. Personas tiesiskais stāvoklis. Sabiedriskās dzīves 
reglamentācija. Likurga likumi. 
Tiesību īpatnības senajā Grieėijā Hellēnisma laikā 

4 Tiesību evolūcija senajā Romā 
Romas valsts un tiesību vēstures periodizācija. Romas valsts izveidošanās. Personas 
tiesiskais stāvoklis valdnieku laikā. Valsts tiesības valdnieku laikā. 
Servija Tullija reformas. Personas tiesiskais stāvoklis Romas republikā. Galvenie tiesību 
avoti Romas republikā. "12 tabulu likumi". Valsts tiesības. Tiesu iekārta. 
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Krimināltiesības. Procesuālās tiesības. 
Romas impērijas nodibināšanās un attīstība. IzmaiĦas personas tiesiskajā stāvoklī. 
Galvenie tiesību avoti Romas impērijā. Vienotu Romas impērijas tiesību izveidošana. 
Valsts tiesības. Tiesu iekārta. Noziegums un sods. Procesuālās tiesības. Tiesību zinātnes 
rašanās un attīstība senajā Romā. Romiešu tiesību sistematizācija 

5 Bizantijas tiesības. Paražu tiesības valstu izveidošanas laikā Eiropā viduslaikos. 
Austrumromas impērijas - Bizantijas (395. - 1453.g.) valsts tiesību attīstība. Tiesu 
iekārta. Galvenie tiesību avoti. Civiltiesības. Krimināltiesības. Procesuālās tiesības. 
Bizantijas ietekme uz slāvu tiesībām. 
ĂermāĦu valstu rašanās Eiropā pēc Rietumromas impērijas sabrukuma ĂermāĦu paražu 
tiesības. Galvenie ăermāĦu tiesību avoti. "Saliešu tiesa". Paražu tiesību krājumi 
Norvēăijā un Islandē. Tiesas. Procesuālās tiesības. 
Senās Krievzemes izveidošanās un attīstība. Personas tiesiskais stāvoklis Senkrievu 
valstī. Tiesību avoti. "Krievu tiesa". 

6 Feodālo tiesību rašanās Eiropā 8. – 18.gs. 
Kārtu rašanās un to tiesiskā nevienlīdzība. Feodālo tiesību rašanās un to galvenās 
īpatnības. Galvenie tiesību avoti. Valsts tiesības. Feodālās zemes tiesības. "Sakšu 
spogulis", "Švābu spogulis". 
Valsts iekārtas un tiesību īpatnības Viduseiropā un Austrumeiropā. Novgoгodas un 
Pleskavas feodālās republikas. Valsts pārvalde. Tiesību avoti. "Novgorodas tiesu 
grāmata". "Pleskavas tiesu grāmata". 
Zelta Ordas valsts iekārta un tiesības. 
Centralizētas krievu valsts izveidošanās. "Tiesas likumu krājums", 1497.g. 

7 Kanoniskās un pilsētu tiesības Eiropā 
KatoĜu baznīcas loma Eiropā viduslaikos. Kanonisko tiesību galvenie avoti. Kanonisko 
tiesību ietekme uz atsevišėām tiesību nozarēm. Baznīcas tiesas un to kompetence. Svētā 
inkvizīcija. Raganu un ėeceru prāvas. Baznīcas loma romiešu tiesību recepcijā. 
Pilsētu rašanās viduslaiku Eiropā. Pilsētu atšėirīgais tiesiskais stāvoklis. Personas 
tiesiskais stāvoklis pilsētās. Amatniecības un tirdzniecības reglamentācija pilsētu 
tiesībās. Pilsētu savienības. 

8 Romiešu tiesību recepcija. Tiesību kodiflk ācija Eiropā 16. - IS.gs. 
Romiešu tiesību studēšana viduslaiku Rietumeiropas universitātēs. Romiešu tiesību 
recepcijas gaita Rietumeiropas valstīs. 
Luija XIV ordonanses, Iб70.g. 
Valsts tiesību attīstība Polijā un Lietuvā. "Lietuvas statūti". 
Krievijas Tiesas likumu krājums, 1550.g. Krievijas "Zemes sapulces likumu krājums", 
1649.g. Svarīgākās kodifikācijas Krievijā I8.gs. 
"Zviedrijas likumu krājums", 1734.g. 
"Prūsijas vispārējo zemes tiesību krājums", 1794.g. 
Viduslaiku krimināltiesību īpatnības. Sodu sistēma. "Karolīna". 
Feodālā tiesu iekārta. Advokatūras, notariāta un prokuratūras izveidošanās. Inkvizīcijas 
(izmeklēšanas) tiesas process. 

9 Anglo sakšu tiesību sistēmas izveidošanās 
Divu tiesību sistēmu rašanās Eiropā. Personas tiesiskais stāvoklis Anglijā viduslaikos. 
Anglijas valsts iekārta pēc normaĦu iebrukuma 11.gs. Tiesu iekārta Anglijā viduslaikos. 
Zvērināto tiesu rašanās un attīstība. Galvenie tiesību avoti. Tiesas precedenta loma 
Anglijā. Vispārējo tiesību (common law) veidošanās. Civiltiesību īpatnības Anglijā. 
Krimināltiesības. Tiesas procesa īpatnības Anglijā. Vispārējo tiesību formālisma 
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pārvarēšana lordakanclera tiesā. Taisnīguma tiesību (law of equity) rašanās un attīstība. 
Taisnīguma tiesību galvenās īpatnības. Statūtu tiesības. 

10 MusulmaĦu tiesību rašanās un attīstība viduslaikos. 
Arābu kalifāta rašanās un attīstība. Personas tiesiskais stāvoklis. MusulmaĦu tiesību 
rašanās. MusulmaĦu tiesību avoti. Valsts tiesības. Tiesu iekārta. Civiltiesības. 
Krimināltiesības. Tiesas process. 

11 Feodālo tiesību attīstība Dienvidaustrumāzijas valstīs 
Valsts pārvalde feodālajā Ėīnā. Feodālās Ėīnas tiesību avoti. Civiltiesības. 
Krimināltiesības. Valsts rašanās un attīstība Japānā. Personas tiesiskais stāvoklis. 
Feodālās Japānas tiesību avoti. Krimināltiesības. 
Feodālās Indijas valsts iekārta. Tiesību attīstība Indijā 

12 Tiesības Eiropas kārtu pārstāvniecībās un absolūtajās monarhijās. 
Sabiedrības sadalījums kārtās Eiropā viduslaikos. Lielākās kārtu pārstāvniecības 
monarhijas Eiropā - Francija, Vācija‚ Anglija, Polija‚ Krievija. Tiesību īpatnības kārtu 
pārstāvniecības monarhijās. 
Absolūtisma nodibināšanās cēloĦi. Tiesību īpatnības Francijas, Vācijas un Krievijas 
absolūtajās monarhijās. 
Apgaismotā absolūtisma jēdziens. Apgaismotā absolūtisma ietekme uz tiesību attīstību. 
Tiesību reformas apgaismotā absolūtisma laikā Dānijā (1770. - 1772.g.). 
Valsts tiesību attīstība kārtu pārstāvniecībās un absolūtajās monarhijās. Administratīvo 
tiesību rašanās. 

13 Konstitucionālo tiesību rašanās un attīstība 17.gs. -20.gs. pirmajā pusē. 
Valsts tiesību sadalīšanās konstitucionālajās un administratīvajās tiesībās. 
Konstitucionālo tiesību galvenie avoti. 
KaraĜa cīĦa par varu ar parlamentu Anglijā 17.gs. Svarīgākie konstitucionālie akti 
Anglijā 17. un I8.gs. "Tiesību likums" (Bill ofrights), 1689.g. Parlamentārisma 
nostiprināšanās Anglijā 18. - 19.gs. Vēlēšanu tiesību attīstība Anglijā 19.gs. beig. - 20.gs. 
sāk. 
ZiemeĜamerikas koloniju tautas pārstāvniecības institūcijas 17. – I8.gs. Konfederācijas 
izveidošanās 1781.g. ASV konstitūcija, 1787.g. un tās papildinājumi. Konstitucionālo 
tiesību attīstība 19.gs. - 20.gs. pirmajā pusē 
Lielās franču revolucijas (1789.- 1799.g.) loma konstitucionalo tiesibu attīstībā. "Cilvēka 
un pilsoĦa tiesību deklarācija",1789.g. Francijas konstitucionālo tiesību attīstība 1791.- 
1799.g. 
Konstitucionālo tiesību attīstība Skandināvijā 19.gs. -20.gs. pirmajā pusē. 
Konstitucionālo tiesību attīstība Francijā 19.gs.- 20.gs. pirmajā pusē. 
Prūsijas konstitūcija, 1850.g. Vācijas impērijas konstitūcija, 1871.g. Veimāras 
konstitūcija, 1919.g. 
Konstitucionālā monarhija Krievijā 20. gs. sāk. 
Parlamenta lomas samazināšanās un izpildvaras nostiprināšanās. Vispārējo vēlēšanu 
tiesību ieviešana 20.gs. 

14 Tiesību diferencēšanās un attīstība Eiropā 19.gs. -20.gs. pirmajā pusē. 
Tiesību kodifikācijas process Rietumeiropā. Tiesību kodifikācijas īpatnības Krievijā. 
"Krievijas impērijas pilnais likumu krājums", 1830.g. "Krievijas impērijas likumu 
kopojums", 1832.g. 
Francijas civilkodekss, 1804.g. Austrijas civilkodekss, 1811.g. Vācijas civilkodekss 
(BGB), 189б.g. Šveices civilkodekss, 1907.g. Civiltiesību īpatnības Krievijā. Īpašuma 
un saistību tiesību pilnveidošanās un unifikācija. Sievietes un bērnu tiesību 
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nostiprināšanās ăimenē. Mantojuma tiesību attīstība. 
Privāttiesību sadalīšanās civiltiesībās un tirdzniecības tiesībās. Francijas tirdzniecības 
kodekss, 1807.g. 
Darba tiesību rašanās un attīstība. Sociālo tiesību rašanās un attīstība. 
Krimināltiesību humanizācija Rietumeiropā. Francijas kriminālkodekss, 1810.g. 
Teritoriālo tiesu sistēmas izveidošanās. Zvērināto tiesu izplatība. Civilprocesa un 
kriminālprocesa atdalīšanās. Prokurora un advokāta lomas pieaugums tiesas procesā. 
Francijas kriminālprocesa kodekss, 1810.g. 
Krievijas zemnieku reforma, 1861.g. Krievijas tiesu iekārtas un tiesas procesa reforma, 
1864.g. Pгetreformas 1880. - 1890.g. Krimināltiesību īpatnības Krievijā 19.gs.beig. - 
20.gs.sākuma tiesības Krievijā divu revolūciju starplaikā 1917.g 

15 Anglo-amerikāĦu tiesību sistēmas izveidošanās un attīstība 
Statūtu tiesību lomas pieaugums Anglijā. Tradīciju loma Anglijas tiesību evolūcijā. 
Anglijas tiesību modernizācija 19.gs. Tiesu iekārtas reforma 1873. - 1875.g. 
ASV likumdošanas sistēmas attīstība. Statūtu tiesības. Civiltiesību īpatnības. 
Krimināltiesību īpatnības. ASV tiesu iekārtas attīstība. Tiesas procesa īpatnības. 
Anglo sakšu tiesību īpatnības Anglijas kolonijās 

16 Tiesību attīstība Āzijas‚ Āfrikas un Lat īĦamerikas valstīs līdz 
Otrajam pasaules karam 
MusulmaĦu tiesību attīstība jaunajos laikos. 
Feodālo tiesību attīstība Japānā. Valsts iekārtas un tiesību reformas 19.gs. otrajā pusē. 
Japānas 1889.g. konstitūcija. Civiltiesības. Krimmāltiesības. Procesuālās tiesības. 
Tiesību attīstība Ėīnā. Ėīnas Republikas nodibināšana 1912.g. Tiesību īpatnības Ėīnas 
Republikā. 
Tiesību attīstība Indija. 
Tiesību attīstības īpatnības Āfrikā. AfrikāĦu paražu tiesību attīstība. 
Neatkarīgu valstu veidošanās LatīĦamerikā (1810. - 1826.g.) LatīĦamerikas valstu 
konstitucionālo tiesību attīstība. Privāttiesību attīstība 

17 Tiesības demokrātiskajās valstīs laika posmā starp diviem pasaules 
kariem 
Izpildvaras lomas palielināšanās. Deleăētās likumdošanas paplašināšanās. Tiesību 
attīstība ASV. Tiesību attīstība Lielbritānijā. Tiesību attīstība Francijā 

18 Padomju tiesības 1917. -1953.g. 
Varas pāriešana padomju rokās 1917.g. rudenī. Padomju valsts varas un pārvaldes 

aparāta veidošana. 
Padomju tiesību izveidošanās. Valsts ietekme uz padomju tiesībām. Valsts tiesību 
attīstība. Padomju Krievijas konstitūcija, 1918.g. Padomju Savienības izveidošanās. 
PSRS konstitūcijas, 1924., 1936.g. Savienoto republiku un autonomo republiku 
konstitūcijas. Tiesu iekārtas attīstība. Represīvo institūciju izveidošana un to reformas. 
Padomju tiesību kodifikācija. Administratīvo tiesību vadošās lomas nostiprināšanās citu 
tiesību nozaru vidū. Civiltiesību attīstība. Darba tiesības. Sociālās tiesības. 
Krimināltiesību attīstība. Procesuālo tiesību attīstība 

19 Tiesības Itālijas un Vācijas totalitārajos režīmos 
Fašistu nākšana pie varas Itālij ā 1923.g. Likumdošanas un izpildvaras saplūšana. 

Korporatīvās valsts veidošanās. Represīvais aparāts. 
Nacionālsociālistiskās vācu strādnieku partijas (NSVSP) nākšana pie varas Vācijā 

1933.g. Tiesību pakĜaušana NSVSP interesēm. Vācijas impērijas centralizācija. Tiesu 
iekārta. Represīvās un izlūkdienesta institūcijas. Civiltiesības. "Tautas likumu grāmatas" 
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projekts. Krimināltiesības un sodu represīvais raksturs. Kriminālprocess. 
Itālijas un Vācijas totalitāro režīmu sabrukums. Totalitāro režīmu noziedzīgā rakstura 

atzīšana starptautiskā mērogā. Nirnbeгgas process. 
20 Sociālistiskās tiesības pēc Otrā pasaules kara 

Sociālistisko valstu bloka izveidošanās pēc Otrā pasaules kara. Tiesību īpatnības 
Eiropas sociālistiskajās valstīs. Tiesību īpatnības Āzijas‚ Āfrikas un LatīĦamerikas 
sociālistiskajās valstīs. 
Svarīgākās izmaiĦas padomju tiesībās pēc 1953.g. Valsts tiesības. PSRS konstitūcija, 
1977.g. Tiesu iekārta. Prokuratūra. Kontroles institūcijas. Tiesību kodifikācijas process. 
Civiltiesības. DzīvokĜu likumdošana. Sociālās tiesības. Darba tiesības. Krimināltiesības. 
Procesuālās tiesības. 
Svarīgākās tiesību reformas PSRS 8O.gadu beigās 

21 Tiesību demokratizācija un unifikacija p ēc Otrā pasaules kara 
Rietumeiropas valstu pēckarajaunās konstitūcijas (VFR‚ Itālijas, Francijas). 
Cilvēktiesību un sociālo tiesību nostiprināšana konstitucionālajos dokumentos. 
Konstitucionālās tiesas. Administratīvās tiesas un administratīvais process. 
Ombudsmena institūts. Sieviešu un vīriešu tiesiskās vienlīdzības nodrošināšana. 
Civiltiesību modernizācija un liberalizācija. Krimināltiesību humanizācija. 
Tiesību unifikācijas process Eiropā. Eiropas tiesību izveidošanās. Tiesību unifikācija 
ziemeĜvalstīs. Starptautisko tiesību normu ietekme uz nacionālo likumdošanu 

22 Tiesības jaunattīstības valstīs pēc Otrā pasaules kara 
Koloniālās sistēmas sabrukums Āzijā un Āfrikā pēc Otrā pasaules kara. Tiesību 
īpatnības jaunattīstības valstīs. Nacionālo tiesību veidošanās neatkarību ieguvušajās 
valstīs 

Pamatliteratūra 
1. Bceoбщaя иcтopия гocyдapcтвa и пpaвa / Oтв. peд. K.И.Бaтыp. - M.: Былинa‚ 

1998,1999. -456,495. 
2. Иcaeв И.A. Иcтopия гocyдapcтвa и пpaвa Poccии. - M.: Юpиcт‚ - 1996,1998,1999. -

544,608,603. 
3. Чepнилoвcкий З.M. Bceoбщaя иcтopия гocyдapcтвa и пpaвa - M.: Bыcш. Шкoлa‚ 

Юpиcтъ‚ 1996,1999.-576 
 
Papildliteratūra 
1. BirziĦa L. Romiešu tiesību vēsture: MācTbu līdzeklis. - R.: LR Aizsardz. akad., 1996. - 86. 
2. BirziĦa L. Vācijas tiesību vēsture (V - XXgs.). Mācību līdzeklis. - R.: Turība‚ 1999. -145. 
3. Baker H.C. An Introduction to English Legal History. - Butterwoгth, 1996. - 673. 
4. Friedman L.M. A history of American law. 2 ed. - New-York, 1985. 
5. Hall K.L. Civil гights in American history. - New York; London: Garland Publishing INC‚ 

1987.-792. 
6. Robinson O.F. Euгopean legal history. 2.ed. - London: Butterworths, 1995. - 368. 
7. Teeven K.M. A history of the Anglo-American common law of contract. - New York; 

Westport, 1990.-382. 
8. Europāische Rechtsgeschichte. Tl. - b.v.: Glashutten im Tannus‚ 1972. - 464. 
9. Europāische Rechtsgeschichte. T2. - b.v.: Glashutten im Tannus‚ 1974. - 124. 
10. Eisenhardt U. Deutsche Rechtsgeschichte. - Mūnchen: Beck‚ 1984. - 424. 
11. Schlosseг H. Grundzuge der neueren Privatrechtsgeschichte. - Karlsruhe: C.F.Muller 

juristischer Verlag Heidelberg, 1985. - 246. 
12. Wesenberg G. Neueгe deutsche Privatrechtsgeschichte. - Karlsruhe: C.F.MШler 

juristischeг Verlag Heidelberg, 1975. - 144. 
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13. Aннepc Э. Иcтopия eвpoпeйcкoгo пpaвa / Пep. co швeд. - M.: Hayкa‚ 1999. - 394. 
14. Бepмaн Г.Дж. Зaпaднaя тpaдиция пpaвa: эпoxa фopмиpoвaния / Пep. c aнгл. -M.: 

Изд-вo Mocк. yн-тa‚ 1994. -591. 
15. Гpaфcкий B.Г. Bceoбщaя иcтopия пpaвa и гocyдapcтвa. Учeбник для вyзoв.- M: 

Hopмa‚ 2000. - 730. 
16. Eмeлин A.C. Иcтopия гocyдapcтвa и пpaвa Poccии: oктябpь 1917- дeкaбpь 1991 гг. 

-M.:Щит-M, 1999.-228. 
17. Oмeльчeнкo O.A. Bceoбщaя иcтopия гocyдapcтвa и пpaвa. Учeбник. 2-e изд. иcпp. 

и дoп. T.1,2. - M: Ocтoнcьe, 1999. - 523, 494. 
 
Tiesību pieminekĜi 
1. Poccийcкoe зaкoнoдaтeльcтвo X - XX вeкoв: B 9-и т. / Пoд oбщ. peд. 

O.И.Чиcтякoвa. -M., 1984-1991. 
2. Xpecтoмaтия пo вceoбщeй иcтopии гocyдapcтвa и пpaвa. T 1., T. 2. / Пoд peд. 

K.И.Бaтыpa и E.B. Пoликapпoвoй. - M.: Юpиcтъ‚ 1996.- 392, 520. 
3. Xpecтoмaтия пo иcтopии гocyдapcтвa и пpaвa зapyбeжныx cтpaн / Пoд peд. 3. M. 

Чepнилoвcкoгo. - M.: Юpид. лит., 1996- 472. 

 

UzziĦu literatūra 
1. Ārvalstu valsts un tiesību vēsture: Terminu skaidrojošā vārdnīca. / Sast. P.Valters. - R.: 

Divergens, 1998.- 108. 
2. Latviešu konversācijas vārdnīca. 1. - 21. sēj. -R.: A.Gulbja apg., 1927. - 1940. 
3. Handwбrterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte. HRS. / Red. D.Werkmūller. Bd. 1 - 5. 

-Berlin: E.Schmidt, 1971 - 1998. 
4. Иcтopия гocyдapcтвa и пpaвa: Cлoвapь-cпpaвoчник / Пoд peд. M.И.Cизикoвa. - M.: 

Юpид. лит., 1997.-304. 
5. Иcтopия гocyдapcтвa и пpaвa: Xpoнoлoгия. / Пoд peд. M.И. Cизикoвa. M.: 

ИHФPAM‚ 1996.-160. 
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Studiju kursa nosaukums: Latvijas valsts un tiesību vēsture 
Studiju priekšmeta vadītājs: Mag.jur. Pēteris Valters 

Statuss: obligātais kurss 

Kods: TieZ bak/011 

Kred ītpunkti: 3 

Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Kursa mērėi un uzdevumi 
Palīdzēt studentiem apzināt galvenos faktus Latvijas tiesību vēsturē, svarīgākos tiesību 
pieminekĜus un avotus; izprast Latvijas tiesību attīstības vēsturisko procesu. 

1. Veidot izpratni par Latvijas valsts un tiesību attīstības saistību ar sociālajiem, 
politiskajiem, ekonomiskajiem u.c. procesiem sabiedrībā. 

2. Attīstīt prasmi analizēt tiesību pieminekĜus un avotus. 
3. Radīt izpratni par Latvijas nacionālo tiesību sistēmu kā Kontinentālās tiesību 

saimes sastāvdaĜu. 
4. Izkopt spējas atrast saistību starp pagātni un tagadni. 

 
Kursa saturs 
1 Latvijas valsts un tiesību vēstures priekšmets. 

Eatvijas valsts un tiesību vēstures priekšmeta saturs un nozīme. Latvijas valsts un tiesību 
vēstures periodizācija. Eatvijas valsts un tiesību vēstures avoti. Latvijas valsts un tiesību 
vēstures zinātnes attīstība. Latvijas valsts un tiesību vēstures pētīšanas metodes. 
Literatūras apskats 

2 Vispārējs pārskats par pirmajiem valstiskajiem veidojumiem Latvijas teritorij ā un 
tās atrašanos Vācijas, Polijas, Zviedrijas un Krievijas sastāvā 19.gs. - 1918.g. 
Agrīno valstisko veidojumu izcelšanās, to valstiskais un juridiskais statuss. Eivonijas 
rašanās krusta karu rezultātā. Livonijas konfederācija. Livonijas sairšana Livonijas kaгa 
rezultātā. Aizdaugavas Hercogiste, Inflantija un Kurzemes Hercogiste Polijas-Lietuvas 
pakĜautībā. Latvijas teritorijas nonākšana Krievijas sastāvā. Baltijas novada izveidošanās 
un tā statuss Krievijas Impērijā. Latvijas teritorija Pirmā pasaules kara laikā. 

3 Vispārējs pārskats par LR rašanos, neatkarīgas valsts pastāvēšanu, padomju un 
vācu okupācijas periodu, Latvijas valstiskuma attīstību pēc neatkarības atgпšanas 
1918. -2002.g. 
Politiskie priekšnoteikuni LR proklamēšanai 1918.g. novembrī. ESPR nodibināšanās un 
pastāvēšanas cēloĦi. Neatkarīgas valsts veidošana. Parlamentārais posms LR. Autoritārā 
republika. Neatkarības zaudēšana. Vācu okupācijas periods. Latvija Padomju Savienības 
sastāvā. LR pēc neatkarības atgūšanas. 

4 ledzīvotāju tiesiskais stāvoklis Latvijas teritorij ā. 
Sabiedrības struktūra pirmajos valstiskajos veidojumos Latvijas teritorijā. Kārtu 
sabiedrības izveidošanās Livonijā. IzmaiĦas kārtu tiesiskajā stāvoklī Aizdaugavas 
Hercogistē, Inflantijā, Kurzemes Hercogistē un zviedru Vidzemē. Kārtu tiesiskais 
stāvoklis Latvijas teritorijā Krievijas sastāva. Zemnieku brīvlaišana  19.gs., tās nozīme 
latviešu tautas evolūcijā. Kārtu atšėirību likvidēšana 1920.- 1922.g. 

5 Latvijas tiesību avoti. 
Paražu tiesības pirmajos valstiskajos veidojumos Latvijas teritorijā. BruĦinieku tiesību, 
pilsētu tiesību, kanonisko tiesību, zemnieku tiesību avoti Livonijā. Svarīgākie tiesību 
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avoti Aizdaugavas Hercogistē, Inflantijā, Kurzemes Hercogistē un zviedru Vidzemē. 
Tiesību avoti Latvijas teritorijā Krievijas sastāvā. Svarīgākie tiesību avoti Latvijas 
teritorijā Pirmā pasaules kara laikā. Vietējo paražu tiesību, romiešu, vācu‚ polu‚ zviedru 
un krievu tiesību savstarpējā mijiedarbība Latvijas teritorijā līdz 1918.g. 
Tiesību avoti LSPR. LR tiesību avoti un nacionālās tiesību sistēmas veidošana. Padomju 
tiesību avoti. Svarīgākie tiesību avoti vācu okupācijas laikā. Tiesību avoti LR pēc 
neatkarības atgūšanas. 

6 Publisko tiesību attīstība Latvijas teritorij ā 19.gs. - 1918.g. 
Publiskās varas rašanās pirmajos valstiskajos veidojumos Latvijas teritorijā. Valsts 
iekārtas un valsts pārvaldes privātais raksturs viduslaikos Latvijas teritorijā. Valsts 
iekārta un valsts pārvalde Livonijā. Valsts iekārta un valsts pārvalde Aizdaugavas 
Hercogistē, Inflantijā, Kurzemes Hercogistē un zviedru Vidzemē. Valsts iekārta un 
valsts pārvalde Latvijas teritorijā Krievijas sastāvā. Pašvaldību attīstība Latvijas 
teritorijā līdz 1918.g. Finansu tiesības Latvijas teritorijā līdz 1918.g. Krimināltiesības 
Latvijas teritorijā viduslaikos. Kгimināltiesības Latvijas teritorijā Krievijas sastāvā. 
Tiesas pirmajos valstiskajos veidojumos Latvijas teritorijā. Kārtu tiesas Latvijas 
teritorijā. Teritoriālo tiesu sistēma Latvijas teritorijā 19.gs. beig. - 20.gs. sāk. Procesuālo 
tiesību attīstība Latvijas teritorijā līdz 1918.g. Darba un sociālo tiesību attīstība Latvijas 
teritorijā 19.gs. - 20.gs. sāk. 

7 Publisko tiesību attīstība LSPR 1918. – 1920.g., LR 1920. - 1940.g., LPSR 1940. - 
1941.g. un 1945. - 1990.g., LR 1990. - 2002.g. 
Valsts tiesības LSPR. Konstitucionālo tiesību attīstība LR līdz 1940.g. Administratīvās 
tiesības LR līdz 1940.g. Valsts tiesības vācu okupācijas laikā. Padomju valsts tiesības. 
Konstitucionālo un administratīvo tiesību attīstība LR pēc neatkarības atgūšanas. 
Pašvaldību tiesību attīstība LR. Pašvaldību īpatnības LPSR. Finansu tiesību attīstība LR. 
Finansu tiesību īpatnības LPSR. Krimināltiesību attīstība LR līdz 1940.g. 
Kriminātiesības LPSR. Kгimināltiesību attīstība LR pēc neatkarības atgūšanas. Tiesu 
iekārta LR līdz 1940.g. Padomju tiesu iekārta. Tiesībsargājošo institūciju reforma pēc LR 
neatkarības atgūšanas. Procesuālās tiesības LR līdz 1940.g. Procesuālās tiesības LPSR. 
IzmaiĦas procesuālajās tiesībās pēc LR neatkarības atgūšanas. Darba un sociālās tiesības 
LR līdz 1940.g. Darba un sociālās tiesības LPSR. Darba un sociālās tiesības pēc LR 
neatkarības atgūšanas. 

8 Privāto tiesību attīstība Latvij ā. 
Privāto tiesību elementi paražu tiesībās pirmajos valstiskajos veidojumos Latvijas 
teritorijā. Civiltiesības Livonijā. Civiltiesību īpatnības Aizdaugavas Hercogistē, 
Inflantijā, Kurzemes Hercogistē un zviedru Vidzemē. Civiltiesību attīstība Latvijas 
teritorijā Krievijas sastāvā. Baltijas Vietējie civillikumi. Civiltiesību attīstība LR. 
Civiltiesību īpatnības LPSR. Zemes tiesību attīstība Latvijā 20.gs. Tirdzniecības tiesību 
attīstība Latvijas teritorijā 

 
Literat ūra 
Pamatliteratūra: 
1. Ābers B. Latvijas tiesību vēsture. Pēc doc. B.Ābera 1938./39.g. lekcijām. - R.: b.v. 
2. Apsītis R., BirziĦa L., Grīnbergs O. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture (1917. - 

1970.). -R.:Zvaigzne, 1970. 
3. KalniĦš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture. I d. - R.: Zvaigzne, 1972. 
4. KalniĦš V., Apsītis R. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture. II d. - R.: Zvaigzne, 1980. 



 58 

5. Latvijas tiesību vēsture (1914 - 2000): Mācību grāmata juridiskajām augstskolām un 
fakultātēm. - R.: LU žurnāla "Latvijas vēsture" fonds‚ 2000. 

6. Svābe A. Latvijas tiesību vēsture. Pēc 1931./32. m.g. Latvijas Universitātē lasītām 
lekcijām atreferējis stud. iur. A.Sīrons. 1 daĜa - R.: Latvijas Universitātes Studentu 
padomes grāmatnīca, 1932. 

7. Švābe A. Latvijas tiesību vēsture. Pēc 1932./33. m.g. Latvijas Universitātē lasītām 
lekcijām atreferējis stud. iur. A.Šīrons. 2.daĜa. - R.: Latvijas Universitātes Studentu 
padomes grāmatnīca,1933. 

8. Švābe A. Latvijas tiesību vēsture. Pēc 1932./33. m.g. Latvijas Universitātē lasītām 
lekcijām atreferējis stud. iur. A.Šīrons. З.daĜa. - R.: Latvijas Universitātes Studentu 
padomes grāmatnīca, 1934. 

9. Kaлнынь B. Oчepки иcтopии гocyдapcтвa и пpaвa Лaтвии в X - XIX вeкax. - P.: 
Звaйгзнe, 1980. 

Papildliteratūra: 
1. Ābers B. Vidzemes zemnieku stāvoklis 19.gs. pirmajā pusē. - R.: Gulbis‚ 1936. 
2. Brežgo B. Latgales zemnieki pēc dzimtbпšanas atcelšanas, 1961. - 1914. - R.: LVI‚ 1954. 
3. KalniĦš V. Kurzemes hercogistes valsts iekārta un tiesības (1561. - 1795.). Mācību 

līdzeklis. -R.:LVU‚ 1963. 
4. LazdiĦš J. Baltijas zemnieku privāttiesības (XIX gs.). R.: Biznesa augstskola Turība‚ 

2000. 
5. Padomju tiesības / V. Millera, E. MeĜėiša гed. - R.: Zvaigzne, 1978. 
6. Padomju tiesības / V. Paegles red. - R.: Zvaigzne, 1987. 
7. Strods H. Kurzemes kroĦa zemes un zemnieki 1795. - 1861. - R.: Zinātne, 1987. 
8. Švābe A. Kurzemes muižu tiesības. R.: Gulbis‚ 1931. 
9. Svābe A. Livonijas senākās bшĦinieku tiesības. - R.: Gulbis‚ 1932. 
10. Svābe A. Pagasta vēsture. - R.:Roze, 1926. 
11. Švābe A. Zemes attiecību un zemes reformu vēsture Latvijā. - R.: Latvijas Zemnieku 

savienības spiestuve, 1930. 
12. Zemzaris T. Vilkaču prāvas Vidzemē. - R.: Gulbis‚ 1939. 
13. Tiesību avoti un pieminekli 
14. Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības ZiĦotājs. 
15. Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri. Seno paražu un Livonijas tiesību avoti 

10.gs. -16.gs. I sēj. / Prof. E.MeĜėiša red. Autori J.LazgiĦš, V.Blпzma., S.Osipova. - R., 
1998. 

16. Likumu un Ministru kabineta noteikumu krājums 1919. - 1939.g. - R.: Kodifikācijas 
nodaĜa‚ 1919.-1939. 

17. Padomju varas konstitucionālie akti Latvijā (1917. - 1957.). - R.: LVI‚ 1957. 

UzziĦu literatūra:  
1. Latviešu konversācijas vārdnīca. 1. - 21. sēj. - R.: A.Gulbja apg., 1927. - 1940. 
2. Latvijas padomju enciklopēdija. 1. - 10. sēj. - R.: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981. -

1987. 
3. Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters - 2.papi1din. izd. - R. 

Divergens, 2001. 
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Studiju kursa nosaukums: Valsts teorija 
Studiju priekšmeta vadītājs: Mag.jur. Jānis Ievītis 

Statuss: obligātais kurss 

Kods: TieZ bak/012 

Kred ītpunkti: 3 

Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Kursa mērėis un uzdevumi 
♦ Palīdzēt studentiem apgūt teorētiskās zināšanas par valsts būtību, tās 

formām, funkcionēšanu, tiesisku valsti, valsts un tiesību mijiedarb ību. 
♦ Sniegt izpratni par jurisprudences pamatjēdzieniem, tiesībām kopumā (mēăinot 

noskaidrot,  kas ir tiesības, kāpēc tās ir nepieciešamas, kā tās izmanto) tiesiskām 
parādībām un tiesību funkcijām, kā arī veicināt studentu juridiskās domāšanas 
veidošanos. 

 
Kursa saturs 
1 Valsts teorijas būtība. 

Valsts zinātnes un valsts teorijas jēdziens. Valsts teorijas vispārējais raksturs. Valsts 
teorijas loma juristu praktiskajā darbā. Valsts teorijas priekšmets citu sabiedrisko un 
tiesību studiju priekšmetu vidū. Valsts pētīšanas metodes. Literatūras apskats 

2 Valsts kā sabiedrības organizācijas forma. 
Sabiedrība kā indivīdu kopdzīves forma. Sabiedrības organizācijas formas: ăimene, 
dzimta, cilts, klans, vecuma grupas, dzimuma grupas, profesiju grupas, etniskās grupas, 
tauta, nācija. Valsts kā universāla sabiedrības organizācijas forma. Pilsoniskās 
sabiedrības jēdziens. Valsts un pilsoniskā sabiedrība kā modernās sabiedrības elementi 

3 Valsts izpratnes teoriju daudzveidība. 
Valsts būtības definīciju daudzveidība, tās iemesli. Valsts veidošanās vēsture un valsts 
veidošanos skaidrojošo teoriju daudzveidība. Teoloăiskā, patriarhālā, vardarbības, 
patrimoniālā, sabiedriskā līguma, socioloăiskā, ekonomiskā, vēsturiski materiālistiskā 
u.c. valsts veidošanās teorijas. Valsts būtību skaidrojošās teorijas. Ētiskā, marksistiskā, 
elitu u.c. valsts koncepcijas un teorijas. 

4 Valsts būtība un pazīmes. 
Valsts būtības izpratnes attīstība no valdnieka valsts līdz pilsoniskās sabiedrības valstij. 
Valsts kā indivīdu savienība, kas veidota uz tiesību pamata. Valsts konstitutīvie 
elementi: iedzīvotāji, teritorija, publiskā vara. Valsts pazīmes: suverenitāte (valsts 
suverenitāte, valsts varas suverenitāte, tautas suverenitāte), publiskā vara, nodokĜu 
iekasēšanas sistēma, valsts atribūtika un simbolika. Valsts un taisnīguma princips 

5 Valsts vara. 
Varas jēdziens. Sociālās varas jēdziens. Valsts vara kā sociālās varas veids. Valsts 
varas publiskais raksturs. Valsts varas dalīšana: likumdošanas vara, izpildvara, tiesu 
vara. Varas kontroles būtība un nozīme. Valsts un valsts vara kā piespiedu mehānisms. 
Valsts vara un cilvēka tiesību garantēšana un nodrošināšana. Valsts varas 
ierobežošanas tiesiskie līdzekĜi un paĦēmieni. 

6 Valsts formas. 
Valsts formas jēdziens. Valsts vēsturiskās formas. Valsts valdīšanas formas: monarhija 
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un republika. Valsts teritoriālās iekārtas formas: unitāra valsts, federatīva valsts, 
konfederācija. Valsts politiskā režīma (valdīšanas stila) formas: demokrātija, 
autoritārisms, totalitārisms. 

7 Valsts aprāts. 
Valsts aparāta jēdziens. Valsts aparāta organizācija un darbības principi. Valsts ierēdĦi 
(birokrātija) kā valsts funkciju īstenošanas subjekti 

8 Valsts funkcijas. 
Valsts funkciju jēdziens. Valsts funkciju klasifikācija: valsts iekšējās funkcijas, valsts 
ārējās funkcijas. Valsts funkciju īstenošanas formas. Valsts un sabiedrības funkciju 
nodalīšana 

9 Tiesiskas valsts koncepcija. 
Tiesiskas valsts idejas rašanās un evolūcija. Tiesiskas valsts jēdziens. Tiesiskas valsts 
principi un pazīmes. Cilvēka pamattiesību un brīvību ievērošanas nodrošināšana, to 
respektēšana no valsts puses 

10 Valsts un tiesību savstarpējā mijiedarb ība. 
Valsts un tiesību mijiedarbības būtība. Valsts un tiesību mijiedarbība tiesību jaunrades 
un tiesību piemērošanas procesā. Valsts un tiesību mijiedarbība valsts attiecībās ar 
pilsonisko sabiedrību. Valsts un tiesību mijiedarbība realizējot tautas (nācijas) 
intereses. Valsts un tiesību mijiedarbība starpvalstu attiecībās 

 
Literat ūra 

1. Cipeliuss R. Vispārējā mācība par valsti. – R.: AGB, 1998. 
2. Ievads politikā. / Ž.OzoliĦas red. – R.: Zvaigzne ABC, 1998. 

 

Papildliterat ūra 
3. Demokrātijas pamati. – R.: Zvaigzne, 1993. 
4. Dišlers K. Demokrātiskas valsts iekārtas pamati. – R., 1931. 
5. Dišlers K. Ievads Latvijas valsts tiesību zinātnē. – R., 1930. 
6. JakubaĦecs V. Valsts jēdziens, struktūra, funkcijas un formas. – R., 1997. 
7. Kjellins R. Valsts kā dzīves forma. – R., 1986. 
8. Lamentovičs V. Mūsdienu valsts. – R.: Zvaigzne ABC, 1996. 
9. Platons. Valsts. – R.: Zinātne, 1985. 
10. Tiesību spogulis: Zinātnisko rakstu krājums tiesību teorijā un vēsturē. / 

S.Osipovas red. – R.: Turība, 1999. 
11. Vispārējās tiesību teorijas un valstszinātnes atziĦas: Zin. metod. raksti. – R.: LU, 

1997. 
12. Barry N. An Introduction to Modern Political Theory. – London: Maximillan, 

1989. 
13. Dunleavy P., Bredan O. Theories of the State: The Politics of Liberal democracy. 

– London: Maximillan, 1987. 
14. Аристотель. Политика: Афинская полития. – М., 1997. 
15. Общая теория государства и права: Акад курс в 2–х томах. / Отв. ред. М.Н. 

Марченко. Т.1: Теория государства. – М.: Зерцало, 1998. 
16. Теория государства и права: Учебник для вузов. / Под ред. В.М. 

Корельский, В.Д. Перевалов. – 2–е изд., изм. и доп. – М.: НОРМА – 
ИНФРА, 2000. 
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UzziĦu literat ūra 
17. Ašmanis M. Politikas terminu vārdnīca. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. 
18. Ideju vārdnīca. R.: Zvaigzne ABC, 1999. 
19. Latviešu konversācijas vārdnīca. 1. – 21. sēj. – R.: A.Gulbja apg., 1927. – 1940. 
20. Latvijas padomju enciklopēdija. 1. – 10. sēj. – R.: Galvenā enciklopēdiju 

redakcija, 1981. – 1987. 
21. Svešvārdu vārdnīca. / J.Baldunčika red. – R.: Jumava, 1999. 
22. Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P. Valters. / 2.papildin. 

izd. – R.: Divergens, 2001. 
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Studiju kursa nosaukums: Tiesību teorija 

Studiju priekšmeta vadītājs: Dr.jur. Andrejs Vilks, Mag. jur. Jānis Grasis 

Statuss: obligātais kurss 

Kods: TieZ bak/013 

Kred ītpunkti : 3 

Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Kursa mērėis un uzdevumi 
• Sniegt izpratni par jurisprudences pamatjēdzieniem, tiesībām kopumā (mēăinot 

noskaidrot,  kas ir tiesības, kāpēc tās ir nepieciešamas, kā tās izmanto) tiesiskām 
parādībām un tiesību funkcijām, kā arī veicināt studentu juridiskās domāšanas 
veidošanos. 

• Aplūkot tiesību sistēmas uzbūvi‚ tiesību avotus‚ tiesību normu struktūru, tiesību normu 
iztulkošanas pamatmetodes, tiesību normu realizācijas veidus un citus ar tiesībām 
saistītus vispārīga rakstura jautājumus. 

 
Kursa saturs 
1 Tiesību teorija kā zinātne un studiju kurss. 

Tiesību teorijas vieta citu juridisko un sociālo zinātĦu vidū. Vēsturisks ieskats tiesību 
teorijas kā studiju kursa attīstībā. Tiesību teorijas mācību kursa mērėis un struktūra 

2 Sociālās normas. 
Sociālās   normas  normatīvās  regulācijas   sistēmā. Sociālo normu iedalījums. Tiesības 
kā sociāla parādība 

3 Tiesību izpratne. 
Tiesību vēsturiskā rašanās. Tiesību doktrīnas (dabisko tiesību doktrīna, vēsturiskā tiesību 
teorija, psiholoăiskā tiesību teorija, juridiskā pozitīvisma teorija, socioloăiskā tiesību 
teorija). 

4 Tiesību saimas (loki). 
Tiesību saimju (loku) izveidošanās. Rietumu tiesību būtiskākās atšėirības no 
sociālistiskajām tiesībām. Latvijas tiesiskās sistēmas transformācija. Kontinentālās 
Eiropas tiesību loka raksturīgākās iezīmes 

5 Tiesību funkcijas un tiesiskā regulēšana. 
Tiesību funkcijas. Tiesiskā regulēšana un tās mehānisms. Tiesiskās regulēšanas metodes 

6 Tiesību normas. 
Tiesību normas jēdziens. Tiesību normas struktūra. Tiesību normu klasifikācija. 
Materiālās un procesuālās tiesības. Objektīvās un subjektīvās tiesības 

7 Tiesību avoti. 
Tiesību avotu jēdziens. Tiesību avotu iedalījums. Patstāvīgie tiesību avoti (normatīvie 
akti‚ tiesību paražas, vispārīgie tiesību principi). Tiesību palīgavoti (tiesu prakse‚ tiesību 
doktrīna). Normatīvā akta jēdziens un veidi. Normatīvo aktu jaunrade. Normatīvo aktu 
spēks laikā‚ telpā un attiecībā uz personām 

8 Tiesību sistēma. 
Tiesību sistēmas jēdziens, tās struktūra. Tiesību nozares, tiesību institūti. Publiskās un 
privātās tiesības 

9 Tiesību normu realizācija. 
Tiesību realizācijas jēdziens un veidi. Tiesību piemērošana. Tiesiskā regulēšana un 
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tiesiskā ietekme. Tiesību normu kolīzija. Likuma un tiesību analoăija. 
10 Tiesību normu iztulkošana. 

Tiesību normu iztulkošanas jēdziens. Tiesību normu iztulkošanas veidi. Tiesību normu 
iztulkošanas pamatmetodes (gramatiskā, vēsturiskā, sistemātiskā, teleoloăiskā). 

11 Tiesiskās attiecības. 
Tiesisko attiecību jēdziens juridiskie fakti un to klasifikācija. Tiesību pārkāpuma 
jēdziens. Juridiskās atbildības veidi. 

 
Literat ūra 

1. Briede J. Publiskās un privātās tiesības// Mūsdienu tiesību teorijas atziĦas. - Rīga: 
Tiesu nama aăentūra, 1999. -41.-58.1pp. 

2. Cipeliuss R. Tiesību būtība‚ Rīga: 2001 
3. Horns N. levads tiesību zinātnē un tiesību filozofijā// Likums un Tiesības - 1999. - 

l.sēj.; 2000. - 2.sēj. 
4. Iljanova D. Dabiskās tiesības un to evolūcija// Vispārīgās tiesību teorijas un 

valstszinātnes atziĦas. Rīga‚ 1997.-41.-57.1pp. 
5. Iljanova D. Vispārigie tiesību principi un to funkcionālā nozīme// Mūsdienu teorijas 

atziĦas. Rīga‚ 1999. - 87. - ЮS.lpp. 
6. Jelagins J. Tiesību pamatavoti// Mūsdienu tiesību teorijas atziĦas. - Rīga: Tiesu 

nama aăentūra, 1999. 59. -Sб.lpp. 
7. KrastiĦš I. Tiesību doktiīnas. - Rīga: (B.i‚), 1996., 58. Ipp. 
8. Levits E. Starp tiesību normu un tiesisko realitāti// Vispārīgās tiesību teorijas un 

valstszinātnes atziĦas. Rīga‚ 1997.-4.- 17.1pp. 
9. Levits E. Latvijas tiesiskās iekārtas transformācijas procesā// Likums un tiesības. 

- 1999. - l.sēj.; 2000. 2.sēj. 
10. Liepa L. Pozitīvās tiesības// Mūsdienu tiesību teorijas atziĦas. - Rīga: Tiesu nama 

aăentūra, 1999. 108. - llб.lpp. 
11. Melėisis E. Tiesību normu interpretācijas metodes. Rīga: LU‚ 1996. - ЗS.lpp. 
12. MeĜėisis E. Juridisko jedzienu un normu abstraktums kā tiesību sistēmu vienojošs 

elements// Mūsdienu tiesību teorijas atziĦas. - Rīga: Tiesu nama aăentūra, 1999., 14. -
41.1pp. 

13. MeĜėis E. Tiesību normu iztulkošana. Rīga: LU‚ 1999. - Sб.lpp. 
14. Sinaiskis V. Taisnības princips Latvijas civiltiesībās// Jurists. - 1937., 7/S.nг. 
15. Šajo A. Tiesības postkomunisma periodā// Likums un Tiesības. - 1999. - l.sēj., nr. 2 

- 37. - 44.1pp. 
16. Šulces L. Dabisko tiesību jēdziens// Jurists, 1937, Уз.nr. 
17. Aлeкcceв C.C. (aвтopcкий кoллeктив). Teopия гocyдapcтвa и пpaвa. - Hopмa‚ 

Mocквa‚ 1998, c. 559. 
18. Aлeкcceв C.C. Пpaвo. - Cтaтyт‚ Mocквa‚ 1999, c. 710. 
19. Бaйтин M.И. (aвтopcкий кoлeктив). Oбщaя тeopия гoгocyдapcтвa и пpaвa. Toм 2-й - 

Teopия пpaвa. - Mocквa‚ Зepкaлo, 2000, c.639. 
20. Дaвид Peнe‚ Жoффpe - Cпинoзи Kaмиллa. Ocнoвныe пpaвoвыe cиcтeмы coвpeмeннocти. 

- Mocквa‚ Meждyнapoдныe oтнoшeния, 1999, c.399. 
21. Hepeceянц B.C. Филocoфия пpaвa. - Mocквa‚ 1997, c.652. 
 
Papildliteratūra 
1. Xapтли T.K. Ocнoвныe пpaвa Eвpoпeйcкoгo cooбщecтвa. - Юнити‚ COLPI‚ 1998. 
 
Piezīme: pārējā papildliteratūra tiks norādīta nodarbību laikā. 
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Studiju kursa nosaukums:  Profesionālā ētika  

Studiju priekšmeta vadītājs: Dr.hab.phil. Vija Sīle 

Statuss: obligātais kurss 

Kods: TieZ bak/014 

Kred ītpunkti: 2 

Pārbaudes forma: ieskaite 
 
Kursa mērėis un uzdevumi 
Dot studentiem pamatzināšanas ētikas jomā, īpašu uzmanību veltot jaunatnes morālās 
audzināšanas problēmām. 
• Sniegt argumentētas ziĦas par ētikas normām un principiem kā par praktisko filozofiju, 

kas palīdz risināt praktiskas morālās problēmas, kas rodas tieslietās.  
• Dot zināšanas par ētikas attīstības posmiem un to ietekmi uz jurisprudenci. 
• Pārzināt ētikas pētīšanas priekšmetu kā filozofiskā priekšmeta sastāvdaĜu; 
• Orientēties tikumiskās darbības pamattendencēs un attīstības virzienos un to ietekme uz 

tieslietām. 
• Prast atbildēt uz jautājumiem par rīcību un apgūt tiesību būtību un ăenēzi, risinot 

sociālās problēmas. 
• Būt gatavam pielietot savas zināšanas praktiskajā darbībā ētisko kategoriju un morālo 

analīžu laikā. 
 
Kursa saturs 
1 Ētikas, kā zinātnes par morāli, pētīšanas priekšmets un uzdevumi 
2 Ētiskās domas attīstības pamatposmi. Ētikas kā filozofiskas disciplīnas izveidošanās  
3 Tikumiskās darbības un morālās apziĦas pamatposmi. To  saistība ar lieslietām. 
4 Ētikas pamatkategorijas un to klasifikācijas principi 
5 Morāles un tiesību veidošanās īpatnības un saturs 
6 Morālās un tiesiskās apziĦas saturs 
7 Morālāsun tiesiskās apziĦas struktūra un būtība 
8 Morālo un tiesisko attiecību struktūra un īpatnības 
9 Teorētiskās un individuālās morālās apziĦas struktūra 
10 Juridiskā ētika 
11 Morāles vieta un loma juridisko priekšmetu sistēmā 
12 XX. gs beigu ētika un tās īpatnības juridiskajā darbībā 

 
Literat ūra 
1. Milts A. Morāles struktūra, R. 1972 
2. Milts A., Lasmane S., Rubenis A. Ētika, R. 1993 
3. Rubenis A. Ētika XX.gadsimtā. Praktiskā ētika, R. 1996 
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Studiju kursa nosaukums: Juridisk ā retorika   

Studiju priekšmeta vadītājs: Dr..phil.Valdemārs Bariss 

Statuss: obligātais kurss 

Kods: TieZ bak/015 

Kred ītpunkti:  2 

Pārbaudes forma: ieskaite 
 

Anot ācija 
Šajā kursā studentiem tiek sniegtas zināšanas par latviešu valodas lietošanas sarežăītākajiem 
jautājumiem. Prioritāte tiek piešėirta tām latviešu valodas formām un likumībām, kas tieši 
skar juridisko darbību un sekmē juridiskās domāšanas un tiesiskās kultūras attīstību. 

 

Mērėi 
1. Nostiprināt loăiskas runas un rakstītprasmes iemaĦas. 
2. Attīstīt klausīšanās iemaĦas, iemācīt ar dzirdi uztvert dažādu sarežăītības pakāpju 

tekstus un tos reproducēt gan rakstiski, gan mutvārdos. 
3. Iepazīstināt studentus ar pasaules izcilākajiem oratoru mākslas paraugiem. 
4. Izskaidrot studentiem latviešu valodas stilistisko bagātību un tās lietošanas iespējas. 
5. Iepazīstināt studentus ar juridiskās terminoloăijas veidošanas pamatprincipiem un 

produktīvākajiem paĦēmieniem. 

 

Kursa saturs 
1. Retorikas vēsture un jēdziens. Tās nozīme tieslietās. 
2. Izcilie oratori. Juristi oratori. 
3. Publiskas runas veidošana. Uzstāšanās lietās. 
4. Orators un auditorija. 
5. Termina jēdziens. Retoriskie līdzekĜi jurista darbā. 
6. Termini un profesionālā leksika. 
7. Citvalodu termini, aizguvumi tieslietās. 
8. Nacionālā terminoloăija tieslietās. 
9. Latviešu valodas stili: zinātniskais,  publicistiskais, sarunvalodas, tiesiskais u.c. 
10. Biežāk sastopamās lietojuma kĜūdas runā un rakstos. 
 

Mācību metodes 
Lekciju materiāli auditorijā mijas ar studentu patstāvīgo darbu. Studenti uzstājas ar 

ziĦojumiem, raksta referātus, tēzes. Apspriešana netiek nelielās grupās vai arī visas 
auditorijas priekšā. Darbu novērtē pats autors, grupa, pasniedzējs. 
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Zināšanu nov ērtējums 

Ieskaite 
a) aktīvs darbs nodarbībās                                                                              40% 
b) referātu, anotāciju sagatavošana                                                                 40% 
c) noslēguma tests                                                                                           20% 

 

Literat ūra 
1. J.Rozenbergs. Latviešu valodas stilistika. Zvaigzne.ABC, 1995. 
2. V.SkujiĦa. Latviešu terminoloăijas izstrādes principi. R., 1993. 
3. V.SkujiĦa. Latviešu valodas nodrošinājums III gadu tūkstotim – valoda – 2000. 

Humanitārās fakultātes X zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 2000. 



 67 

Studiju kursa nosaukums: Juridisk ā konfliktolo ăija  

Studiju priekšmeta vadītājs: Dr. jur. Andrejs Vilks, Mag.jur.Krišjānis Rudzītis 

Statuss: obligātais kurss 

Kods: TieZ bak/016 

Kred ītpunkti: 2 

Pārbaudes forma: ieskaite 
 
Kursa mērėis 
Sniegt zināšanas par aktuālajām juridiskās konfliktoloăijas problēmām, raksturojot 
juridiskās konfliktoloăijas kā zinātnes metodoloăiskos aspektus. 
Dot studentiem teorētiskās zināšanas par konflikta prognozēšanas, ierobežošanas un 
atrisināšanas tehnoloăiju, izmantojot juridiskos līdzekĜus. 
 
Kursa uzdevumi 
Skaidrot konflikta vietu cilvēku savstarpējās mijiedarbības procesā, izvērtēt konflikta 
īpatnības jurista darba praksē. 
Izanalizēt galvenos tiesībsargājošā sfērā sastopamos konfliktus, sistematizēt tos, iepazīstināt 
studentus ar konfliktu prognozēšanas metodēm, raksturot praksē biežāk izmantojamos 
konfliktu ierobežošanas un atrisināšanas juridiskos līdzekĜus.  
 
Kursa saturs 
1. Juridiskās konfliktoloăijas priekšmets, tā saturs. 

Konfliktoloăijasmetodoloăiskieaspekti. Juridikskās konfliktoloăijas kā zinātnes 
attīstības galvenie posmi ārzemēs un Latvijā. Juridiskās konfliktoloăijas nozīmīgākās 
sastāvdaĜas. Konfliktu izpētes līdzšinējās tradīcijas un rezultāti tiesībzinātnēs. 

2. Mūsdienu stāvoklis juridiskā konflikta izpētē. Pārskats par jaunāko literatūru. ASV 
pētnieku - Tolkotta Parsona (1902-1979) un Alvina Gouldnera (1920-1980), Anglijas 
tiesībzinātnieka Eltona Meijo (1880-1949) devums juridiskās konfliktoloăijas kā 
zinātnes attīstībā. 

3. Aktuālās juridiskās konfliktoloăijas problēmas un to izvērtējums Roberta Mertona, 
Luisa Kozera, Ralfa Dārendofa, Kenneta Bouldinga un Čārlza Milža darbos. 
Institucionālisma teorija un tās ietekme uz juridiskās konfliktoloăijas attīstību. 

4. Konflikti kā cilvēku savstarpējo attiecību un mijiedarbības veids. Juridisko konfliktu 
īpatnības un raksturīgākās pazīmes, to tipoloăija. 

5. Juridiskā konflikta struktūra, attīstības fāzes, dinamika. Konflikta ierobežošanas 
juridiskie nosacījumi un līdzekĜi atkarībā no konflikta motīviem un tā intensitātes. 
"Viltus juridiskais konflikts", tā ierobežošanas iespēja ar normatīvajiem līdzekĜiem. 

6. Konflikta prognozēšanas tehnoloăija. Tomasa - Kilmana grafiskais tīkls. 
7. Juridiskā konflikta analīze no dažādu psiholoăijas teoriju aspekta. Sociālās psiholoăijas 

tradīcija, konflikts un bihevioriālās psiholoăijas viedokĜa, konflikts no spēĜu teorijas 
viedokĜa. Konflikts no socioloăiskās teorijas aspekta. Četri viedokĜi par konflikta 
cēloĦiem.Tomasa teorēma. 

8. Starpnacionālais konflikts, tā īpatnības prognozēšanas un risināšanas veidos, izmantojot 
juridiskos līdzekĜus. Konflikta eskalācija. 

9. Reliăiskie konflikti, to īpatnības, konflikta dinamika un noregulēšanas specifika. 
Normatīvo līdzekĜu izmantošanas iespējas. 
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10. Konflikts grupā, tā īpatnības. Starpgrupu konflikti. Favorītisma problēma grupu 
konfliktos. Psiholoăisko un juridisko līdzekĜu izmantošanas iespējas starpgrupu konfliktu 
ierobežošanā un atrisināšanā. 

11. Innovatīvie konflikti, to objektīvie cēloĦi. Innovatīvo konfliktu specifika, to eskalācijas 
iespējamība un atrisināšanas veidi. 

12. Darba konflikti, to īpatnības. Darba konfliktu ierobežošanas juridiskie līdzekĜi. 
13. Interešu un kognitīvie konflikti, to juridiskie aspekti. Konflikta subjektu juridiskais 

statuss. 
14. Starpniecības konfliktos un pārrunu metode kā konflikta atrisināšanas veidi. ASV, 

Japānas un Eiropas valstu tradīcijas juridisko konfliktu atrisināšanā. 
15. Strīds, strīda veidi. Skandāla nozīme juridiskā konflikta attīstībā. Strīda noregulēšanas 

tehnoloăija. 
16. Sociāli psiholoăiskā klimata diagnosticēšanas metodika dažādās grupās. Praktiskie testi 

un rezultātu analīze. 
 
 
Literat ūra 
1. Юридическая  конфликтология. Под ред. И.Н.Кудрацева. М., 1999. 
2. Юридический конфликт – сферы и механизмы. М., 1995. 
3. Юридическиу конфликты. М., 1995. 
4. Дмитриева А., Кудрявцева В., Кудрявцева С. Введения в общую теорию 

конфликтов. М., 1993. 
5. Скотт Д.Г. Конфликты. М., 1991. 
6. Хасан Б. Психотехника конфликта и конфликтная компетентность. Красноярск, 

1996. 
7. Boulding K.E. Conflict and Defence. N.Y. 1962. 
8. Kriesberg L. Social Conflicts. 1982. 
9. Rapoport A. Fights, games and Debates. Univ. Of MCHigan. Press, 1960. 
10. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. R., 1994. 
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Studiju kursa nosaukums: Tiesiskā informātika un statistika 

Studiju priekšmeta vadītājs: Dr.biol.Uldis Teibe, DR. jur. Uldis Ėinis 
Statuss: obligātais kurss 
Kods: TieZ bak/017 
Kred ītpunkti: 2 
Pārbaudes forma: ieskaite 
Kursa mērėis un uzdevumi:  
• Sniegt studentiem praktiskā darba iemaĦas tekstu un grafiskās informācijas apstrādē 

tiesiska rakstura darbībā, izmantojot lietišėās datortehnoloăijas. 
• Zināšanu apguve par mūsdienu programmu pakešu iespējām, tekstu un grafiskās 

informācijas apstrāde, izmantojot lietišėās datortehnoloăijas, darbs mūsdienu 
programmu paketēs lietotāja līmenī. 

Kursa saturs: 
1 Ievads. Vispār īgās ziĦas par personālā datora aparātl īdzekĜiem. 

Disciplīnas priekšmets, saturs un vieta juristu sagatavošanā, datoru tehnoloăiju loma 
speciālistu izglītošanā. Personālā datora (PC) vispārinātā uzbūves shēma. PC iekārtu 
galvenie raksturojumi un noteikumi. 

2 Operatīvās sistēmas MS-DOS pamatjēdzieni. 
PC programmas nodrošinājuma struktūra. Failu struktūra MS-DOS. Failu šabloni. MS-
DOS komandas darbā ar katalogiem, failiem, diskiem. Apvalku iespējas NC darbā ar 
failiem un katalogiem. 

3 WINDOWS programmapvalks. 
Sistēmu un servisu programmas. Standarta programmas. Standarta pielikumi. 
WINDOWS instalācija. Prasības programmu un aparātu nodrošinājumam. IzmaiĦu 
izdarīšana, konfigurācija ar WINDOWS SETUP palīdzību. WINDOWS palaišana. 
Darba režīmi. Daudzuzdevumu darba režīma organizācija. Daudzlogu interfeisa apskats 

4 WINDOWS apvalka instrumenti.  
Starpposmu glabāšanas buferis CLIPBOARD. Datu bāze CLIPBOARD. Kartotēkas 
izveidošana. Informācijas meklēšana. PROGRAM MANAGER. Piedāvājums. Logu un 
programmu sakārtošana. Programmu pārvalde. Programmu parametru uzstādīšana. 
Jaunās programmas un piktogrammas. Programmu un piktogrammu dzēšana 

5 Teksta procesors WINWORD 6.0. 
Teksta redaktora galvenās iespējas. Teksta dokumenta izveidošana. Marėēšana un 
korekcija. Apstrāde un noformēšana. Saglabāšana un ievadīšana. Druka. PaintBrush 
grafiskais redaktors. Zīmējuma izveidošana. Darba paĦēmieni. Saistītie dokumenti 

6 Elektroniskās tabulas struktūra (izmantojot Excel 97). Darbs ar elektroniskām 
tabulām. Diagrammu un grafiku uzbūve 

 
Literat ūra 
1. Фигypнoв B.M. IBM PC для пoльзoвaтeля. M., Финaнcы и cтaтиcтикa, 1997. 
2. Aйдeн K. Aппapaтныe cpeдcтвa PC в пoдлинникe. C-Пб., BHV‚ 1997. 
3. Hopтoн П. Пepcoнaльный  кoмпьютep: aппapaтнo-пpoгpaммнaя opгaнизaция. C-

Пб., BHV‚ 1996. 
4. Пacькo B. Word 97 для пoльзoвaтeля. Kиeв‚ BHV‚ 1997. 
5. Пepcoн P. Windows 95 в пoдлинникe. C-Пб., BHV‚ 1996. 
6. Hopтoн П. Windows 98 в пoдлинникe. C-Пб., BHV‚ 1998. 
7. Бopлaнд P. Эффeктивнaя paбoтa c Word 97. C-Пб., Питep‚ 1997. 
8. Cтинcoн K. Эффeктивнaя paбoтa c Windows 95. C-Пб., Питep‚ 1996. 
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Studiju kursa nosaukums: Eiropas tiesības 
Studiju priekšmeta vadītājs: Asoc.prof. Dr.jur. Eugene Eteris 

Statuss: obligātais kurss 

Kods: TieZ bak/018 

Kred ītpunkti:  3 

Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Anotācija 
Kurss sniedz studentiem nepieciešamos priekšstatus par Eiropas tiesībām kā par veselu 
tiesību sistēmu. Tās iedarbību uz Eiropas integrācijas procesu, likumdošanas un tiesas 
funkcijām atbilstoši Eiropas Savienības institūcijām. Kursā tiek Ħemta vērā Eiropas 
Savienības tiesiskās sistēmas patreizējā brīža attīstība un tiek noteiktas Savienības tiesības 
politiskajā un ekonomiskajā kontekstā. 
Mērėi 
5.  Formēt studentos priekšstatu par Eiropas tiesību sistēmu, tās struktūru, realizācijas 

virzieniem.  
6.  Zināšanas dod par Eiropas Savienības likumdošanas iestādēm. 
7.  Iemācīt patstāvīgi analizēt saistību starp Eiropas Savienības un savienības dalībvalstu 

iekšējām tiesībām. 
8.  Iemācīt demonstrēt galvenajos Eiropas Savienības tiesību stāvokĜus ekonomiskajā un 

sociālajā sfērā. 
Kursa saturs: 
1. Eiropas tiesību priekšmets. 
2. Eiropas tiesību avotu sistēma. 
3. Lēmumu pieĦemšanas kārtība Eiropas Kopienā. 
4. Eiropas tiesību pārkāpumu novēršana. 
5. Brīvas darbaspēka kustības un sociālās politikas tiesiskais regulējums Eiropas tiesībās. 
6. Preču, pakalpojumu un kapitālu brīvas kustības tiesiskais regulējums. 
7. Eiropas Kopienas administratīvās tiesības. 
8. Eiropas Kopienas civiltiesiskā atbildība. 
9. EK asociācija un sadarbība ar citām valstīm un starptautiskajām organizācijām. 
10.  
 
Mācību metodes 
Lekcijas, semināri par atbilstošām moduĜa pozīcijām. Studentiem ar plašo saziĦas līdzekĜu 
palīdzību katru dienu patstāvīgi jāseko notikumiem Eiropas Savienībā. Referātu 
sagatavošana par moduĜa konkrētajām pozīcijām. 
 
Zināšanu novērt ējums 

d) kontroldarbs, referāts…………………………………………….30% 
e) seminārā (pozitīvas zināšanas……………………………………10% 
f) ieskaitē……………………………………………………………60% 

 
Literat ūra 
Tiesību avoti: 
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1. Baltā grāmata. Asociēto Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu sagatavošana 
integrācijai Eiropas Savienības iekšējā tirgū. Rīga,  PHARE, [s.a.].  
2. Blackstone's EC Legislation 1999/2000. 10th editon. Nigel G.Foster. L.,2000. 
3. Konsolidēts Eiropas Kopienas dibināšanas līgums. R.,1999. 
4. Амстердамский договор. М., 1999.  
Mācību līdzekĜi: 
1. Alehno I., Buka A., Jarinovska K., Škoba L. Ievads Eiropas Kopienas tiesībās (Tiesu 
prakse un komentāri). R., 2001. 
2. Charlesworth Andrew and Cullen Holly. European Community Law. L.,1994. 
3. Eiropas Savienības tiesības. Kopenhāgena, 2001. 
4. Hartley T.C. The Foundations of European Community Law. Oxford, 1994.  
5. Kolatz Udo, Priednieks K. Eiropas tiesības. Lietu un materiālu izlase. R., 2000. 
6. Mathijsen P. S. R. F. A Guide to European Community Law. L., 1990. 
7. Tillotson John. European Community Law. Text, Cases & Materials. 2nd edition. L., 
1999. 
8. Европейское право. Учебник для вузов (под ред. Энтина Л.М. ) М.,2000. 
9. Топорнин  Б. Н.  Европейское право. М.,1998. 
10. Хартли Т.К. Основы права Европейского Сообщества. Москва,  
Будапешт,1998. 
 Pētījumi: 
1. Ābols Guntars. Kāpēc Eiropa? R., 1997. 
2. Deksnis E.B. Eiropas Savienība: Mīti un īstenība. R., 1996. 
3. Deksnis E.B. Eiropas apvienošanās... Integrācija un suverenitāte. R., 1998 
4. Paskals F. Desmit tēmas par Eiropas Savienību. R., 1995.  
5. Usher John A. General principles of EC Law. London & New York, 1998.  
Raksti: 
1. Alehno Ivo. Eiropas konkurences tiesības. EK līguma 82. Pants. - Likums un Tiesības, 
2001, Nr. 1 (17), 14. - 20. lpp. 
2. Krūma K. Eiropas Kopienu tiesību pamatprincipi. - Likums un Tiesības, 2000, Nr. 8 (12), 
241.  - 249. lpp. 
3. Krūma K. Eiropas integrācijas vēsture. - Likums un Tiesības, 2000, Nr. 6 (10), 176. - 
179. lpp. 
4. Krūma K. Eiropas Kopienas likumdošanas akti un to pieĦemšanas kārtība. - Likums un 
Tiesības, 2000, Nr. 9 (13), 271. - 277. lpp. 
5. Krūma K. Eiropas Savienības galvenās institūcijas un to darbība. - Likums un Tiesības, 
2000, Nr. 7 (11), 208. - 213. lpp. 
6. Nīmane - Metkalfa K. Tiesas process Eiropas Savienībā. - Likums un Tiesības, 2000, 
314. - 317. lpp. 
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 Studiju kursa nosaukums: Ievads civiltiesības 

Studiju priekšmeta vadītājs: Dr.hab.jur., prof. Osvalds Joksts, Mag. jur. Viesturs OzoliĦš.  

Statuss: obligātais kurss 

Kods: TieZ bak/019 

Kred ītpunkti: 2 

Pārbaudes forma: ieskaite 
 
Kursa mērėis un uzdevumi 
Topošajiem juristiem apgūt ievadu privāttiesības, kurās tiek aplūkoti pamatjēdzieni, institūti un 
principi, kas darbojas Latvijas privāttiesībās. 

Iepazīstināt studentus ar romiešu civiltiesību nozīmi, ietekmi un pārĦemšanu Latvijā, ar 
civiltiesību avotiem, civiltiesisko attiecību dalībniekiem un objektiem, LRCL sadaĜām un 

uzĦēmējdarbības formām.  
 
Mācību metodes 
Kursa teorētiskais materiāls tiek pasniegts aktīvu lekciju formā, tiek rīkoti semināri, 
praktiskās un kontrolnodarbības, to laikā uzklausot studentu viedokli par diskutējamiem 
jautājumiem un sagatavojot bāzi problēmu risināšanai. 
 
Kursa saturs 
1 Civiltiesību kā studiju disciplīnas priekšmets. 

Privāttiesību jēdziens 
2 Civiltiesību avoti. 

Civilā likumdošana Latvijā. Vēsturiskie avoti. Sistematizācija un kodifikācija 
3 Civiltiesisko attiecību dalībnieki – fiziskās un juridiskās personas. 

Tiesībspēja. Rīcībspēja. Juridisko personu būtība un pazīmes 
4 Civilo tiesību un pienākumu rašanās pamati. 

Darījums. Līgums 
5 Civilo tiesību realizēšana. 

Civilo tiesību realizēšanas veidi. Pārstāvība. Pārstāvības būtība, veidi, pielietojums 
6 Civilo tiesību aizsardzība. 

Civilo tiesību aizsardzības veidi un kārtība. 
Noilgums. Noilguma jēdziens un nozīme 

7 Lietu tiesības. 
Lietu klasifikācija. Īpašums. Valdījums. Īpašuma iegūšana 

8 Ăimenes tiesības. 
Laulība. Laulāto manta. Vecāku un bērnu attiecības 

9 Mantošanas tiesības. 
Mantošanas jēdziens un veidi 

10 Saistību vispārējā daĜa. 

Atseviš ėo saist ību veidi. Saist ību nodrošin ājuma veidi 
 
 
Literat ūra 
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1. BērziĦa L. Romiešu tiesības: māc. līdz. – Rīga: (b. izd.), 1997. – 111, (1) lpp. 
(ABO-11). 

2. Sinaiskis V. Latvijas civiltiesību apskats: Lietu tiesības. Saistību tiesības / Latvijas 
Juristu biedrība; JāĦa Rozenfelda iev. – Rīga: Latvijas Juristu biedrība, 1996. – 246 
lpp. 

3. Latvijas Republikas Civillikums: (normatīvie akti: alfabētiskais rādītājs). – Rīga: 
Tiesiskās informācijas centrs, 1998. – 673. lpp. – Bibliogr.: 653. – 673. lpp. – Alf. 
Rād.: 491. – 626. lpp. (ABO – 12; MĀC – 16). 

4. Hartmanis. Romiešu tiesību vēsture., Jelgava, 1935. 
5. VītiĦš V. Vispārējs tiesību pamats, Rīga, “Verdikts”, 1993. 
6. Vēbers J., Torgāns K. Civiltiesības kā tiesību nozare, Rīga, 1997. 
7. Bitāns A. Civiltiesiskā atbildība un tās veidi / zin. red. Kalvis Torgāns. – Rīga: 

AGB, 1997. – 208 lpp. – (juridiskā mācību u izglītojošā literatūra). – Izm. Liter.: 
200. – 203. lpp. – (Juridiskā mācību un izglītojošā literatūra). – Izm. Liter.: 200. – 
2003. lpp. – Ieteic. liter.: 204. – 205. lpp. – Alf. Term. Rād.: 206. – 207. lpp. (ABO – 
10; MĀC – 40). 

8. Дождев Д.В. Римское частное право Москва, Инфра-Норма, 1997. 
9. Римское частное право под ред. Новицкого И.Б. и Перетерского И.С. Москва, 

Закон и право, 1999. 
10. Косарев А. Римское частное право. Москва, Закон и право, 1998. 
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Studiju kursa nosaukums: Ievads administratīvajās tiesībās 
Studiju priekšmeta vadītājs: Mag. jur. Solvita Olsena 

Statuss: obligātais kurss 

Kods: TieZ bak/020 

Kred ītpunkti:  3 

Pārbaudes forma: eksāmens 
 

Anot ācija 
Kurss dod nepieciešamo piekšstatu par valsts pārvaldes tiesisko organizāciju un tās formām 
un metodēm. 
 

Mērėi 

1. Apgūt administratīvo tiesību sistēmu, un noskaidrot tās vietu starp citām Latvijas tiesību 
nozarēm. 

2. Izstudēt Latvijas valsts pārvaldes iestāžu uzbūvi. 
3. Apgūt valsts pārvaldē izmantojamās formas un metodes. 
 

Kursa saturs 

1. Vispārējā daĜa. 

Valsts pārvalde kā administratīvo tiesību regulēšanas objekts. Administratīvo tiesību 
priekšmets un sistēma. 

2. Administratīvo tiesību normas. Administratīvi tiesiskās attiecības. 

3. Valsts pārvaldes iestādes. Pašvaldības. Valsts ierēdĦi un kalpotāji. 

4. Komercdarbības veicēji. Sabiedriskās organizācijas. Fiziskās personas. 

5. Valsts pārvaldes formas. Valsts pārvaldes akti. 

6. Valsts reăistrācijas un atĜauju sistēmas. 

7. Valsts pārvaldes metodes. 

8. Piespiešana valsts pārvaldē. Administratīvā atbildība. Kontrole valsts pārvaldē. 

9. Sevišėā daĜa. Pārvalde tautas saimniecības jomā. 

10. Pārvalde izglītības, kultūras un sociālajā jomā. Pārvalde administratīvi politiskā jomā. 

 
Mācību metodes 
1. Lekcijas, kurās tiek izsklāstīti administratīvo tiesību pamatjautājumi. 
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2. Semināri, kuros pārrunu ceĜā tiek atklāti un izdebatēti pietiekami neizprastie jautājumi. 
3. Kontroldarbi par praktiskiem uzdevumiem, lai apgūtu iemaĦas teorētisko zināšanu 

izmantošanai praksē. 
 
Literat ūra 
1. Bišers I., Babajevs S., Līcis K. Valsts pārvaldes organizācija. – Rīga, 1984. 
2. Bišers I., Pāže A. Administratīvā atbildība. – Rīga, 1988. 
3. Dišlers K. Administratīvās tiesības. – Rīga, 1940. 
4. Dišlers K. Ievads administratīvo tiesību zinātnē. – Rīga, 1938. 
5. Dišlers K. Latvijas valsts orgāni un viĦu funkcijas. – Rīga, 1925. 
6. Latvijas Civilprocesa likuma komentāri. Papildināts izdevums. – Rīga, TNA, 2001. 

(skat.sadaĜu “Pārejas noteikumi”.) 
7. Lēbers D.-A., Bišers I. Ministru kabinets. – Rīga, 1998. 
8. Ruėers M. Personas datu tiesiskā aizsardzība. – Rīga, Turība, 2000. 
9. Vanags E. Vietējās pašvaldības. – Rīga, 1993. 
10.  Vildbergs H., Krasts A. Salīdzinošās administratīvās tiesības. – Rīga, LU Eirofaculty, 

2001. 
11.  Badura P., Ehless D. u.a. Allgemeine Verwaltungsrecht. – Berlin, New York, 1992. 
12.  Wade W. Administrative Law. 7 Ed. – Oxford, 1994. 
13.  Габричидзе Б. Административное право Российской Федерации. –  Москва, 2001. 
14.  Бредан Г. Французское административное право. – Москва, 1998. 
15.  Ведель Ж. Административное право Франции. – Москва, 1973. 
16.  Козлов Ю. Попов Ю. Административное право. – Москва, Юристъ, 2001. 
17.  Росинский Б. Административное право. Словарь–справочник. – Москва, 2001. 
18.  Никеров Г. Административное право США. – Москва, 1977. 
19.  Никитин А. и др. Административное право в схемах. – Москва, 2000. 
20.  Правительство, Министерство и ведомство в зарубежных странах. – Москва, 

1994. 
21.  Тихомиров Ю. Публичное право. – Москва, 1995. 
22.  Старилов Ю. Административное право. Практикум. – Москва, Юристъ, 2000. 
23.  Фокин В. Правоохранительные органы. – Москва, Былина, 2001. 
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Studiju kursa nosaukums:  

Latvijas un Eiropas Savienības konstitucionālās tiesības 

Studiju priekšmeta vadītājs : Asoc.prof., Dr.jur. Valdis Blūzma 

Statuss: obligatais izveles kurss 

Kods: TieZ bak/021 

Kred ītpunkti: 3 

Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Kursa mērėis un uzdevumi 
• nodrošināt, lai studenti, juristi, izprastu konstitucionālas demokrātiskas valsts 
tiesiskos pamatus un principus, kā arī to, kā tiek veidotas un funkcionē Latvijas 
Republikas valsts institūcijas un Eiropas Savienības institucionālā sistēma; 
• iepazīstināt studentus ar mūsdienu konstitucionālisma teorētiskām pamatatziĦām un 
Latvijā spēkā esošo konstitucionālo likumdošanu Latvijā un ES; 
• Latvijas Republikas satversmes un citu ES konstitucionālo tiesību avotu patstāvīga 
studēšana. 

 
Kursa saturs 
1 Konstitucionālās tiesības kā nozare 
2 Konstitucionālisma principi 
3 Konstitūcijas teorētiskie pamati 
4 Konstitucionālisma attīstība 
5 Cilvēka un pilsoĦa statuss Latvijas Republikas Satversmē un ES Konstitūcijā 
6 Politisko institūtu statuss Latvijas Republikas Satversmē un ES Konstitūcijā 
7 Vēlēšanu tiesības.  Tautas nobalsošana 
8 Latvijas Republikas Saeima 
9 Valsts prezidents 
10 Ministru kabinets 
11 Tiesu varas tiesiskie pamati 
12 Valsts kontrole 
13 Valsts teritoriālās iekārtas pamati 
14 Valsts simbolika 

 
Literat ūra 

Obligātā literatūra. 
1. Конституционное право.  Отв. редактор А.Е.Козлов.  М., 1997. 
2. Конституционное (государственное) право.  Справочник.  М., 1995. 
3. Современный конституционализм.  Сборник статей.  М., 1990. 
4. Верховенство права.  Сборник.  М., 1992. 
5. История буржуазного конституционализма 17-18 вв.  М., 1983. 
6. История буржуазного конституционализма 19 в.  М., 1986. 
7. Буржуазная конституция на современном этапе.  М., 1983. 
8. Новгородцев П.И.  Сочинения.  М., 1995. 
9. Dišlers K.  Ievads Latvijas valststiesību zinātnē.  R., 1930. 
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Rekomendējamā literatūra. 
1. Боярс Ю.  Гражданство государств мира.  Рига, 1993. 
2. Витрук Н.В.  Конституционное правосудие.  Судебное конституционное право и 

процесс.  М., 1998. 
3. Гузнов А., Кененов А., Рождественская Т.  Современный законодательный 

процесс.  Смоленск, 1995. 
4. Депутат парламента в зарубежных государствах.  М., 1995. 
5. Евдокимов В.Б.  Партии в политической системе буржуазного государства.  

Свердловск, 1990. 
6. Исполнительная власть: сравнительно-правовое исследование.  М., 1995. 
7. Ковлер А.И.  Исторические формы демократии: проблемы политико-правовой 

теории.  М., 1990. 
8. Козлихин И.Ю.  Идея правового государства.  СПб., 1993. 
9. Конституция, закон, подзаконный акт.  М., 1994. 
10. Конституция США: история и современность.  М., 1988. 
11. Левин И.Д.  Современная буржуазная наука государственного права.  М., 1960. 
12. Левин И.Д.  Суверенитет.  М., 1948. 
13. Маклаков В.В.  Избирательное право и избирательные системы буржуазных и 

развивающихся стран.  М., 1987. 
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Studiju kursa nosaukums: Cilvēkdrošība 
Studiju priekšmeta vadītājs: Dr.jur. Andrejs Vilks 

Statuss: obligātais izvēles kurss 

Kods: TieZ bak/022 

Kred ītpunkti:  2 

Pārbaudes forma: ieskaite 

 

Anot ācija 
Šajā kursā studentiem tiek sniegts ieskats cilvēkdrošības jautājumos, problēmās, tiek veikta 
to analīze un apgūtas zināšanas par indivīda tiesību aizsargāšanu no nelikumīgas 
iejaukšanās .  
 
Mērėi 
1. Veidot, attīstīt un nostiprināt studentu teorētiskās zināšanas drošības jomā.  
2. Iemācīt juridiski pareizi analizēt indivīdu no drošības viedokĜa. 
3. Mācīt pareizi orientēties valsts un privāto tiesību sargāšanas sistēmā .  

 

Kursa saturs 
1. Indivīda analīze drošības kategorijā. Personīgā drošība. 
2. Ekstremālās situācijas. Pašaizsardzība kā personīgās drošības nodrošināšanas veids. 
3. Partnera diagnostika. 
4. Privātā tiesību sargāšana kā personīgās drošības nodrošināšanas veids.  
5. Privātās detektīvaizsardzības darbības pamati. 
6. Intelektuālā drošība. 
7. Komercnoslēpumu aizsardzība. 
8. Biznesa aizsardzības darbības plānošana. 
9. Datoru programmu aizsardzība un drošība. 
10. Cilvēka tiesiskā aizsardzība. 

 

Mācību metodes 
Pasniedzējam ir lektora un konsultējoša loma teorijas apguvē, konsultējoša loma praktisko 

nodarbību vadīšanā un vadītāja loma referātu gatavošanā. Studenti apgūst teorētisko 

materiālu, analīzes prasmi diskusijās un patstāvīgi raksta referātu. 

Saistība ar priekšmetiem. 
• Kriminoloăija 
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• Kriminālistika 
• Krimināltiesības  
 

Zināšanu nov ērtējums 
a) kontroldarbs vai referāts                                                                    30%; 
b) semināri (parādītās zināšanas)                                                           20%; 
c) ieskaite (parādītās pozitīvās zināšanas)                                              50% 

 

Literatura 
1. Krimināllikums. 17.06.1998. 
2. Likums par šaujamieročiem un speclīdzekĜiem pašaizsardzībai. 23.02.1993. 
3. Ronins R. Izlūkdienests tavās rokās. R., 2000. 
4. Крысин А.И. Безопасность в предпринимательской деятельности. М., финансы и 
статистика, 1996. 
5. Лученок А.И. Мошенничество в бизнесе. М.,1997. 
6. Андрианов В.И. Шпионские штучки и устройства для защиты объектов и 
информации. М.,1996. 
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Studiju kursa nosaukums: Ăimenes tiesības 

Studiju priekšmeta vadītājs: Dr.hab.iur. Osvalds Joksts, Mag.iur. Viesturs OzoliĦš 

Statuss: obligātais izvēles kurss 

Kods: TieZ bak/023 

Kred ītpunkti : 3 

Pārbaudes forma: eksāmens 
 

Anot ācija  
Kurss dod iespēju gūt izpratni par filozofiju un principiem, kas atrodas ăimenes attiecību 
pamatā un iespaido ăimenes tiesību attīstību. Palīdz ăimenes tiesību funkciju un 
ierobežojumu izvērtēšanai un attiecīgas sociāli tiesiskas sfēras pētījumu attīstībai. Tā kā 
ăimene un attiecības tajā ir viens no veselīgas sabiedrības pamatelementiem, tiek dota 
iespēja katram studentam izteikt savu attieksmi pret šo jautājumu un nostiprināt to, rakstot 
referātu. Tēmas izvēle voluntāra, nepieciešamības gadījuma ar docētāja palīdzību. 
 

Mērėi 

1. Izkopt un attīstīt studentos izpratni par ăimenes svarīgo lomu demokrātiskas valsts 
iedzīvotāju kopienas veidošanā. 

2. Apgūt vēsturisko un aktuālo pieredzi ăimenes institūta attīstība ārvalstīs un Latvija. 
Redzēt laikmetiskās likumsakarības. 

3. Apgūt ăimenes tiesību principus, to iedzīvināšanas iespējas reālos apstākĜus ne vien pēc 
formāla likuma gara, bet arī pēc ieradumiem un dabiska taisnīguma kritērijiem. 

4. Stabilas ăimenes tiesību kategoriāla un jēdzieniska fonda zināšanas un izpratne. 
 
Kursa saturs 
1. Pirmās kopdzīves formas. Ăimenes attīstība Latvijas teritorijā. 
2. Ăimenes un laulības institucionalizēšanās. 
3. Ăimenes tiesību avoti, principi. Nukleārā ăimene. 
4. Ētika kā ăimenes regulators: ăimenes attiecības, kā ētikas substrāts; Asociācijas 

likums ăimenē; psiholoăiskais pamats, apstākĜu priekšstati, subjekta priekšstati; 
morāliskie pienākumi un morāliskās tiesības; juridiskie pienākumi, apziĦa, tiesības; 
ăimene – juridisks fenomens. 

5. Rases un nacionālās piederības diskriminācijas nepieĜaušana. 
6. Poligāmijas aizliegums. 
7. Asinsatriebība un adopcijas šėēršĜi. Aizbildnība, aizgādnība. 
8. Vecuma un veselības ierobežojumi laulībai, tikumība un laulība. Iestāšanās laulībā: 

saturs, forma. Laulības neiestāšanās, anulēšana. 
9. Personiskās un mantiskās attiecības: laulātais↔laulātais; vecāki↔bērni; citi ăimenes 

locekĜi. 
10. Ăimenes nostiprināšana kā sabiedrības uzdevums. 
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Mācību metodes 
Lekcijas, semināri/kolokviji. Studentu nepiespiesta vadīšana. 1 seminārs un 1 lekcija nedēĜā. 
Seminārā nodarbības notiek studentu grupiĦās, kur viens divi ir līderi un kuri tad arī 
organizē diskusiju par aktuālo tēmu. Vēlams, lai katrs students būtu kaut reizi par grupiĦas 
līderi. 
Students referātam izvēlas tematu, kuru pēc izstrādes reprezentē citiem studentiem. 
Iepriekšējas prasības: Vispārēja tiesību teorija. Lietu tiesības. 
 
Literatura 

II ..  LLiikkuummii   uunn  nnoorrmmaattīīvviiee  aakkttii   
II. Literatūra 
1. Čakste K.. Civiltiesības, R., 1938. 
2. ăimenes tiesības. Normatīvo aktu krājums.-R.: Tiesu namu aăentūra, 1998. 
3. Vēbers J. LR civillikuma komentāri. Ăimenes tiesības. R.: Mans īpašums, 2000. 
4. Vēbers J. Ăimenes tiesības. R., 1970. 
5. Vēbers J.. Jaunais likums “Par civilstāvokĜa aktiem”. Latvijas Jurists. 1994, N1(35). 
6. Gencs Z. Mantojumu kārtošana. - R.: Mans īpašums, 1996. 
7. ăimenes tiesības. Vispārīgie noteikumi. V. Sinaiskis. Civillikuma principi un ăimenes 

tiesības. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1938. g. Nr. 1., 30.-58. lpp. 
8. KalniĦš V. Latvijas PSR Valsts un tiesību vēsture I.R., “Zvaigzne”, 1972. 
9. Vēbers J.. Cauri visam mūžam I. Laulības slēgšana un šėiršana. “Latvijas Vēstnesis”, 

1993. g. 3. jūnija, Nr. 33. 
10. Vēbers J.. Cauri visam mūžam II. Laulāto tiesības un pienākumi. “Latvijas Vēstnesis”, 

1993. g. 14. jūlija, Nr. 49. 
11. Vēbers J.. Cauri visam mūžam III. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi. “Latvijas 

Vēstnesis”, 1993. g. 1. septembrī, Nr. 68. 
12. Dzirkalns J.. Bērnu  tiesiskais stāvoklis turpinājuma mantas kopība, R., 1939. 
13. Frīdenbergs L. Laulāto likumiskas mantiskas attiecības, R., 1938. 
14. Frīdenberga L. Laulības līgumi pēc Latvijas Civillikuma, Rīga, 1940. g.  
15. Role E. Laulāto atsevišėa manta. Rīga, 1940. 
16. Būmanis A. ăimenes locekĜu mantiskas attiecības pēc jauna Civillikuma, Prezidenta 

UlmaĦa Civillikums, 1938. 112-117. 
17. LR normatīvie akti. Par ăimenes tiesībām. R.:-Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas 

Tiesiskas informācijas centrs, 1995,-200. 
18. Vēbers J. LPSR ăimenes tiesības, R., Zvaigzne, 1984. 
19. Priest J. Families Outside Marriage. London: Family Law, 1992. 
20. Cretney, S.M. Principles of Family Law. Sweetland Maxwell, 1990. 
21. Standley K. Family law. –London: Macmillan Press LTD, 1977., 2nd edition 309. 
22. Ehe und Familie: Ministerium der Jusstiz (2sqst u. bearb von Renate Bahnisch) – Berlin: 

Staatsverlag der DDR, 1988. –167. 
23. Schluter W. BgB Familienrecht. –Heidelberg, 1989. 
24. Joachim Gernhuber Lehrbuch des Familienrechts, Verlag C. H. Beck, 1964. 
25. The Finnish Legal System. Helsinki, 1985, p. 164-174. 
26. Danish Law. A General Surwey, Copenhagen, 1982, p. 83-95. 
27. Introduction to Sweedish Law. Edited by Stig Stromholm. Stockholm, 1981, p. 201-232. 
28. Bromley P.M. Family Law. London, 1981. 
29. Rowe, Jame, Parents, children and adoption, 1968. 
30. Epшoвa H.M. Имyщecтвeнныe пpaвooтнoшeния в ceмьe. M.:-Hayкa,1997-158. 
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31. Bopoмceйкин E.M. Ceмeйныe пpaвooтнoшeния в CCCP. M.:-Юpидичecкaя 
литepaтypa,-335. 

32. Beбepc я.P. Пpaвocyбъeктнocть гpaждaн. P.:-Зинaтнe, 1976,-231. 
33. Гpaндкe A. Укpeплeниe ceмьи-зaдaчa oбщecтвeннaя и гocyдapcтвeннaя. M.:-

Юpидичecкaя литepaтypa, 1985,-112. 
34. Сергеев А. Г. Распоряжение общей собственностью супругов. Правоведение. М., 

1984, N 6. 
35. Калныньш В.. Очерки истории государства и права Латвии в XIII — XIX вв., Рига, 

Звайгзне, 1980. 
36. Антокольский М. Лекции по Семейному праву. – М.: Юрист, 1995. 
37. Сака Вагацума, Тору Армидзуми. Гражданское право Японии, 2. М., “Прогресс”, 

1983. 
38. Хадерка И. Вступление в брак. - М.: ЮЛ, 1980. 
39. LR Augstākās tiesas plēnuma lēmums “Par strīdu izskatīšanu lietās, kas izriet no 

ăimenes tiesiskajām attiecībām”, 1996. gada 10. jūnijā. LV, 1996. gada 13. jūnijs. 
39. J.Vēbers. Laulības līgumi. LV, 1996. gada 8. marts. 
40. I.Fridrihsons. Par pārmaiĦām ăimenes tiesiskajās attiecībās. LV, 1996. gada 23. jūlijs. 
41. J.KrastiĦa. Par ăimenes tiesību normu pilnveidošanu. LV, 1998. gada 9. janvāris. 
42. E.KalniĦš. Par saderināšanos. LV, 1998. gada 17. septembris. 
43. R.Beloksa. Par bērnu adopciju Latvijā. LV, 1999. gada 10. februāris. 
 



 83 

Studiju kursa nosaukums: Lietu tiesības 

Studiju priekšmeta vadītājs: Dr.hab.iur. Osvalds Joksts 

Statuss: obligātais izvēles kurss 

Kods: TieZ bak/024 

Kred ītpunkti : 3 

Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Anotācija 
Jautājumi un izmaiĦu dziĜums īpašumtiesībās praktiskajā jomā, kā arī teorētiskajā izpratnē 
par tām. Šo tiesību būtiskā loma ekonomiskajā, politiskajā un garīgajā dzīvē valstī pieprasa 
sevišėu tiesību zinātnes vērību pievērst šai problemātikai. 
Kurss dod iespēju gūt izpratni par principiem, kas atrodas īpašuma tiesisko attiecību pamatā 
un iespaido šīs disciplīnas attīstību. Palīdz dziĜāk apgūt īpašuma fenomenu, funkcionālo 
nozīmi sabiedrības dzīvē un perspektīvas attiecīgās sociāli-tiesiskās sfēras pētījumu 
potencēm. 
Tā kā īpašumtiesības ir viens no veselas sabiedrības struktūrelementiem –  nepieciešams dot 
katram studentam veidot savu personīgo attieksmi pret šo jautājumu, un nostiprināt šo 
izpratni ar dažādiem pārbaudes formu palīdzību. Referāta temata izvēle it brīva. 
 

Mērėi 

1. Izkopt un attīstīt studentos izpratni par īpašuma svarīgo lomu demokrātiskas valsts 
sabiedrībā. 

2. Apgūt vēsturisko un aktuālo pieredzi īpašuma, tā dažādo formu attīstībā Latvijā un 
ārvalstīs, saskatīt laikmetiskās likumsakarības. 

3. Apgūt īpašuma būtības principus, to dziĜākas iedzīvināšanas iespējas šodienas apstākĜos. 
4. Stabilas īpašuma tiesību kategoriālo un jēdzienisko fondu. 
5. Lietu klasifikāciju: zināšanas; valdījuma jēdzienu, veidus, iegūšanu un aizsardzību; 

īpašumu, tā iegūšana un izbeigšanās. Servitūtu un ėīlu tiesības, hipotēka, visi ar īpašuma 
institūtiem saistītie jautājumi. 

 
Kursa saturs 

1. Lietu klasifikācija. 

2. Valdījums: jēdziens, veidi, iegūšana, aizsardzība. 

3. Īpašums: iegūšana, izbeigšanās, īpašnieks, aprobežojumi. 

4. Servitūti: klasifikācija, nodibināšana, izbeigšanās. 

5. Reālnastas. 

6. Ėīlas tiesības, hipotēka. 

7. Izpirkuma tiesība. 
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Mācību metodes 
Lekcijas, semināri, kolokviji, kursa darbs. Demokrātiskas attiecības ar studentiem. 2-3 
lekcijas 1-2 semināri/kolokviji nedēĜā. Seminārnodarbības notiek studentu grupā, kur viens 
divi studenti uzstājas kā līderi un organizē diskusiju par kādu konkrētu jautājumu (tematu). 
Vēlams, lai katrs students iegūtu iespēju šai lomai vismaz vienu reizi. 
Darba tematu studenti izvēlās paši pēc saviem ieskatiem, bet pēc izstādes to reprezentē 
grupai, kura paralēli docētājam arī piedalās vērtēšanā. 
 
 
Zināšanu novērt ējums 
Kursa darbs. 
Eksāmens, kā gala pārbaudījuma forma.  
Kritēriji: 
b) piedalīšanas semināros/kolokvijos, uzstāšanās tajos 30% 
c) gala eksāmens 70% 
Kopā: 100% 
 
Literat ūra 

1. BirziĦa L. Romiešu tiesības. R., 1997. 
2. Rozenfelds J. Lietu tiesības. R., 1994. 
3. VītiĦš V. Vispārējs tiesību pārskats. R., 1993. 
4. VišĦakova G., Balodis K. Civillikuma komentāri. Lietas. Valdījums. Tiesības uz 

svešu lietu. R., 1998. 
5. Sinaiskis V. Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības. R., 1995. 
6. Grūtups A. Tiesu prakse un komentāri. R., 1994. 
7. Grūtups A. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Īpašums. R., 1996. 
8. Bergmanis J. Zaudēta valdījuma atjaunošana. R., 1940. 
9. Rozenfelds J. Ėīlas tiesība. R., 1998. 
10. Rozenfelds J. Ėīlas tiesība. R., 2000. 
11. Rozenfelds J. Lietu tiesības. R., 2000. 
12. Grūtups A., KalniĦš E. Civillikuma komentāri. III daĜa – Lietu tiesības. Īpašums. Rīga, 

TNA, 2002. 
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Studiju kursa nosaukums: Mantojuma tiesības 
Studiju priekšmeta vadītājs: Dr.hab.iur. Osvalds Joksts, Mag.iur. Viesturs OzoliĦš 

Statuss: obligātais izvēles kurss 

Kods: TieZ bak/025 

Kred ītpunkti : 2 

Pārbaudes forma : ieskaite 
 

Anot ācija  
Kurss dod iespēju apgūt mantojuma tiesību pamatā esošos principus. Palīdz mantošanas 

institūtu funkcionālai izvērtēšanai, pētījumu uzsākšanai. Katram studentam jāizkopj sava 

kritiskā pozīcija attiecībā pret šai studiju kursā apgūstamajiem jautājumiem.  

 
Mērėi 

1.  Izkopt un attīstīt studentos izpratni par mantošanas institūta svarīgo lomu privāttiesību 
jomā. 

2.  Apgūt pieredzi un zināšanas šā institūta vēsturiskajā attīstībā Latvijā, ārvalstīs un prast 
saskatīt laikmetiskās likumsakarības. 

3.  Apgūt mantojuma tiesību principus, vēsturi, tā iedzīvināšanas iespējas reālos apstākĜos. 
4.  Izkopt stabilas mantojuma tiesību kategoriālā un jēdzieniskā fonda zināšanas. 

 

Kursa saturs 
1. Mantojuma jēdziens. 
2. Likumiskā mantošana. 
3. Testamentārā mantošana. 
4. Testaments, tā forma. 
5. Līgumiskā  mantošana. 
6. Mantojuma atklāšanās, apsardzība un mantojuma prasība. 
7. Mantojuma pieĦemšana un iegūšana. 
8. Līdzmantinieku savstarpējās attiecības un mantojuma sadalīšana. 
9. Mantojuma tiesības izbeigšanās un zaudēšana. 
 
Mācību metodes 
Mācību process kombinēts ar lekcijām semināriem/kolekvijiem, praktiskajiem uzdevumiem, 
referātiem, priekšlasījumiem. Studenti tiek izvirzīti juridiskās prakses jautājumos, kas arī 
kĜūst par pamatu praktisko uzdevumu un referāta izstrādei. Otrajā semestrī kontroldarbs. 
Starp semestriem ieskaite. 
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Zināšanu nov ērtējums 
Eksāmens, kā gala pārbaudījums. 
Kritēriji: 
a) piedalīšanās semināros/kolokvijos/, uzstāšanās tajos 20% 
b) uzrakstīts un novērtēts referāts/kontroldarbs/, praktiskie uzdevumi 20% 
c) atbildes uz eksāmena jautājumiem 60% 
Kopā: 100% 
 
Literat ūra 
1. Gencs Z. Mantojuma kārtošana. R.: -Mans īpašums, 1996., 120. 
2. Gencs Z., Krauze R. LR Civillikuma komentāri. Mantojuma tiesības. R.: -Mans 

īpašums, 1997., 392. 
3. LR Civillikums. Mantojuma tiesības. R., 1992. 
4. Krauze R. Mantojuma tiesības Latvijas Republikā. R.: KIF Biznesa komplekss, 1994 
5. Torgāns K. Civilprocesa likuma komentāri. R., 1999. 
6. Malnača A. Mantojuma tiesības. R.: LPA, 1996. 
7. LR AT Plēnuma lēmums “Par likumu piemērošanu mantojuma lietās”, 1995.g.27.marts. 
8. Joksts O. Civiltiesiskās normas jautājumos atbildēs. R., LPA, 1995. 
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Studiju kursa nosaukums: Saistību tiesības 

Studiju priekšmeta vadītājs: Mag.jur. Anna Saltikova 

Statuss: obligātais izvēles kurss 

Kods: TieZ bak/026 

Kred ītpunkti : 3 

Pārbaudes forma: eksāmens 

 

Anotācija 
Civiltiesību saistību tiesību daĜas apgūšanai jāiepazīst ne tikai civillikums, bet arī citi ar 
saistību tiesībām saistītie likumdošanas akti, kas regulē tādu svarīgu saistību tiesību 
virzienos kā apdrošināšana,  norēėini, vekseĜi. 
  
Mērėi 
Iemācīt orientēties visos saistību tiesību jautājumos, kuri saistīti ar LR tirgus ekonomiku. 
 
Kursa saturs 

Saistību tiesības un saistības. Tiesiski darījumi. Līgumi. Saistības un prasījumi no neatĜautas 

darbības. Procentu saistības. Saistību tiesību pastiprināšana. Zaudējumi un to atlīdzība. 

Saistību tiesību izbeigšanās. 

 
Mācību metodes 
Kursa teorētiskais materiāls tiek pasniegts aktīvu lekciju formā, notiek semināri, praktiskās 
un kontrolnodarbības. To laikā uzklausa studentu viedokli par diskutējamiem jautājumiem 
un sagatavojot bāzi problēmu risināšanai. 
 
Zināšanu novērt ējums 

a) semināri                                                                                         30%; 
b) eksāmens                                                                                       70%; 

 

Literat ūra 

1. Torgāns K. Civillikuma komentāri, R., Mans Īpašums, 1998. 
2. Skots Dž. Bērnems. Līguma sastādīšana. R., 1998. 
3. Sinaiskis V. Latvijas Civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības. R., 1996. 
4. Brīvmanis V. Līgumsods, R., 1939. 
5. Čakste K. Civiltiesības, R., 1937. 
6. Vīnzarājs N. Civiltiesību problēmas. R., 2000. 
7. Torgāns K. Īre un noma, R., 1993. 
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8. Krauze R., Krauze I. Dzīvoklis: īre, privatizācija, īpašums (dokumenti un 
komentāri). R., 1996. 

9. Grabe Z. Graudniecības līgums. R., 1939. 
10. Lēvensons Z. UzĦēmuma līgums. R., 1938. 
11. Zimmermann R. The Law of Obligations Roman Foundations of Civilian Tradition. 

Oxford, 1996. 
12. Грибанов В.П. Сроки в гражданском праве. М., 1967. 
13.  Эрдман К. Обязательственное право Губерний Прибалтийских. Р., 1908. 
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Studiju kursa nosaukums: Darba tiesības 

Studiju priekšmeta vadītājs: Dr. Solvita Olsena 

Statuss: obligātais izvēles kurss 

Kods: TieZ bak/027 

Kred ītpunkti: 3 

Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Kursa mērėis un uzdevumi 
Sniegt studentiem pamatzināšanas tiesisko attiecību regulēšanā, kā arī starptautiskajā 
tiesiskajā regulācijā. 
Iemācīt studentiem pielietot iegūtās zināšanas un prast orientēties Latvijas darba 
likumdošanā. 
 
Kursa saturs 
1. Darba tiesību priekšmets un metode 
2. Darba tiesību avoti 
3. Darba tiesību subjekti 
4. Koplīgumi un vienošanās 
5. Darba līgums 
6. Darba un atpūtas laiks 
7. Darba samaksa 
8. Darba kārtība 
9. Darba līguma pušu materiālā atbildība 
10. Darba aizsardzība 
11. Sociālā aizsardzība 
12. Darba strīdi. Darba strīdu izskatīšanas kārtība 
13. Darba starptautiskā tiesiskā regulēšana 

 
Mācību metodes 
Mācību organizācijas pamatā ir lekcijas un praktiskās nodarbības. Pasniedzējam ir 
konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. 
Semestra laikā katrs students uzraksta trīs kontroldarbus. 
Starppriekšmetu saikne 
Mācību priekšmets apvieno zināšanās, kas iegūtas civiltiesībās. 
 
Literat ūra 
1. Tomass Burgentāls. Starptautiskās cilvēktiesības kodolīgā izklāstā. Izdevniecība AGB. - R., 2000. 
2. Darba koplīguma slēgšana. Rokasgrāmata arodbiedrību biedriem. - R., "Preses Nams", 1995. 
3. Iepazīsimies: mēs - Latvijas brīvo arodbiedrību savienība. - R., 1998. 
4. Ievads Eiropas Kopienas tiesībās. - R., 2001. 
5. Juridiski terminoloăiskā skaidrojošā vārdnīca. - R., 1999.  
6. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. Autoru kolektīvs prof.  

K. Torgāna vispārīgā zinātniskā red.- R., 2000. 
7. Latvijas tiesību vēsture (1914-2000). Mācību grāmata juridiskajām augstskolām un fakultātēm.  

Rīga‚ 2000.  
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8. Likumu terminu vārdnīca. - R., 1999. 
9. Mucenieks P. Sociālā likumdošana. - R., 1934. 
10. Saule G. Darba līgums. Mācību līdzeklis. - R., Biznesa augstskola Turība‚ 1999. 
11. Sinaiskis V. Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības. - R., 1996. 
12. Starptautiskās darba organizācijas konvencijas. LR Labklājības ministrija. - R., 1994. 
13. Svarīgākie Eiropas savienības dokumenti sociālajā aizsardzībā. I gгāmata, II grāmata.  

sējums‚ 2. sējums. - R., 1998. 
14. Дoкyмeнты Meждyнapoднoй opгaнизaции тpyдa.- M., ПPИOP‚ 2000.  
15. Ингe-Mapeт Opгo‚ Xeйнo Cиигyp. Tpyдoвoe пpaвo. Учeбник для 

cтyдeнтoв юpидичecкoro фaкyльтeтa Tapтyccкoгo Унивepcитeтa. 1996. 
16. Kиceлeв И.Я. Cpaвнитeльнoe и мeждyнapoднoe тpyдoвoe пpaвo. Учeбник для вyзoв.  

M., Дeлo‚ 1999.  
17. Koнвeнции и peкoмeндaции MOT для мopякoв./ Cocт. Штeкeль Л.И.-Oдecca: «Heгoциaнт»,  

1999.  
18. Meждyнapoдныe aкты o пpaвax чeлoвeкa. Cбopник дoкyмeнтoв,- M., HOPMA-

ИHФPA, 2000.  
19. Cыpoвaтcкaя Л.A. Tpyдoвoe пpaвo. Учeбник. 2-e изд., пepepaбoтaннoe и 

дoпoлнeннoe.  
M., Юpиcть‚ 2001.  

20. Эpeнбepг P. Дж., Cмит P.C. Coвpeмeннaя экoнoмикa тpyдa. Teopия и 
гocyдapcтвeннaя пoлитикa. 
M., Изд-вo MГУ‚ 1996.  

 
Publikācijas 
 

1. KalniĦs E. Par darbinieka mantiskās atbildības pamatu un apmēru. LV 14.05.1997. 
2. KrastiĦš O. Nodarbinātie - par darba apstākĜiem. LV 16.03.2001. 
3. Latvijas Nacionālais nodarbinātības plāns 2001. gadam. LV 17.03.2001. 
4. Par nabadzības novēršanu. LV 22.09.1999. 
5. Starptautiskie daudzpusējie līgumi‚ kuriem Latvijas Republika pievienojusies pēc 

1990. gada 4. maija.  
6. Ārlietu ministrijas 27.07.1999. informācija. LV 30.07.1999. 



 91 

Studiju kursa nosaukums: Civilprocess 

Studiju priekšmeta vadītājs:  Dr. Solvita Olsena 

Statuss: obligātais izvēles kurss 

Kods: TieZ bak/028 

Kred ītpunkti:  3 

Pārbaudes forma: eksāmens 
 

Anot ācija  
Kurss apskata civilprocesa zinātnes priekšmetu un sistēmu, civilprocesa zinātnes mūsdienu 

aktuālos uzdevumus Latvijā. 

 

Mērėi  

1. Iemācīt orientēties visos jautājumos, kas saistīti ar civilprocesu, sagatavot 
konceptuālo bāzi problēmu risināšanai. 

2. Sniegt nepieciešamās zināšanas par civilprocesu un ar to saistītām  parādībām. 
3. Iemācīt celt juridisko kultūru un nostiprināt tiesisko pārliecību. 
4. Stiprināt saites ar juridisko praksi. 

 
Kursa saturs 
1. Civilprocesa vispārīgie noteikumi. Civilprocess kā juridiska zinātne un mācību kurss. 

Subjektīvo civiltiesību aizstāvības formas. Civillietu pakĜautība. Civilprocess kā 
tiesību nozare (civilprocesuālās tiesības). Civilprocess kā tiesvedība civillietās. 
Civilprocesuālās tiesiskās attiecības. Civilprocesuālā forma. Civilprocesa principi. 

2. Prasības tiesvedība. Prasības lietu dalībnieki. Civillietu piekritība. Prasība. Tiesas 
izdevumi civillietās. Pierādīšana un pierādījumi civillietā. Prasības lietu ierosināšana. 
Civillietu sagatavošana iztiesāšanai. Prasības lietu iztiesāšana. Pirmās instances tiesas 
nolēmumi. 

3. Bezprasības tiesvedība. Tiesvedība lietās, kas rodas no administratīvi tiesiskajām 
attiecībām. Sevišėās tiesāšanas kārtība. 

4. Tiesas nolēmumu likumības un pamatotības pārbaude. Tiesvedība apelācijas instancē. 
Tiesvedība kasācijas instancē. Civillietu jauna izskatīšana pēc tiesas nolēmumu 
stāšanās likumīgā spēkā. 

5. Izpildu process. Izpildu procesa vispārīgie noteikumi. Jurisdikcijas iestāžu aktu 
piespiedu izpildes līdzekĜi. 

6. Starptautiskais civilprocess. Ārvalstu pilsoĦu un organizāciju tiesiskais stāvoklis LR 
civilprocesā. 

7. Civiltiesību aizstāvības ārpustiesas formas. Civiltiesisko strīdu izskatīšana šėīrējtiesās. 
 
Mācību metode 



 92 

Kursa teorētiskais materiāls tiek pasniegts aktīvu lekciju formā, uzklausot studentu viedokli par diskutējamiem jautājumiem. 

Zināšanu novērtējums 
Eksāmens 

a) aktīvs darbs semināru nodarbībās…………………………………….........20% 
b) divu kontroldarbu izpilde ……………………………………………..30% 
c) rakstiskas atbildes uz eksāmena jautājumiem………………………...........50% 

 
Literat ūra 
1. Aigars. G. Par jauno Civilprocesa likumu // Latvijas vēstnesis.-1998, Nr.385/386; 1999, 

Nr.4. 
2. Bitāns A. Civiltiesiskā atbildība un tās veidi.– R.:,1997.-208 lpp. 
3. Bojārs J. Starptautiskās privāttiesības.- Rīga: Zvaigzne ABC, 1998.g. 
4. Bukovskis V. Civilprocesa mācības grāmata.- Rīga: 1933.g. 
5. Bukovskis V. Testamenta spēku apstrīdošu prasības sūdzību juridiskā konstrukcija.- 

Rīga, 1930.g. 
6. Bundurs Ž. Padomnieks vekseĜu lietās. 2. Izdevums.- Rīga: 1994.g. 
7. Civilprocesa likums- Rīga: Kodifikācijas nodaĜas 1938.g. izdevums. 
8. Civilprocesa likums ar paskaidrojumiem/ Sastād. F. Konrādi un T. Zvejnieks – Rīga: 

Valsts tipogrāfijas izdevums, 1939.g. 
9. Civilprocess. Latviešu konversācijas vārdnīca. 2. sēj. 
10.  Civilprocesa likuma komentāri. Papildināts izd. Autorkolektīvs. K.Torgāna un 

M.DudeĜa red. – R.: TNA, 2001.   
11.  Civilprocesa likuma komentāri. K. Torgāna un M. DudeĜa redakcijā. – R.: Tiesu namu 

aăentūra. – 591 lpp. 
12.  Dubure V., Katlaps A. Darba sprīdu izskaitīšana.- Rīga: Avots, 1982. 
13.  Juridisko terminu vārdnīca.- Rīga: Nordik, 1998.g. 
14.  Konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoĦa tiesības un pienākumi”. ZiĦotājs, 1992, 

Nr. 4/5 
15.  Krauze R. Mantojuma tiesības Latvijas Republikā.- Rīga: KIF, 1994.g. 
16. Krauze R. Mantojuma tiesības Latvijas Republikā. 2. Papildinātais izdevums.- Rīga, 

1997.g. 
17.  LR Civilprocesa likums. R.: BK, 2000. 
18.  Latvijas Republikas Civillikums- Rīga: TIC, 1998.g. 
19.  Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Mantojuma tiesības / Sastādījuši R.  

Krauze un Z. Gencs, - Rīga: Mans īpašums, 1997.g. 
20.  Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Saistību tiesības / Sagatavojis autoru 

kolektīvs prof. K. Torgāna red. Rīga: Mans Īpašums, 1998.g. 
21.  Latvijas Republikas Augstākās Tiesas plēnuma lēmumu krājums 1990.-1995.- Rīga: 

Tiesiskās informācijas centrs, 1995.g. 
22.  Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 1996.- Rīga: Latvijas 

Tiesnešu mācību centrs, 1997.g. 
23.  Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta civillietu departamenta Spriedumi un 

lēmumi 1997.- Rīga: Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 1998.g. 
24.  Latvijas Civilprocesa kodekss. R., LR Tieslietu ministrijas Tiesiskās informācijas 

centrs, 1995, 204. lpp. 
25.  LējiĦš P. Civilprocess.- Rīga, 1940.g. 
26.  Liede A. Kriminālprocess un tiesu pierādījumi.- Rīga, 1970.g. 
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27.  Liede A. Latvijas PSR kriminālprocess. Vispārīgā daĜa. Tiesas pierādījumi.- Rīga: 
Zvaigzne, 1980.g. 

28.  Mitans R. Inventāra tiesība // Pašvaldību darbs, 1939. 1.nr. 
29.  Mūsdienu starptautiskās un tirdzniecības tiesības. Starptautiskais civilprocess.- Rīga: 

AGB, 1998.g. 
30.  OzoliĦš O. Jaunā civillikuma apskats. Raksti par Prezidenta K. UlmaĦa Civillikumu. 

Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1939.gada 1.burtnīcas pielikums. 
31.  Rozenbergs J. Ja nepareizi norādīts tiesas nosaukums…//Likums un Tiesības, 2001, 

Nr.3 
32.  Rozenbergs J. Šėīrējtiesa.//Mans Īpašums, 2001, Nr.11 
33.  Rozenbergs J., Briăis I. Padomju civilprocesuālās tiesības.- Rīga: Zvaigzne, 1978.g. 
34.  Rozenfelds J. Ėīlas tiesības.- Rīga: Zvaigzne ABC, 1998.g. 
35.  Saulīte R. Tiesu prakse pieteikumu izskatīšanā par saistību bezstrīdus piespiedu izpildi 

// Juristu žurnāls.- 1998, Nr.8. 
36.  Sinaiskis V. Latvijas civiltiesību apskats.- Rīga, 1966.g. 
37.  Sinaiskis V. Mantojuma tiesības // Tieslietu Ministrijas Vēstnesis.- 1940, 1.nr. 
38.  Starptautiskais pakts par pilsoĦu un politiskajām tiesībām. PieĦemts 1996. g. 16. 

decembrī ANO Ăenerālajā Asamblejā. - Cilvēka tiesības. Starptautisko dokumentu 
krājums. R., Zvaigzne, 1992, 28.-30. lpp. 

39.  Torgāns K., Dūdelis. Civilprocesa likuma komentāri. Papildināts izdevums. R.: TNA, 
2001.  

40.  Ūdris Z., Sēle A., Gustsons V. Pamatzināšanas starptautiskjā tirdzniecībā.- Rīga, 
1994.g. 

41. J.Vēbers Padomju civiltiesības.Vispārīgā daĜa.Īpašuma tiesības.- R., 1979.g. 
42.  VišĦakova G., Balodis K. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Lietas. 

Valdījums. Tiesības uz svešu lietu.- Rīga: Mans īpašums, 1998.g. 
43.  Ziemelis J. Prasības summas noteikšana.- Rīga: Latvju kultūra, 1939.g. 
44.  Zonne O. Strādnieku un kalpotāju darba strīdi un to izskatīšanas kārtība.- Rīga: Avots, 

1966.g. 
45.  Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. Т. 1. – Москва. Изд. Гр. 

Башмаковых. 1913.г. 
46.  Гражданский процесс. Учебник для вузов / Под ред. М.С.Шакарян.- Москва, изд. 

Былина, 1996.г. 
47.  Тютрюмов И.М. Гражданский процесс.- Изд.кн. мг. Я. Лаудсеп, Юрьев, 1925.г.  
48.  Решетников а И., Ярковю Гражданский процесс. М.: РОРМА, 2001Ю 
49.  U.S. Federal rules of civil procedure, 1991. 
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Studiju kursa nosaukums: Krimin āltiesības 

Studiju priekšmeta vadītājs: Dr. jur. Uldis Ėinis 

Statuss: obligātais izvēles kurss 

Kods: TieZ bak/029 

Kred ītpunkti:  3 

Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Anotācija 
Kursā studentiem tiek piedāvāts krimināltiesisko zinību apskats, Latvijas Republikas 
Krimināllikuma zinātniskais tulkojums, starptautisko krimināltiesību jēdziens, rašanās un 
īpatnības, ANO loma šās tiesību nozares pilnveidošanā. 
Studentiem tiek dota iespēja izvēlēties referāta, kontroldarba tēmu un lektora, moduĜa līdera 
vadībā izstudēt, atklāt un uzrakstīt to, kas dod viĦiem iespēju iegūt attiecīgu pieredzi darbā 
ar normatīvajiem aktiem. 
 
Mērėi 
1. Veidot, attīstīt un nostiprināt studentu krimināltiesisko domāšanu demokrātiskas valsts 

veidošanās apstākĜos, vispārējo un tiesisko kultūru, profesionalitāti, likumības izjūtu, 
taisnīgumu, humānismu. 

2. Studentiem izprast krimināltiesību normu pamatprincipus, uzdevumus, jēdzienus; mācīt 
tās pareizi iztulkot un pielietot praksē. 

3. Krimināltiesību jēdzienu un kategoriju stabilas zināšanas, kas ir krimināltiesību zinātnes 
un kriminālās prakses pamatā. 

4. Ievērojamāko starptautisko un Latvijas juristu sasniegumu apgūšana krimināltiesību 
jomā. 

 
Kursa saturs 
1. Vispārīgie noteikumi. Par noziedzīgu nodarījumu. ApstākĜi, kas izslēdz 

kriminālatbildību. 
2. Par sodu. Soda noteikšana. Atbrīvošana no kriminālatbildības un soda. 
3.. Nepilngadīgo kriminālatbildības īpatnības. Medicīniska rakstura piespiedu līdzekĜi. 
4. Noziegumi pret cilvēci, mieru, kara noziegumi, genocīds. Noziegumi pret valsti. 

Noziedzīgi nodarījumi pret apkārtēja vidi. 
5. Nonāvēšana. Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību. Noziedzīgi nodarījumi pret 

personas pamattiesībām un pamatbrīvībām. 
6. Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību. Noziedzīgi 

nodarījumi pret ăimeni un nepilngadīgajiem. 
7. Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu. Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā. 
8. Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību. Noziedzīgi 

nodarījumi pret satiksmes drošību. 
9. Noziedzīgi nodarījumi pret pārvaldes kārtību. Noziedzīgi nodarījumi pret 

jurisprudenci. 
10. Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā. Noziedzīgi nodarījumi militārajā 

dienestā. 
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Mācību metodes 
Kurss paredzēts patstāvīgai apmācībai dotās programmas ietvaros. Pirmajā semestrī studenti 
katru nedēĜu piedalās semināru nodarbībās, kas dod krimināltiesību fundamentālas 
koncepcijas pamatu. Dialogu, darba grupā, praktisko nodarbību laikā tiek attīstītas analīzes 
iemaĦas un krimināltiesiskā domāšana. 
Pirmā semestra laikā semināri notiek tikai lektora vadībā. Zināšanu līmeni periodiski 
kontrolē moduĜa līderis. Otrajā semestrī tiem var būt netradicionāls raksturs. Piemēram, 
Vispārējā daĜā, kas saistīta ar krimināltiesību normu skaidrojumu, apmācība notiek pa 
pāriem vai konkrētas situācijas izskatīšanu vada students, bet lektors piedalās tajā un ir 
nepieciešamās informācijas avots. Studenti izvēlas speciālu mācības sadaĜu un par 
izvēlētajām tēmām raksta kontroldarbus, kas jāiesniedz izskatīšanai līdz nākamajam 
semestrim. Studentiem tiek piedāvāti temati referātu rakstīšanai. Kontroldarbus, referātus 
pārbauda lektors, tiek dots novērtējums, referāti tiek publiski nolasīti auditorijas priekšā. 
Referātus novērtē autors, grupa, lektors. Iespējamas citas formas, atkarībā no grupas jeb 
atsevišėa studenta zināšanu līmeĦa. 
 
Zināšanu novērt ējums 
Kontroldarbs, referāts var būt veltīts jebkurai krimināltiesību tēmai, saskaĦojot to ar moduĜa 
līderi, lektoru. Konkrētā darbā, referātā tiek novērtētas students individuālās, radošās, 
analītiskās spējas. 
Vispārējais novērtējums: 

a) kontroldarbs, referāts                                                                            30% 
b) semināri (pozitīvas zināšanas)                                                              10% 
c) eksāmens (pozitīvas zināšanas)                                                            60%. 

 
Lieteratūra 
1. Krimināllikums  
2. Krimināllikuma komentāri. 
3.  Loskutovs A., Judins A. Krimināllikums neformālā skatījumā. R.:Aut.izd., 2000. 
4. Judins A. Kriminālatbildības izslēdzmaības apstākĜi. R.: TNA, 2000. 
5. KrastiĦš V. Mācība par nozieguma sastāvu. Rīga, 1994. 
6. KrastiĦš V. Nozieguma objekts. Nozieguma objektīvā puse. Rīga, 1990. 
7. KrastiĦš V. Nozieguma subjekts. Nozieguma subjektīvā puse. Rīga, 1990. 
8. Lisagors J. Kriminālsods un tā piemērošana. Rīga, 1986. 
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Studiju kursa nosaukums: Kriminālprocess 
Studiju priekšmeta vadītājs: Dr. jur. Uldis Ėinis 

Statuss: obligātais izvēles kurss 

Kods: TieZ bak/030 

Kred ītpunkti:  3 

Pārbaudes forma: eksāmens 
 

Anot ācija  
Kriminālprocess ir mācību priekšmets, kura apguve sniedz zināšanas krimināltiesisko 
attiecību tiesiskajā nodrošināšanā. Tiek apgūti kriminālprocesa principi, jēdziens, subjekti. 
Kriminālprocesa apguve balstās uz iepriekšapgūtām zināšanām krimināl - tiesībās. 
 

Mērėi 

1. Apgūt un zināt kriminālprocesuālo likumdošanu. 
2. Iemācīt analizēt kriminālprocesuālo likumdošanu. 
3. Iemācīt pielietot kriminālprocesuālās zināšanas. 
4. Iemācīt veikt kriminālprocesa un administratīvā procesa analīzi. 
 
Kursa saturs 
Vispārīgā daĜa. Kriminālprocesa jēdziens, uzdevumi, likums, principi. Krimināl -procesa 
subjekti. Pierādījumi kriminālprocesā. Drošības līdzekĜi. 
Sevišėā daĜa. Krimināllietas ierosināšana. Pirmstiesas izmeklēšanas vispārējie noteikumi. 
Izmeklēšanas darbības. Apsūdzības celšana un apsūdzētā nopratināšana. Pirmstiesas 
izmeklēšanas apturēšana un pabeigšana. Piederība. Nodošana tiesai. Iztiesāšanas vispārīgie 
noteikumi. Iztiesāšanas norise. Likumīgā spēkā nestājušos spriedumu jauna izskatīšana. 
Kriminālsprieduma izpildīšana. Lietu atjaunošana sakarā ar jaunatklātiem apstākĜiem. 
Nepilngadīgo lietu tiesvedībā medicīniska rakstura piespiedu līdzekĜu piemērošana. 
Saīsinātais process. 
 
Mācību metodes 
Lekcijās studentiem tiek pasniegtas kriminālprocesa vispārīgā un sevišėā daĜa, tradicionālās 
un doktrinālās koncepcijas. Seminārnodarbībās tiek piedāvāti svarīgākie jautājumi, 
situācijas uzdevumi. Studentu diskusijām tiek piedāvāti aktuālie tiesiskie jautājumi, lai 
izkoptu prasmi konstruktīvi, tiesiski pamatoti izteikt savu viedokli. 

 

Zināšanu nov ērtējums 
a) semināri, praktiskās nodarbības                                                       30% 
b) eksāmens                                                                                          70%. 
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Lieteratūra 
1. Meikališa Ā. Kriminālprocesuālo terminu skaidrojošā vārdnīca. – R.: RAKA, 1998. 
2. Meikališa Ā. Apcietinājums. – Rīga, LPA, 1995. 
3. Meikališa Ā. Drošības līdzekĜu kriminālprocesuālā reglamentācija Latvijas 

likumdošanā. – LPA, 1995. 
4. Meikališa Ā. Kriminālprocesa tiesības. Vispārīgā daĜa 1.grāmata. R.: Raka, 2000 
5. Liede A. Kriminālprocess un tiesu pierādījumi. –Rīga, 1980. 
6. LPSR KPK komentāri. R., “Avots”, 1986. 
7. Liede A. Kriminālprocess un tiesu pierādījumi. R., 1970. 
8. Liede A. Kriminālprocess. Tiesvedības norise krimināllietās. R., 1973. 
9. Liede A. Latvijas PSR kriminālprocess. R., 1980. 
10.  Уголовный процесс. –М.,1995. 
11.  Кудин Ф.М. Принуждение в уголовном судопроизводстве. Красноярск, 1989. 
12.  Kpылов И.Ф. и др. Розыск, дознание, следствие. Л., 1984. 
13.  Смирнова Н. Уголовный процесс. СПб.: Изд.Михайлова,2000. 
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Studiju kursa nosaukums: Starptautiskā kriminolo ăija  

Studiju priešmeta vadītājs: Dr.jur. Andrejs Vilks 

Statuss: obligātais izvēles kurss 

Kods: TieZ bak/031 

Kred ītpunkti:  3 

Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Anotācija 
Kriminoloăijas mācību kursa aktualitāte ir acīmredzama, Ħemot vērā patreizējo situāciju 
valstī, kad oficiālā noziedzības statistika liecina par noziegumu skaita samazināšanos pēc 
ārkārtēja pieauguma 1990. - 1993. gadā, bet sabiedrības nedrošības un neaizsargātības sajūta 
pieaug, uzticība tiesību aizsardzības institūcijām samazinās. 
Mācību kursa programma aptver divas savstarpēji saistītas problēmas: kriminoloăijas 
teoriju un noziedzības kontroles praksi (ieskaitot kriminālstatisliku un iekšlietu institūciju 
darbības specifiku). 
Mācību kurss ir paredzēts pasniegšanai akadēmisko un profesionālo studiju posmā un ir 
obligāts tiesību studijās. 
Kriminoloăijas mācību kursu veido divas relatīvi patstāvīgas savstarpēji saistītas daĜas: 
Kriminoloăijas vispārīgā daĜa un Kriminoloăijas sevišėā daĜa, kas atbilst divu cieši saistīto 
kriminoloăijas teorijas un noziedzības kontroles prakses izzināšanas nepieciešamībai. 
 
Kursa mērėis un uzdevumi 
Priekšnosacījums kursa apgūšanai ir apgūtais krimināltiesību kurss. 
Kriminoloăijas studiju kursa mērėis ir apgūt kriminoloăijas pamatjēdzienus, izprast zinātnes 
attīstību un pamatvirzienu principiālas nostādnes, iegūt iemaĦas patstāvīgajā noziedzības 
analīzē un pasākumu izstrāde noziedzības profilaksei. 
Kriminoloăijas studiju kursa uzdevumi ir sekojoši: 

• dot studentiem jaunas  zināšanas  par kriminoloăijas  vēsturi  un  pamatvirzieniem; 
kriminoloăijas metodēm un kriminālstatistiku; kriminoloăisko pētījumu 
organizāciju; 

• iepazīstināt viĦus ar nozieguma kriminoloăisko izpratni, tā cēloĦiem, profilaksi un 
novēršanu; ar noziedzības jēdzienu un tās pamatrādītājiem; latento noziedzību un 
noziedznieka  personību; viktimoloăiju un kriminoloăisko prognozi; noziedzības 
profilaksi un kontroli; 

• izskaidrot studentiem noziedzības situāciju valstī, tās īpatnības un pamattendences; 
• iepazīstināt studentus ar atsevišėo noziegumu veidu kriminoloăiskiem 

raksturojumiem; 
• dot studentiem zināšanas, kuras ir nepieciešamas patstāvīgai noziedzības analīzei, 

noziedzības prognožu izstrādei un noziedzības profilakses un kontroles pasākumu 
kriminoloăiskai plānošanai; 

• veidot studentu patstāvīgā darba iemaĦas noziedzības profilakses un kontroles 
pasākumu realizēšanā. 

 
Kursa saturs 

1 Kriminoloăijas jēdziens, priekšmets un vēsture. 
2 Antropoloăiskās un socioloăiskās teorijas kriminoloăijā. 
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3 Kriminoloăijas metodes un kriminoloăisko pētījumu organizācija. 
4 Nozieguma kriminoloăiskā izpratne. Nozieguma psiholoăiskais mehānisms. 
5 Noziegumu cēloĦi. Noziegumu novēršana un profilakse. 
6 Noziedzība un tās pamatrādītāji. Latentā noziedzība. 
7 Noziedzības determinantes. 
8 Noziedznieka personība. 
9 Viktimoloăija. 
10 Kriminoloăiskā prognoze. Noziedzības profilakse un kontrole. 
11 Vardarbīga noziedzība. 
12 Īpašuma noziedzība. Ekonomiskā noziedzība. “Balto apkaklīšu” noziedzība. 
13 Politiskā noziedzība. Noziegumi pret valsti. Starptautiskā noziedzība. 

Terorisms. 
14 Grupveida un organizētā noziedzība. 
15 Recidīvā un profesionālā noziedzība. 
16 Aiz neuzmanības izdarītie noziegumi. 
17 Nepilngadīgo un sieviešu noziedzības īpatnības. 
18 Alkoholisms, narkomānija, prostitūcija un noziedzība. 

 
Literat ūra 

1. Krimināllikums. R.: LPA, 1998.  
2. Kriminoloăija: Māc. grāmata./ Aleksjuka B., Bergmanis D. u.c.: Latvijas 
Neatkarīgo kriminologu asoc., zin.red. A.Vilks – Rīga: Nordik, 1998.  
3. Likumpārkāpumi un sabiedrībai nevēlamās parādības. R.: LR Valsts statistikas 
komiteja, 1993. 
4. Likumpārkāpumi un sabiedrībai nevēlamās parādības. R.: LR Valsts statistikas 
komiteja, 1994. 
5. Likumpārkāpumi un sabiedrībai nevēlamās parādības. R.: LR Valsts statistikas 
komiteja, 1995. 
6. Likumpārkāpumi un sabiedrībai nevēlamās parādības. R.: LR Valsts statistikas 
komiteja, 1996. 
7. Likumpārkāpumi un sabiedrībai nevēlamās parādības Latvijas Republikā. R.: LR 
Valsts statistikas komiteja, 1997. 
8. Likumpārkāpumi un sabiedrībai nevēlamās parādības Latvijas Republikā. R.: LR 
Valsts statistikas komiteja, 1998. 
9. Likumpārkāpumi un sabiedrībai nevēlamās parādības Latvijas Republikā. R.: LR 
Valsts statistikas komiteja, 1999. 
10. Likumpārkāpumi un sabiedrībai nevēlamās parādības Latvijā. R.: LR Valsts 
statistikas komiteja, 2001. 
11. Бекариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., Юрид. изд. НКЮ СССР, 1939  
12. Криминология. Учебник для юрид. вузов.  Под  общей ред. А.Н.Долговой. 
М., Изд. группа «ИНФРА-М—НОРМА», 1997.  
13. Криминология и профилактика преступлений. Учебник. Под ред. 
А.И.Алексеева. М., МВШМ МВД СССР, 1989. 
14. Иншаков C. Зарубежная криминология. М., «ИНФРА-М—НОРМА», 1997. 
15. Шнайдер Г. Криминология. М., Прогресс, Универс. 1994. 
16. Anspoka V. Nepilngadīgā likumpārkāpēja personības raksturojums. Latvijas 
Policijas akadēmijas raksti. Nr. 5, 1998. 
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17. Kriminoloăiskās problēmas Baltijas valstīs. R.: NNNP Kriminoloăisko pētījumu 
centrs, 1995. 
18. Organizētā noziedzība Baltijas reăionā.: Rakstu krājums. Rīga, Kriminoloăisko 
pētījumu centrs, 1997. 
19. Stumbina E., Birkavs V., Niedre A. Kriminoloăija. R., 1981. 
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Studiju kursa nosaukums: Komerctiesības 
Studiju priekšmetas vadītājs: Mag.jur. Anna Saltikova 

Statuss: obligātais izvēles kurss 

Kods: TieZ bak/032 

Kred ītpunkti:  3 

Pārbaudes forma: eksāmens 
 

Anot ācija 
Komerciālās tiesības kurss atklāj to galveno likumdošanas aktu saturu, kuri regulē 

uzĦēmējdarbību, tai skaitā komerciālo uzĦēmējdarbību. Mācību kursā tiek izklāstīti 

juridiskie jautājumi, kas rodas uzĦēmējdarbībā un tās regulēšanā no valsts puses: uzĦēmēja 

(juridiskās un fiziskās personas) tiesiskais stāvoklis, dažādas uzĦēmuma organizatoriskās un 

tiesiskās formas, līgumattiecības un uzĦēmēja ārējās ekonomiskās darbības aspekti. 

 

Mērėi 

1. Dot studentiem pamatzināšanas par likumdošanu, kas attiecas uz uzĦēmējdarbību. 
2. Iegūt nepieciešamās zināšanas un iemaĦas to pielietošanā uzĦēmējdarbībā tiesību 

regulēšanas sfērā. 
3. Iemācīt studentiem pašizglītības metodiku, patstāvīgā darba iemaĦas, veidot interesi 

un prasmi iegūt jaunas zināšanas, celt topošā speciālista radošo potenciālu. 
 
Kursa saturs 
UzĦēmējs un uzĦēmējdarbība. UzĦēmumu reăistrēšana LR. UzĦēmējdarbības 
organizatoriskās formas. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Akciju sabiedrības. 
Līgumsabiedrības. Individuālie uzĦēmumi. BezpeĜĦas organizācijas. Sabiedriskās 
organizācijas un to apvienības. Paju sabiedrības un kooperatīvās sabiedrības. Valsts 
uzĦēmumi un pašvaldību uzĦēmumi. Ārvalstu pārstāvniecības un investīcijas LR. Valsts 
pasūtījums un pašvaldību pasūtījums. Par konkurenci. UzĦēmumu darbības izbeigšana, 
maksātnespēja. Komercdarbība reklāmas jomā. Komercdarbības tiesiskais nodrošinājums 
grāmatvedības jomā. Aoditordarbības tiesiskais nodrošinājums. Informācijas aizsardzības 
nodrošinājums komercdarbībā. 
 
Mācību metodes 
Mācību organizācijas pamatforma ir lekcijas un semināri pēc stingri noteikta nodarbību 
saraksta un pilnu studentu sastāvu. Studentu izziĦas darbības aktivizācija ir saistīta ar viĦu 
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patstāvīgā darba organizāciju lekcijas gaitā, kurā tiek izmantota saskarsmes dialoga forma ar 
studentiem, tiek izmantotas individuālas kontrolkartes, dažāda veida aptaujas lapas. 
Mācību procesā katru nedēĜu tiek rīkoti semināri - sarežăīta pasniedzēja un studenta 
kopdarbības sistēma, kurā studenti mācās vispārināt, kritiski izvērtēt materiālu, atrast un 
izvirzīt problēmas, argumentēt.  
Semināros tiek izmantotas grupas diskusijas metodes - gan konkrētu situāciju analīzes 

metode, problēmuzdevumu metode, “smadzeĦu triecienuzbrukuma” metode, gan arī spēĜu 

metodes (mācību lomu spēles, lietišėās spēles). Studentu izziĦas darbības vadīšana tiek 

veikta arī konsultācijās. 

Studenti iegūst patstāvīgā, radošā, zinātniski pētnieciskā darba iemaĦas pasniedzēja vadībā, 

sagatavojot un rakstot kursa darbus. Students izvēlas tēmu, raksta kursa darbu, kuru iesniedz 

izskatīšanai nākošā semestra sākumā. Zinātniski praktiskā konferencē studenti aizstāv savu 

kursa darbu pēc tam, kad pasniedzējs pārbaudījis to. 

 
 
 
Literat ūra 
1. LR Komerclikums. Komercėīlas likums. Koncernu likums. R.: TNA, 2000. 
2. STA aut.kol. “Mazā un vidējā biznesa tiesiskais nodrošinājums”. R.: STA, 2000. 
3. OĜevskis G. UzĦēmējdarbība un valsts. R.: LU, 1997. 
4. Sponbergs Pēteris. Latvijas akciju sabiedrības tirgus ekonomikā. R., 1996. 
5. Mayson, French and Ryan, Company Law. 
6. Круглова Н. Комерчкское право. М., 2000. 
7. Нормативные документы ЛР. Предпринимательская деятельность. Р., 1997. 
8. Круглова Н. Комерческое право. М., 2000. 
9.  Предпринимательское право. Курс лекций. Под редакцией Н.И. Кляйн М., 1993. 
10.  Philippe Merle. Droit Commercial. Societes commerciales, Dallor, Paris, 1990. 
11.  Klaus J. Hopt. European Company and Financial Law. Berlin, New York. 1991. 
12.  Gower`s Principles of Modern company Law. Intertational Student Edition, London, 

1992. 
13.  Code de Commerce. LITEC, Paris. 1989. 
14.  Eiropas cilvēktiesību konvencija LV. 1995. g. 21. janv. 
15.  K. Torgāns. Komentāri saistību tiesībām Civillikumā. R.: 2 pap.izd., 1994. g. 
16.  K. Torgāns, M. JemeĜjanova, V. Burovska. Produkcijas kvalitāte, likums, patērētāja 

tiesības. Rīga, 1994. 
17.  K. Torgāns. UzĦēmumu un uzĦēmējsabiedrību dibināšana R. 1991. 
18.  Толковый юридический словарь бизнеса. М., 1994. 
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Studiju kursa nosaukums: Svešvaloda jurisprudencē 

Studiju priekšmeta vadītājs: Mag.filol. Aija Zilvestre 

Statuss: obligātās izvēles kurss 

Kods: Ties Z bak/033 

Kred ītpunkti: 2 

Pārbaudes forma: ieskaite 
 
Kursa mērėis 
♦ attīstīt un pilnveidot studentu angĜu valodas prasmi, spējot sarunāties, veidot sakarīgu 

stāstījumu un pareizi noformēt dokumentus,  kā arī citus rakstveida darbus. 
 
Kursa uzdevumi 
♦ attīstīt  studentu māku izteikt savas domas, veidot stāstījumu, izceĜot svarīgāko. 
♦ apgūt nepieciešamo ekonomisko leksiku, strādājot ar speciāliem tekstiem. 
 
Kursa saturs 

 1. Functional exponents. 
2. Grammar / Structures in Detail 

 Themes for vocational domains: 
1 Scientific management. 
2 The quality of working life. 
3 Decision-making. 
4 Top management-planning and strategy. 
5 Goal setting. 
6 The mangement of time. 
7 Motivation. 
8 Performance appraisel. 
9 Centralisation or decentralisation. 
10 Communications. 
11 Leadership. 
12 Cheques and Bancer's cards. 
13 Accounts. 
14 Loans and borrowings. 
15 Lending in international trade. 
16 References and bank guarantees in international trade. 
17 Paynents in international trade.. 
18 Customs and banks. 
19 Microcomputer and microprocessor designe. 
20 The basic principles of programming stage in programming. 
21 Management in multinationals. 
22 Social responsibility. 
23 The factory and the firm. 
24 People and jobs. 
25 The daily routine. 
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26 Organising a one-day coference. 
27 Making a product presentation. 
28 Discovering a new market. 
29 Researching the market. 
30 Planning. 
31 An overseas contract. 
32 Money. 
33 Micro and macroeconomics. 
34 Law of Contract. 
35 Programming languages. 
36 The concept of PR. 
37 Four Public Relations models. 
38 Elements of Public Relations management . 
39 PR and government relations. 
40 Press releases. 
41 Using radio and TV. 
42 PR advertising. 
43 Finanacial PR.Supply and demand. 

 
Literat ūra 
1. “Headway” ( intermediate ) Students book Workbook John & Liz Soars, Oxford 

University Press, 1996 
2.  “Headway” ( upper - intermediate ) Students book Workbook John & Liz Soars, Oxford 

University Press, 1996 
3. Adam j. Longman. Dictionary of Business English, Moscow, 1993 
4. Advertising and the Promotion Industry. Maggse Jo St. John. Prentice Hall, 1994 
5. BBC Business English.Roger Owen. BBC English, 1992 
6. English for businessmen.Moscow, 1991 
7. English Grammar in Use, Cambridge, University Press, sec. edition. Raymond Murphy, 

1994. 
Supplementary exercises, 1997 

8. Grammar Practice for Intermediate Student. Longman, 1990 
9. Jarget vocabulary. Penguin Books, 1995 
10. Just English ( English for lawyers ), T. Shishkina, Moscow, 1996 
11. Keys to management. David Cotton. Longman, 1996 
12. Law and Business.S. Shushinskaya, Moscow, 1999 
13. Legal English for beginners.V. Drizule, Latvian University, 1993 
14. Legal rights, legal wrongs. BBC World Service, 1996 
15. Lets talk business. Sita Learning System. Paul A. Greighton. Part I, part II, 1986 
16. Managing Public Relations. James E. Grunig, 1983 
17. Marketing. An Introductory Course. Sita Learning System. Stephan Holowaty, 1991 
18. Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English. S. Hornby. Oxford. 
19. Russian English foreign Trade and foreign economic dictionary, Moscow, 1991 
20. Samples of the business contracts, Riga, 1995 
21. We are in business.Susan Norman. Longman. 
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Studiju kursa nosaukums: Svešvaloda (vācu valoda) 

Studiju priekšmeta vadītājs: Mag.filol. Aija Zilvestre 

Statuss: obligātais izvēles kurss 

Kods: TiesZ bak/034 

Kred ītpunkti: 2 

Pārbaudes forma: ieskaite  
 
Kursa mērėis 
♦ attīstīt un pilnveidot studentu vācu valodas prasmi, spējot sarunāties, veidot sakarīgu 

stāstījumu un pareizi noformēt dokumentus,  kā arī citus rakstveida darbus. 
 

Kursa uzdevumi 
♦ attīstīt  studentu māku izteikt savas domas, veidot stāstījumu, izceĜot svarīgāko. 
♦ apgūt nepieciešamo ekonomisko leksiku, strādājot ar speciāliem tekstiem. 
 
Kursa saturs 
 1. Funktionale Strukturen und Redemittel. 

2. Schriftliche Prüfung in deutscher Sprache 
3. Allgemeine Gesprächsthemen 
Fakultät für Wirtschaft (Management) Gesprächsthemen 

1 Die Rolle eines Managers im modernen Betrieb 
2 Anforderungsprofil EURO- Manager 
3 Managementaufgaben 
4 Beurteilung und Beschlußfassung 
5 Kontaktaufnahme 
6 Zielsetzung. Unternehmensziele 
7 Management durch Motivation 
8 Geschäftskontakte und Kommunikation 
9 Führende Position im Unternehmen 
10 Soziale verantwortung 
11 Unternehmensformen 
12 Arbeitswelt und Arbeitsmarkt: 
13 Personalwerbung 
14 Personalqualifizierung- und Training 
15 Personalwirtschaft. Teilzeitarbeit. Bewerbungen 
16 Büro- Management: 
17 Börokommunikation/ Börotechnik 
18 Geschäftskorrespondenz 
19 Datenverarbeitung 
20 Produktwerbung 
21 Ausnutzung von Marktchancen 
22 Messen und Ausstellungen 
23 Produktpositionierung und Produkttest 
24 Verkaufsorganisation 
25 Organisation einer Betriebskonferenz 
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26 Absatz- produktmareting 
27 Marktforschung 
28 Betriebliche Planung. Buchfürung 
29 Planung. Haushaltsplan 
30 Planung. Management- Techniken 
31 Außenhandel 
32 Import- Export. GATT 
33 Internationale Handelsverträge 
34 Geldmittel. Unternehmensgründung 
35 Investieren- Investitionsarten 
36 Marktkräfte 
37 Marktveranstaltungen 
38 Mikro- und Makroökonomik 
39 Nachfrage und Angebot 
40 Geldemission 
41 Zahlungsabwicklung durch Euro- Schecks, Reiseschecks und Kreditkarten 
42 Schecks und Kreditkarten 
43 Kontenarten 
44 Darlehen und Anleihe 
45 Dokumente im Außenhandel 
46 Bankbürgerschaften und Bankgarantieen im Außenhandel 
47 Banken und Bankgeschäfte 
48 Internationaler Zahlungsverkehr 
49 Internationale Zahlungsbedingungen 
50 Devisenhandel. Devisenkassageschäft 
51 Devisenterminhandel 

 
Literat ūra  

1. Lehrbuch: N.F.Borisko, Business Deutsch, K.: 1995  
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Studiju kursa nosaukums: Svešvaloda (franču valoda) 

Studiju priekšmeta vadītājs: Mag.filol. Aija Zilvestre 

 Statuss: obligātais izvēles kurss 

Kods: TiesZ bak/035 

Kred ītpunkti:  2 

Pārbaudes forma: ieskaite 
 
Résumé 
Le programme “La langue française pour les étudiants de la faculté de droit” est déstiné aux 
étudiants qui apprennent la langue française à l’Ecole Supérieure. Ce programme est 
composé des différentes structures éducatives pour satisfaire des divers intérêts et besoins 
des étudiants. Ce programme est déstiné aux étudiants de la 1-ière et de la 2-ième années de 
la faculté de droit. 
 
Objectifs des cours 
Fournir aux étudiants des connaissances et des savoirs-faires nécessaires: 

• savoir comprendre des interlocuteurs et se communiquer dans les différentes 
situations de la vie quotidienne et professionnelle; 
• savoir exprimer ses idées et ses impressions à son interlocuteur. Savoir soutenir la 
conversation; 
• éveiller l’intérêt des étudiants à la langue française en les proposant les matériaux 
les plus nouveaux de la presse et de la littérature spécialisée française; 
• savoir comprendre l’essentiel des textes lus et écoutés; 
• être capable de percevoir l’information; 
• savoir interpréter l’information spécialisée. 

 
Objectifs du programme 
Fournir des connaissances et des savoirs-faires généraux de la langue spécialisé pour que les 
étudiants puissent : 
1.  comprendre la littérature originale spécialisée 
2.  perfectionner sa prononciation 
3.  avoir une pratique langagière 
4.  exprimer son avis 
5.  percevoir l’information 
6.  rédiger des documents et des lettres d’affaires 
7.  utiliser des savoirs-faires pratiques dans son travail. 
 
Les étudiants : 

• doivent fréquenter des cours pratiques 
• participer aux séminaires 
• travailler en groupe 
• faire un travail individuel et lire des textes spécialisés 

A la fin de chaque thème étudié les étudiants font des tests. 
A la fin de chaque sémestre les étudiants passent l’épreuve. 
A la fin de la 2-ième année les étudianrs passent l’examen. 
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Le programme consiste en : 
• la grammaire française (le niveau intermidiaire) 
• le minimum lexical (le niveau intermidiaire et avancé) 
• le français professionnel pour les étudiants de la faculté de droit (intermidiaire et 
avancé) 
• la langue française parlée 

Formes du travail 
Travail individuel. Séminaires. Travail pratique. Travail en groupe. Travail au laboratoire. 
Lecture des textes spécialisés. Tests. 
 
Comment mesurer la competence linguistique des étudiants (échantillon) 
Argumentation d’un énoncé ( écrit ou oral) 
Catégorie Pourcentage 

au maximum 
Opportunité de l’argument 20 
Logique de l’argumentation 10 
Complexité de l’argument 10 
Opportunité des données supplémentaires 10 
Qualité des données supplémentaires 10 
Structure de l’énoncé 10 
Clarté de l’énoncé 10 
Créativité 10 
Présentation 10 
Au total 100 
 
Sources 
1. “Le Nouveau sans frontiºres II, III  Ph. Dominique  Paris, 89’ 
2. “Traits d’union” R. Hester Boston, ‘88 
3. “Le français des affaires L. Kistanova, S. Chachkova, Mèícê ‘95 
4. “Cours pratique de grammaire” I.Popova, G. Kasakova, Mocêâa ‘94 
5. “Recueil de textes sur la France et la Lettonie” S.Michailova, Pèãa ‘87 
6. “Ensemble: Culture et Sociºtº” R.F. Comeau USA, 92 
7. “Les plus grandes affaires du siºcle” A.Renier Paris ‘87 
8. “Le placement des enfants” M. Anaut, Lyon ‘95 
9.  “Monde” 
10. “Figaro” 
11. “Journal de Geneve et Gazette de Lausanne” 
12. “L’Express” 
13. “Le Point” 
14. “France Information” 
15. “France Label”. 
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Studiju kursa nosaukums: Starptautiskās publiskās tiesības 
Studiju priekšmeta vadītājs: Mag..jur. Jānis Grasis 

Statuss: obligātais izvēles kurss 

Kods: TiesZ bak/036 

Kred ītpunkti:  3 

Pārvaldes forma: eksāmens 

Anot ācija 
Kurss piedāvā  tiesību kā vienotas sistēmas aprakstu, tās komponentu, avotu, principu, 
starptautisko tiesību subjektu, starptautisko līgumu tiesību  un strīdīgo konfliktu un 
starptautisko situāciju risināšanas veidus. 
Mērėi 
Iemācīt orientēties visos jautājumos, kas saistīti ar starptautisko tiesību problēmām 
 
Kursa saturs 
Starptautisko tiesību jēdziens. Starptautisko tiesību principi un normas. Starptautisko tiesību 
subjekti. Atzīšana starptautiskajās tiesībās. Starptautisko līgumu tiesības. Iedzīvotāji un 
starptautiskās tiesības. Diplomātiskās un konsulārās tiesības. Starptautiskās tiesības strīdu 
risināšanā miera ceĜā. Starptautiskās humanitārās tiesības. Atbildība starptautiskajās 
tiesībās. 
 
Mācību metodes 
Apmācību process notiek lekciju un semināru veidā. Balstoties uz semināru nodarbību plāniem, studenti aktīvi piedalās tajos, imitējot 
reālas situācijas. Atbildēm semināros jābūt skaidrām, loăiskām un argumentētām. 

Pasniedzējam ir konsultējošā loma teorijas apguvē. Apmācības kurss plānojams tā, lai tas 
turpinātu attīstīt studentu patstāvības izjūtu un personisko attieksmi, analītiskās spējas, 
radošu pieeju un vēlēšanos mācīties. Studentam ir jāprot atrast, paskaidrot, analizēt 
informāciju, rast risinājumus problēmām un argumentēt savus secinājumus. 

 

Zināšanu novērtējums 
a) kontroldarbs, referāts …………………………………………………30% 
b) semināri (pozitīvas zināšanas)………………………………………..10% 
c) eksāmens (pozitīvas zināšanas)……………………………………….60% 

 
Literat ūra 
1. Bojārs J. Starptautiskās tiesības. Rīga., 1998. 
2. Brovnlie J. Principles of Public International Law. – Oxford: Clarendon, 1999. 
3. Conforti B. International law and the role of Domestic Legal systems. Dordrect, 1993. 
4. Contemporary problems of International law. L., 1998. 
5. Encyclopaedia of Public International Law (North-Holland). – Amsterdam, London, 

New York, Tokyo 1992. 
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6. GriăeĜonis J. Starptautiskās publiskās tiesības un starptautiskās privāttiesības. – 
Dokumentu krājums “Mūsdienu starptautiskās un tirdzniecības tiesības. Starptautiskais 
civilprocess”.-Rīga, AGB, 1998. 

7. International Law. Ed. By M. Bedjaoni. Paris. UNESCO, 1991. 
8. Kigris F.L. The degree of selt-determination in the United Nations era / Amer. j. of 

intern. Law. - W., 1994. - vol. 88, #2. 
9. Meloubry H. International law and Armed conflict. Dartmouth, 1992. 
10.  Shaw, Malcolm N. International law.- 1997. 
11.  Борисов К.Г. Международное право религиозных конфессий мирового 

сообщества. М., 2001. 
12.  Ваиленко В.А. Основы теории международного права. Киев, 1988. 
13.  Лукашук И.И. Международное право в 2х частях. М., 1996. 
14.  Международное право./Ю.М.Колосов, Кузнецов. М.,1998. 
15.  Международное право в совроменном мире/ Ю.М.Колосов М.,1991 
16.  Международные организации. М., 1994. 
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Studiju kursa nosaukums: Starptautiskās privātās tiesības 
Studiju priekšmeta vadītājs: Mag..jur. Jānis Grasis  

Statuss: obligātās izvēles kurss 

Kods: TiesZ bak/037 

Kred ītpunkti: 2 

Pārbaudes forma: ieskaite 
 

Anot ācija 
Kurss dod zināšanas par mūsdienu starptautisko privāttiesību problēmu attīstības 
tendencēm, izskata sekojošus tematus: starptautisko privāttiesību principi, atzīšana 
starptautiskajās privāttiesībās, starptautisko privāttiesību vispārīgie atzinumi, 
īpašumtiesības, ārējie ekonomiskie darījumi. 
 

Mērėi 

Iemācīt orientēties visos jautājumos, kas saistīti ar starptautisko privāttiesību problēmām. 
 
Kursa saturs 

1. Starptautisko privāttiesību jēdziens. 

2. Starptautisko privāttiesību pirmavoti. 

3. Starptautisko privāttiesību vispārīgie atzinumi. 

4. Juridiskās personas tiesiskas stāvoklis. 

5. Valsts kā civiltiesisko attiecību dalībnieces tiesiskais stāvoklis. 

6. Īpašumtiesības. 

7. Ārējie ekonomiskie darījumi. 

8. Autortiesības. Patenta tiesības. 

9. Mantošanas tiesības. 

10. Strīdu izskatīšana tiesā. Strīdu izskatīšana arbitrāžā. 

 

 

Mācību metodes    
Kursa teorētiskais materiāls tiek pasniegts aktīvu lekciju formā, to laikā uzklausot studentu 
viedokli par diskutējamiem jautājumiem un sagatavojot bāzi problēmu risināšanai. Apgūtā 
mācību viela tiek nostiprināta pārrunās, un katras jaunas tēmas sākumā ar 
kontroljautājumiem pārbaudot, studentu zināšanas par iepriekš apgūtām tēmām. 
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Pasniedzējam ir konsultējošā loma teorijas apguvē. Apmācības kurss plānotas tā, lai tas 
turpinātu attīstīt studentu patstāvības izjūtu un personisko attieksmi, analītiskās spējas, 
radošu pieeju un vēlēšanos mācīties. Studentam ir jāprot atrast, paskaidrot, analizēt 
informāciju, rast risinājumus problēmām un argumentēt savus secinājumus. 
Starppriekšmetu saikne. 
Mācību priekšmets integrē zināšanas: 
• likumdošanā 
• mācīšanās metodēs 
• virziena speciālajos priekšmetos 

 

Zināšanu novērtējums  

a) kontroldarbs, referāts                                                                            30% 
b) semināri (pozitīvas zināšanas)                                                               10% 
c) eksāmens (pozitīvas zināšanas)                                                             60% 

 
Literat ūra 
1. Bojārs J. Starptautiskās privāttiesības. – R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
2. GriăeĜonis J. Starptautiskās publiskās tiesības un starptautiskās privāttiesības. – 

Dokumentu krājums “Mūsdienu starptautiskās un tirdzniecības tiesības. Starptautiskais 
civilprocess”. -Rīga, AGB, 1998. 

3. North P.M. Cheshire and Norths Private International Law. – 1992. 
4. Completion of the Code of Conduct on Transnational Corporations. Доклад ООН. Е/С. 

10.1986 
5. Scott A. W. Private International Law . Conflict of Laws . Plymount , 1979. 
6. Scoles E., Hay P. Conflict of Law . St. Paul , Minn., 1992. 
7. Белов А.П. Способы обеспечения исполнения обязательств во внешнеторговых 

сделках. М., 1992. 
8. Белов А.П. Способы обеспечения исполнения обязательств во внешнеторговых 

сделках. М., 1992. 
9. Богуславский М. М. Международное частное право. М., 1996. 
10.  Богуславский М. М. Правовое положение иностранных инвестиций. М., 1993. 
11.  Международное частное право. Под. ред. Марыневой Н.И. М., 2001. 
12.  Брунцева Е.В. Международный комерческий арбитраж. СПб., 2001. 
13.  Розенберг М. Г. Исковая давность в международном комерческом обороте: 

практика применения. М., 1999. 
14.  Миннов А.М. Международное охрана интелектуальной собственности. СПб., 

2001. 
15.  Мелков Г.М. Междонародное право в документах., 2000. 
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Studiju kursa nosaukums: Tiesu medicīna 

Studiju priekšmeta vadītājs: Dr.med. Ojārs Teteris 

Statuss: brīvās izvēles kurss 

Kods: TiesZ bak/038 

Kred ītpunkti:  3 

Pārbaudes forma: eksāmens 

Kursa m ērėi: 
• Veicināt studentos spēju orientēties dažādos tiesu medicīniskajos  jautājumos. 

• Veicināt studentos dažādu veselības jomas situāciju juridiskās analīzes prasmju un iemaĦu 
attīstību. 
 
Kursa saturs: 
1.  Tiesu medicīnas priekšmets un  sistēma. 
2. Tiesu medicīnas saturs un būtība. 
3. Ārstniecības iestāžu kompetence tiesu medicīnas jomā. 
4. Tiesu medicīnas iestādes. 
5. Cilvēka dzīvības un eitanāzijas tiesiskie aspekti. 
6. Cilvēka orgānu transplantācijas tiesiskie aspekti. 
7. Ieskats tiesu medicīnā un ekspertīzes jautājumos. 
8. Indivīda privātās informācijas aizsardzības tiesiskie aspekti tiesu medicīnas jomā. 
9. Tiesu medicīnas tehniskais nodrošinājums. 
10. Tiesu medicīnas juridiskie aspekti (psihiatrijā, psihoterapijā, reklāmā, reliăisko 

organizāciju darbībā u.c.).  
 
 
 
 
Literat ūra: 
 
Sabiedrības veselības analīze Latvijā 2002. Rīga, Veselības ministrija, 2003. 
Starptautiskais ētikas kodekss arodveselības speciālistiem. Starptautiskā arodveselības 
komisija, 1997. 
Veidot labu veselības aprūpes sistēmu nav ārstu uzdevums // Medicine, 2004.gada Nr.5 
 
Veselība 21 — Veselības visiem politikas pamatnostādnes BVO reăioniem. 
Eiropas Veselības visiem sērija Nr.6 
Pasaules organizācijas Eiropas reăionālais birojs Kopenhāgena, 1999. 
 
ANO 1996 Konvencija par cilvēktiesību un cieĦas aizsardzību bioloăijā un medicīnā 
Latvijas Republikas 1997.gada Ārstniecības likums. 
 
Latvijas Republikas likums Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību. 
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Studiju kursa nosaukums: Tiesu pshihiatrija  

Studiju priekšmeta vadītājs: Dr. Anita Apsīte 

Statuss: brīvās izvēles kurss 

Kods: TiesZ bak/039 

Kred ītpunkti:  2 

Pārbaudes forma: ieskaite 

Kursa mērėi: 
• Veicināt studentos spēju orientēties dažādos tiesu psihiatrijas   jautājumos. 

• Veicināt studentos dažādu psihiskās veselības jomas situāciju juridiskās analīzes prasmju 
un iemaĦu attīstību. 
 
Kursa saturs: 
1.  Tiesu psihiatrijas priekšmets un  sistēma. 
2. Tiesu psihiatrijas saturs un būtība. 
3. Psihiatrisko iestāžu kompetence tiesu psihiatrijas jomā. 
4. Tiesu psihiatrijas iestādes. 
5. Cilvēka psihiskās veselības aizsardzības tiesiskie aspekti. 
6. Cilvēka  psihiatriskās ekspertīzes tiesiskie aspekti. 
7. Ieskats tiesu psihiatriskās ekspertīzes noteikšanas jautājumos. 
8. Indivīda privātās informācijas aizsardzības tiesiskie aspekti tiesu psihiatrijas  jomā. 
9. Tiesu psihiatriaskās ekspertīzes praktiskā veikšana. 
10. Tiesu  psihiatrijas juridiskie aspekti (psihiatrijā, psihoterapijā, reklāmā u.c.).  
 
Literat ūra: 
 
Sabiedrības veselības analīze Latvijā 2002. Rīga, Veselības ministrija, 2003. 
Starptautiskais ētikas kodekss arodveselības speciālistiem. Starptautiskā arodveselības 
komisija, 1997. 
Veidot labu veselības aprūpes sistēmu nav ārstu uzdevums // Medicine, 2004.gada Nr.5 
 
Veselība 21 — Veselības visiem politikas pamatnostādnes BVO reăioniem. 
Eiropas Veselības visiem sērija Nr.6 
Pasaules organizācijas Eiropas reăionālais birojs Kopenhāgena, 1999. 
 
ANO 1996 Konvencija par cilvēktiesību un cieĦas aizsardzību bioloăijā un medicīnā 
Latvijas Republikas 1997.gada Ārstniecības likums. 
 
Latvijas Republikas likums Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību. 
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Studiju kursa nosaukums: Pašvaldību tiesības 

Studiju priekšmeta vadītājs: Dr.jur. Ziedonis Rags 

Statuss: brīvās izvēles kurss 

Kods: TiesZ bak/040 

Kred ītpunkti:  2 
Pārbaudes forma: ieskaite 
Kursa mērėis un uzdevumi 

Kursa “Pašvaldību tiesības” mērėis - dot studentiem zināšanas pašvaldību tiesību 
pamatos, kā svarīgāko tiesību nozari, kā arī dot praktiskas iemaĦas pašvaldību tiesiskās 
attiecības regulēšanā. 

Uz mācību materiāla pamata studentiem: 
♦ jābūt priekšstatam par priekšmetu, avotiem un pašvaldības tiesības attīstīšanu gan 

Latvijā, gan citās valstīs; 
♦ jāprot analizēt materiālus par pašvaldības tiesisko attiecību subjektu tiesībām un 

pienākumiem; 
♦ jāizveido spēkā esošās pašvaldības likumdošanas praktiskas lietošanas iemaĦas; 
♦ jāzina kas ir administratīvais process pašvaldībās. 
 
Kursa anotācija:  

"Pašvaldību tiesības ir kompilēta un samērā grūti apgūstama tiesību nozare, tam ir vismaz divi 
iemesli: 
1) pēdējo desmit dienu laikā pieĦemti Ĝoti daudzi normatīvi akti, kas regulē pašvaldību darbu 
(likumu vien vairāk nekā 450), tomēr tie neatbilst vienotai sistēmai, jau desmit gadus turpinās ne 
tikai pašvaldību reforma, bet arī diskusijas par to, kādai šai reformai jābūt, šis apstāklis papildus 
rada atšėirīgus traktējumus par pašvaldību vietu un lomu demokrātiskā valstī; 

2) pašvaldības pēc savas būtības ir savdabīgs fenomens, jo tas vienlaikus uzstājas gan kā 
publisko tiesību subjekts, gan privātu tiesību subjekts, atbilstoši pretēji ir arī pamatprincipi, kas 
nosaka pašvaldību darbību, taču likumos šie pamatprincipi nevienmēr ir pietiekami skaidri 
formulēti. 

Pašvaldības tiesību apgūšanu apgrūtina arī piemērotas mācību literatūras trūkums. Turklāt 
gandrīz neviens no minētajiem literatūras avotiem nav izmantojams pilnībā - bez iebildēm un 
atrunām. Parasti pasniedzējs ievadlekcijā raksturo minētos avotus, norādot gan to priekšrocības, gan 
nepiemērotības cēloĦus. Pastāvīgam studiju darbam piemērotākās publikācijas literatūras sarakstā 
īpaši izceltas. Studentam jāuzmanās pētot neadaptētus pārpublicējumus, jo tajos lietots terminoloăija 
bieži vien ir aplama. 

Katram literatūras avotam programmā ir norāde uz mācību paragrāfu, bet normatīvajiem aktiem  
- uz atbilstošu ieskaites jautājumu. 

Tiesību avotu saraksts nav izsmeĜošs, jo spēkā esošo likumu skaits, kas regulē pašvaldību 
darbību, pārsniedz 250, vēl vairāk ir dažādu Ministru Kabineta noteikumu. Studentam ieteicams 
izmantot vai nu oficiāli izsludinātu likumu tekstus, vai arī tos, kas izdoti Tieslietu pārraudzībā esošo 
uzĦēmējsabiedrību - Tiesu namu aăentūra, Latvijas Vēstnesis vai Tiesiskās informācijas cents - 
apgādā. 

Minēto iemelsu pēc mācību programmas mērėis nav sniegt studentam pašvaldību tiesību 
pilnīgu pārzināšanu (to nemaz nav iespējams panākt vien kursa ietvaros), bet gan veidot  izpratni par 
šīs tiesību nozares pamatprincipiem un attīstīt iemaĦas pastāvīgām darbam ar tiesību normām." 
(Latvijas Universitātes lektors A.Dravnieks) 
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Kursa tēmas: 
1 Kursa “Pašvaldību tiesības” jēdziens un priekšmets. 

1.1. Kursa uzdevumi. 
1.2. Pašvaldību tiesību teorija. Pašvaldību tiesību jēdziens, priekšmets, normas, 

tiesiskie institūti. Pašvaldību tiesiskās attiecības, tās subjekti. Pašvaldību tiesību 
zinātniskā disciplīna. Pašvaldību tiesību zinātniskās disciplīnas sistēma. Pašvaldību 
tiesību avoti. 
Pašvaldību doktrinārais pamats: a) pašvaldību dabisko tiesību doktrīna, b) pašvaldību 
vēsturisko tiesību doktrīna, c) pašvaldību sabiedrisko interešu teorija; d) vietējās 
pašvaldības valstiskā teorija. Pašvaldību raksturojuši elementi. Galvenie pašvaldību 
izveidošanas un darbības principi. Eiropas vietējo pašvaldību harta. 

2 Pašvaldības Latvijā. 
Pašvaldību reforma. Latvijas Republikas vietējās pašvaldības tiesiskais pamats. 

Latvijas pašvaldību veidi. Pašvaldību funkcijas, to sadalījums, izpildes organizācija. 
Pašvaldību struktūra. Pašvaldību tiesību aizsardzība. Pašvaldību darba kontroles formas. 
Pašvaldību sistēmas. Pašvaldību struktūra. Pašvaldība kā publisko tiesību subjekts. 
Pašvaldība kā privāto tiesību subjekts. 
2.1. Pašvaldību attīstības vēsture Latvijā. 
Vietējās pašvaldības Latvijas teritorijā līdz 1918.gada 18. novembrim. Vietējās 
pašvaldības sistēma Latvijas Republikā no 1918. g. līdz 1940. gadam (pilsētu domes un 
valdes; pagastu padomes un valdes; apriĦėu valdes). Pašvaldības pēc 1934.g. 15. maija. 
Iekšlietu ministrijas Pašvaldību departamentu loma un uzdevumi vietējo pašvaldību 
institūciju pārvaldē 1919.g. – 1940.g.  Latvijas vietēja pārvalde 1940.g.-1990.g. 
Pašvaldības 1990.g.-1994.g. Pašvaldības attīstība 1994.g.-1999.g. 

3 Pašvaldību vēlēšanas – galvenā pašvaldību veidošanas forma. 
Pašvaldību vēlēšanu tiesiskā reglamentācija. Vispārīgie vēlēšanu noteikumi. Vēlēšanu 
tiesības: tiesības vēlēt un deputāta atbildība; tiesības tikt ievēlētam un politiskās 
organizācijas (partijas) loma. Centrālās pilsētas, rajona, pagasta un iecirkĦa vēlēšanu 
komisijas, to darbība pašvaldību vēlēšanu sagatavošanā un norisē. Kandidātu sarakstu 
iesniegšana un reăistrācija. Pašvaldību vēlēšanu kārtība. Balsu skaitīšana un vēlēšanu 
rezultātu aprēėināšanas kārtība. Atkārtotās vēlēšanas. Vēlēšanu aăitācijas ierobežojumi 
un finansēšanas kārtība. 

4 Vietējās pašvaldības struktūra; pašvaldības domes (padomes) lēmumi un noteikumi.  
4.1. Pašvaldību dome (padome), tās kompetence. 
Pašvaldību domes (padomes) darba organizācija. Domes (padomes) kompetence. Domes 
(padomes) sēdes sasaukšanas kārtība. Sēdes kompetence. Domes (padomes) lēmumu projektu 
sagatavošana un izskatīšana. Balsošanas kārtība sēdēs. Sēdes protokols. Domes (padomes) 
lēmumu spēkā stāšanās kārtība. Domes (padomes) atlaišana. Domes (padomes) lēmumu un 
saistošie noteikumi. 
4.2. Domes (padomes) priekšsēdētājs.  

Domes (padomes) priekšsēdētāja ievēlēšanas kārtība. Domes (padomes) priekšsēdētāja 
tiesības un pienākumi domē (padomē) un domes (padomes) sēdē. Domes (padomes) 
priekšsēdētāja atlaišana. 

4.3. Pastāvīgās komitejas. 
Pastāvīgo komiteju izveidošanas kārtība. Pastāvīgo komiteju uzdevumi. Deputātu darbs 

pastāvīgās komitejās. Pastāvīgo komiteju darbības reglaments. Lēmumu pieĦemšanas kārtība. 
Pastāvīgo komiteju ieteikumi un priekšlikumi. 
4.4. Izpilddirektors. 

Izpilddirektora vēlēšanas kārtība. Izpilddirektora tiesības, pienākumi un darbības 
ierobežojumi. Izpilddirektora atlaišana.  



 117 

Priekšlikumi likuma "Par pašvaldībām" sadaĜai "Izpilddirektors". 
4.5. Revīzijas komisija. 

5 Pašvaldības deputāta statuss.  
Pašvaldību deputātu pilnvaras. Deputāta darbības pilsētā, rajonā vai pagastā. Deputāta 

darbības domes (padomes) sēdēs. Deputāta piedalīšanās domes (padomes) institūciju darbā.  
Deputāta darbības garantijas.  

6 Pašvaldību ekonomiskais pamats.  
Pašvaldību īpašums un manta. Finansu resursi. UzĦēmējdarbība. Vietējās nodevas. Dabas resursu 
izmantošana. Pašvaldību pirmpirkuma tiesības. Nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšana. 
Pašvaldību budžets. Pašvaldību kreditēšana. Pašvaldību saimnieciskā darbība. Mārketings. 

7 Pašvaldības un Ministru Kabinets. Pašvaldību savstarpēja sadarbība. 
Sarunu sistēma. Ministru Kabineta un pašvaldību saskaĦojamie jautājumi. Sarunu 

protokols. Jautājumi, kas skar atsevišėas pašvaldību intereses. Pašvaldību sadarbības līgumi. 
Pašvaldību sabiedriskās  organizācijas un to izveidošanas noteikumi un kārtība. Pašvaldību 

interešu lobēšana Saeimā. 
7.1. Latvijas Pašvaldību savienība. 
7.2. Konsultatīvā padome. 

Konsultatīvās padomes izveidošanas mērėi. Konsultatīvās padomes izveidošanas kārtība. 
Konsultatīvās padomes darbības kārtība. Interešu pārstāvniecība konsultatīvajās padomēs. 

8 Administrat īvais process pašvaldībās. 
Administratīvā pārvaldes procesa tiesiskā reglamentācija. Definīcijas. Tiesību 

normu hierarhija. Pārvaldes process. Administratīvais akts. 
 

9 Pašvaldības policija. 
Pašvaldības policijas organizācijas kārtība. Pašvaldību policijas tiesības un pienākumi. 
Municipālās policijas darbības uzraudzīšana un kontrole. Pašvaldības un sabiedriskās 
kārtības uzturēšana. 

10 Pašvaldību sistēmas ārvalstīs. 
Pašvaldības Eiropas savienībā. Pašvaldību sistēma Anglijā, Francijā, ASV.  

 
Literat ūra (mācību literatūra): 
1. A.Švabe. Latvijas vēsture, 1. daĜa. Rīga, Avots, 1990.g. 
2. I.KrastiĦš. Tiesību doktrīnas. LU, Rīga, 1996.g. 
3. G.TauriĦš. Filozofija. Rīga, 1993.g. 
4. E.Vanags. Pašvaldību organizācija un ekonomika. Latvijas Universitāte, Rīga, 1997.g. 
5. E.Vanags. Pašvaldību organizācija. Rīga, 1995. 
6. E.Vanags un I. Vilka. Valsts pašvaldības un uzĦēmējdarbība. Rīga, 1994. 
7. E.Vanags. Latvijas pašvaldību vēsture un attīstība. Rīga, 1995. 
8. Ā.Šilde. Pirmā republika. Rīga. “ELPA”, 1993.g. 
9. Z.Rags. Pašvaldību teoriju vispārīgs raksturojums. Rīga, 1992.g. 
10. Z.Rags. Pašvaldības un to darbības tiesiskais pamats demokrātiskā valstī. Rīga, 1998.g. 
11. K.Dišlers. Demokrātiskās valsts iekārtas pamati. Rīga, 1931.g. 
12. K.Dišlers. “Ievads administratīvo tiesību zinātnē”, Rīga, 1938. 
13. P.Mucenieks. “Latvijas pašvaldību iekārta” Rīga, 1938.g. 
14. Latvijas valsts konstitucionāli akti. LPA, Rīga, 1992. 
15. Pašvaldību politiėa rokasgrāmata. LR valsts reformu ministrija: Rīga, 1995.g. 
16. Pašvaldību deputātu rokasgrāmata. LPS žurnāls LOGS, Rīgā, 2001. g. 
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Studiju kursa nosaukums: Praktiskā komunikācija 

Studiju priekšmeta vadītājs:  Dr. hab. jur Vladimirs Ovčinskis,Dr. Igors Kudrjavcevs 

Statuss: brīvās izvēles kurss 

Kods: TiesZ bak/041 

Kred ītpunkti:  2 

Pārbaudes forma: ieskaite 

Kursa mērėis un uzdevumi: 
• panākt, lai studentam ir ne tikai teorētiskās zināšanas par komunikāciju, kā tādu, bet arī 

praktiskās iemaĦas – kā runāt ar cilvēku viĦa valodā. Šīs metodes jau labu laiku efektīvi 
izmanto komunikātori: psihologi, menedžeri, žurnālisti, sabiedrisko attiecību speciālisti, 
juristi, politiėi u.c.  Metožu izmantošana sekmē kontakta veidošanos komunikācijas 
procesā un sniedz pozitīvus rezultātus jebkuras sarunas gaitā. 

• iepazīstināt ar pasaulē vispazīstamākajām un visefektīvākajām komunikācijas 
psihotehnikām. Kursā ir daudz praktisko nodarbību un vingrinājumu, programma 
sastādīta tā, lai jau pēc katras nodarbības studenta varētu zināšanas izmantot reālā dzīvē 
(programma ir izmantota VID, LR Tieslietu ministrijas,  Latvijas Bankas, LR Izglītības 
un zinātnes ministrijas un citu valsts iestāžu darbinieku apmācībai). 

 
Kursa saturs: 
1. Intrapersonālā komunikācija 
2. Transakcijas un refreimings 
3. Neverbālā komunikācija 
4. Verbālā komunikācija 
5. Meta – modelis 
6. Percepcijas māksla 
7. Savstarpēja kontakta izveidošana 
 
Literatūra:  

1. Baltušite, R. Neirolingvistiskā programmēšana pedagoăijā. Rīga, 2001. 
2. Beebe, Steven A.; Beebe, Susan J.; Redmond, Mark V. Interpersonal 

Communication Relating to Others. Allyn and Bacon, 1996. 
3. Dimleby, R.; Burton, G. More Than Words. An Introduction to Communication. 

London: Routledge, 1998. 
4. O’Connor, J., & Seymor, J. Introducing NLP.  London: Thorsons, 1995.  
5. Inspiritive process – Outcomes. http://www.inspiritive.com.au/outcomes.htm 
6. Кудрявцев, И. Центр истинного Я - к вопросу о внутренней интеграции. Текст 

доклада на международном конгрессе “Прогрессивные научные технологии 
для здоровья человека” - Кара-Даг, Украина, 8 – 19 июня 2003 года. 

7. http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/7522.html 
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Studiju kursa nosaukums: Medicīnas tiesības 

Studiju priekšmeta vadītājs: Dr. Solvita Olsena 

Statuss: brīvās izvēles kurss 

Kods: TiesZ bak/042 

Kred ītpunkti:  3 

Pārbaudes forma: eksāmens 

Kursa mērėi: 
• Veicināt studentos spēju orientēties dažādos medicīnisko tiesību jautājumos. 

• Veicināt studentos dažādu veselības jomas situāciju juridiskās analīzes prasmju un iemaĦu 
attīstību. 
 
Kursa saturs: 
1. Medicīnisko tiesību sistēma. 
2. Pacienta tiesības. 
3. Ārstniecības personāla tiesības. 
4. Sabiedrības tiesības veselības jomā. 
5. Cilvēka dzīvības un eitanāzijas tiesiskie aspekti. 
6. Cilvēka orgānu transplantācijas tiesiskie aspekti. 
7. Ieskats tiesu medicīnā un ekspertīzes jautājumos. 
8. Indivīda privātās informācijas aizsardzības tiesiskie aspekti veselības aprūpes jomā. 
9. Seksuālās un reproduktīvās tiesības. 
10. Garīgās veselības tiesiskie aspekti (psihiatrijā, psihoterapijā, reklāmā, reliăisko 

organizāciju darbībā u.c.). Konfliktu un strīdu risināšana veselības aprūpes jomā 
(dimensijās “ārsts – pacients”, “ārsts 1 - ārsts 2”, “ārsts – valsts”). 

 

 
Literat ūra: 
Bundža O. Vai veselības aprūpes nozare ir gatava administratīvā procesa likumam / 
Medicine, 2004, Nr.4 
 
Sabiedrības veselības analīze Latvijā 2002. Rīga, Veselības ministrija, 2003. 
Starptautiskais ētikas kodekss arodveselības speciālistiem. Starptautiskā arodveselības 
komisija, 1997. 
Veidot labu veselības aprūpes sistēmu nav ārstu uzdevums // Medicine, 2004.gada Nr.5 
 
Veselība 21 — Veselības visiem politikas pamatnostādnes BVO reăioniem. 
Eiropas Veselības visiem sērija Nr.6 
Pasaules organizācijas Eiropas reăionālais birojs Kopenhāgena, 1999. 
 
ANO 1996 Konvencija par cilvēktiesību un cieĦas aizsardzību bioloăijā un medicīnā 
Latvijas Republikas 1997.gada Ārstniecības likums. 
 
Latvijas Republikas likums Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību. 
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Studiju kursa nosaukums: ES cilvēktiesības 

Studiju priekšmeta vadītājs: Dr. art. Deniss Hanovs 

Statuss: brīvās izvēles kurss 

Kods: TiesZ bak/043 

Kred ītpunkti:  2 

Pārbaudes forma: ieskaite 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: 

• Attīstīt studentu zināšanas un veidot prasmes identificēt un risināt cilvēktiesību 
problēmas. 

• Pilnveidot studentu zināšanas par cilvēktiesību  būtībuaizsardzības mehānismu 
Eiropas Savienības un aktuālajām problēmām to nodrošināšanas procesā. 

 
Kursa saturs: 

1. Eiropas Savienības cilvēktiesību jēdziens un būtība. 
2. Eiropas Savienības cilvēktiesību avoti un vispārējie principi. 
3. ES  cilvēktiesību aizsardzības mehānismi inkorporācija Latvijas tiesiskajos 

aktos. 
4. Latvijas cilvēktiesību aizsardzības mehānisms un tā atbilstība ES tiesību 

avotiem. 
5. ES cilvēktiesību aizsardzības tiesiskā prakse un tās ietekme uz 

nacionālajām tiesībām. 
6. Eiropas sociālā harta un cilvēktiesības. Cilvēktiesību aizsardzības garanti. 
7. Eiropas Savienības cilvēktiesību nodrošināšanas problēmas.  

 
 
Literat ūra: 
Bojārs J. Starptautiskās tiesības. R., Zvaigzne, 1994. 
Bojārs J. Starptautiskās privāttiesības. R., Zvaigzne, 1998. 
Burgentāls T. Starptautiskās cilvēktiesības kodolīgā izklāstā. R., AGB, 2000. 
Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. I.Ziemeles redakcijā. R., 2000. 
Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. Zinātniskais redaktors I.Alehno. Rīga, 
Latvijas Vēstnesis, 20003. 
Blūzma V., Buika A., Deksnis E.B., Jarinovska K., Jundzis T., Levits E. Eiropas 
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Studiju kursa nosaukums: ES sociālās tiesības  

Studiju priekšmeta vadītājs: Dr. Solvita Olsena 

 Statuss: brīvās izvēles kurss 

Kods: TiesZ bak/044 

Kred ītpunkti:  3 

Pārbaudes forma: eksāmens 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: 

• Sniegt studentiem zināšanas par Eiropas Savienības sociālo tiesību būtību un 
regulēšanas mehānismu. 

• Iepazīstināt studentus ar atsevišėu sociālo tiesību nodrošināšanas praksi. 
 
 
 
Kursa saturs: 

1. Sociālās politikas un sociālo tiesību būtība un saturs. 
2. ES sociālās politikas un tiesiskās regulācijas vēsture. 
3. Eiropas sociālo tiesību hartas saturs un nozīme sociālo tiesību 

nodrošināšanā. 
4. Atsevišėu sociālo tiesību regulēšanas mehānisms: sociālā politika;  

izglītība, nodarbinātība: profesionālā apmācība un jaunatne; pārvietošanās 
brīvības; dzimumvienlīdzības nodrošināšana, veselības aizsardzība un 
rehabilitācija; bērnu un pusaudžu tiesības; invalīdu tiesības u.c. 

5. Sociālo tiesību realizācijas mehānisms 
 
 
Literat ūra: 
Blūzma V., Buka A., Deksnis E.B., Jarinovska K., Jundzis T., Levits E. Eiropas tiesības, 
Rīga, Juridiskā koledža, 2004. 
Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. Zinātniskā redakcija I.Alehno. Rīga, Latvijas 
Vēstneša bibliotēka, 2003. 
Eiropas 1989.gada Sociālā harta. 
Moussis N., A.Access to European Union law, economics, policies. Genval, 1995. 
Weathererill. S. Law and Integration in the European Union. Oxford, 1995. 
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Studiju kursa nosaukums: Intelektuālā īpašuma tiesības 

Studiju priekšmeta vadītājs: Mag.jur. Anna Saltikova 

Statuss: brīvās izvēles kurss 

Kods: TiesZ bak/045 

Kred ītpunkti:  3 

Pārbaudes forma: eksāmens 

 

Anot ācija 
Intelektuālā tiesību daĜas apgūšanai jāiepazīst ne tikai civillikums, bet arī citi ar 
intelektuālajām tiesībām saistītie likumdošanas akti, kas regulē tādu svarīgu intelektuālo 
tiesību virzienos kā autortiesības, autottiesību objekti, intekektuālā īpašuma objekti, 
intekektuālā īpašuma objektu  tiesiskie aizskārumi, intekektuālā īpašuma objektu 
aizsardzība. 
  
Mērėi 
Iemācīt orientēties visos intekektuālā īpašuma tiesību jautājumos, kuri saistīti ar LR tirgus 
ekonomiku. 
 
Kursa saturs 

Intekektuālā īpašuma  tiesību, saturs, būtība un jēdziens. Intekektuālā īpašuma objekti. 

Tiesiski darījumi ar intekektuālā īpašuma objektiem. Līgumi. Saistības un prasījumi no 

neatĜautas darbības ar intelektuālā. īpašuma objektiem.Intekektuālā īpašuma   tiesību 

pastiprināšana. Zaudējumi un to atlīdzība intekektuālā īpašuma tiesībās. 

 
Mācību metodes 
Kursa teorētiskais materiāls tiek pasniegts aktīvu lekciju formā, notiek semināri, praktiskās 
un kontrolnodarbības. To laikā uzklausa studentu viedokli par diskutējamiem jautājumiem 
un sagatavojot bāzi problēmu risināšanai. 
 
Zināšanu novērt ējums 

c) semināri                                                                                         30%; 
d) eksāmens                                                                                       70%; 

 

Literat ūra 

14. Torgāns K. Civillikuma komentāri, R., Mans Īpašums, 1998. 
15. Skots Dž. Bērnems. Līguma sastādīšana. R., 1998. 
16. Sinaiskis V. Latvijas Civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības. R., 1996. 
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17. Brīvmanis V. Līgumsods, R., 1939. 
18. Čakste K. Civiltiesības, R., 1937. 
19. Vīnzarājs N. Civiltiesību problēmas. R., 2000. 
20. Torgāns K. Īre un noma, R., 1993. 
21. Krauze R., Krauze I. Dzīvoklis: īre, privatizācija, īpašums (dokumenti un 

komentāri). R., 1996. 
22. Grabe Z. Graudniecības līgums. R., 1939. 
23. Lēvensons Z. UzĦēmuma līgums. R., 1938. 
24. Zimmermann R. The Law of Obligations Roman Foundations of Civilian Tradition. 

Oxford, 1996. 
25. Грибанов В.П. Сроки в гражданском праве. М., 1967. 
26.  Эрдман К. Обязательственное право Губерний Прибалтийских. Р., 1908. 
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Studiju programmas realizācijā 

iesaistīto pasniedzēju 

CurriculumVitae (CV ) 



 125 

 

CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:  Andrejs Vilks 

Dzimšanas datums:  30.08.1954. 

Dzimšanas vieta:  Barkavas pagasts 

Adrese:  Krūtes iela 5-1, Rīga, LV-1083 

Tālrunis:  6510591 

 
IZGL ĪTĪBA  

  Augstākā juridiskā (tiesību specialitāte) 

 1981 aizstāvēta juridisko zinātĦu kandidāta disertācija 

 1978-1981 PSRS Iekšlietu ministrijas zinātniski pētnieciskā institūta adjunktūra 

 1972-1976 Omskas augstākā milicijas skola 

19 1197  

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  

 1997. ASV pieredze noziedzības apkarošanā (ASV) 

 1996. EIB ekonomisko noziegumu atklāšana (ASV TM) 

 1995. Nelegālā migrācijas apkarošana (Francijas IeM) 

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

  Tiesību doktors (Dr.Jur.)  

  1993.g.LU Zinātniskā promocijas padome 

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

  Docents 

 
DARBA PIEREDZE  

  22.03. 2003. Rīgas StradiĦa universitātes Eiropas studiju fakultātes dekāns 

 2001-2003 Rīgas StradiĦa universitātes Eiropas studiju fakultātes docenta v.i. 

 2000-2001 Rīgas StradiĦa universitātes Eiropas integrācijas institūta 
Socioloăijas un menedžmenta programmas vadītājs 

 1993 Kriminoloăisko pētījumu centra vadītājs 

 1991-1993 LR Drošības dienesta sociālpolitisko pētījumu biroja vadītājs 

 1989-1991 PSRS Iekšlietu ministrijas zinātniski pētnieciskā institūta vecākais 
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zinātniskais līdzstrādnieks 

 1984-1989 PSRS Iekšlietu ministrijas Minskas augstākas milicijas skolas Rīgas 
nodaĜas pasniedzējs 

   

 

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

    Zinātniskā darba temats: Kriminoloăiskās un deviantoloăiskās 
problēmas transformācijas perioda valstīs. 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

 
PUBLIK ĀCIJAS 

 1. Kriminoloăija. Mācību grāmata juridiskām augstskolām un 
fakultātēm. Rīga, Nordik, 1998. (zinātniskā redakcija un 2 nodaĜu 
autors). 

 2. Korupcija. Mācību grāmata juridiskām augstskolām un fakultātēm 
(līdzautore K.Ėipēna) Rīga, Lietišėās informācijas dienests, 2000. 

 3. Nepilngadīgo grupveida noziedzības izpētes jautājumi. Maskava, 
1981 (krievu val.). 

 4. Nepilngadīgo iesaistīšana noziedzīgos un citos pretsabiedriskos 
nodarījumos. Maskava, 1984. 

 5. Pasaules globalizācijas problēmas un transnacionālā noziedzība. 
Latvijas Vēstnesis, 2000., 5.decembris. 

  Kopējais zinātnisko  publikāciju skaits - 135 

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

 1. Latviešu valoda – dzimtā 

 2. Krievu valoda - brīvi 

 3. Vācu valoda – sarunvalodas līmenis 

 4. AngĜu valoda - pamatzināšanas 

 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

   

Datums:          Paraksts: 
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Curriculum Vitae 
 
Vārds, uzvārds:  ANDRIS SPRŪDS 
Dzimšanas datums: 1971.g. 13.jūlijs 
Dzimšanas vieta: Liepāja 
Adrese: Rīgas StradiĦa Universitāte, Dzirciema 16, Rīga, LV-1007; e-maila adrese: 
aspruds@hotmail.com 
Tālrunis: +371 7409161 
 
IZGL ĪTĪBA 
2001.sept.- 2005.jūnijs JagieloĦu Universitātes (Krakova, Polija) Starptautisko un politikas 
studiju fakultāte, iegūts doktora grāds politikas zinātnē 
 
1994. sept.- 1998. jūn. Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Politikas 
zinātnes Starptautisko attiecību maăistratūra; iegūts politikas zinātnes maăistra grāds 
starptautiskajās attiecībās 
 
1996. sept.- 1997. jūn. Centrāleiropas Universitāte (Budapešta) (Central 
EuropeanUniversity), Vēstures departaments; iegūts maăistra grāds Centrāleiropas vēsturē 
(Master of Arts in Central European History; akreditēts no Board of Regents of the 
University  of the State of New York) 
 
1989. sept.- 1994.jūn. Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures 
nodaĜa; iegūta vēsturnieka un vēstures pasniedzēja kvalifikācija    

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA 
2005. februāris  Ziemas akadēmija New Security Challenges and the Role of NATO 
(Maskava, Krievija) 

 
2002.okt.- 2003. apr.  Kolumbijas Universitāte (ĥujorka, ASV), Harrimana Institūts 
 
2001.nov.- 2002. janv. Uppsalas Universitāte, (Zviedrija), Austrumeiropas Studiju 
Departaments  
 
2001.janv.-marts Norvēăijas Starptautisko Attiecību Institūts, Krievijas Studiju Centrs, Oslo 
(Norvēăija) 
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2000. sept. Eiropas vasaras akadēmija, Minorities and Regions in a Greater Europe, 
Bolzano (Itālija) 

 

1999. jūl. Jauno zinātnieku vasaras skola Security and Constructivism in International 
Relations ViĜĦā (Lietuva) 

 
1998. sept.- 1999.  jūn.  Oksfordas Universitāte, Austrumeiropas un Krievijas pētījumu 
centrs 
 

1997. jūl./aug. Vasaras institūts Democracy and Diversity, ko organizē ĥujorkas Jaunā 
Skola Sociālo ZinātĦu Studijām (New School for Social Research) Krakovā (Polija) 

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 
Politikas zinātĦu doktora grāds 
 
DARBA PIEREDZE 
2004.maijs- pašlaik: Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks 
 
1999.sept.- pašlaik  Rīgas StradiĦa Universitāte, Eiropas studiju fakultātes Politikas zinātnes 
katedras docents 
 
1997. aug.- 1998. sept. ES programma Leonardo da Vinci, programmas speciālists  
 
1995. sept.- 1996.aug. Naturalizācijas pārvalde, vecākais eksperts 
 
1995. janv.-1995.sept.  Latvijas Valsts arhīvs, vecākais inspektors    
 
1993. janv.- 1995.janv. Āgenskalna ăimnāzija, vēstures un politikas zinātĦu skolotājs 
 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 
Konferenču prezentācijas (atlasītas): 
“Dimensions of Baltic Identity and Russian-Baltic Relations” Konferencē “Russian- Baltic 
Relations: One Year after the EU and NATO Enlargement”, St. Petersburgā (Krievija), 
2005. aprīlis 
 
“EU Eastern Neighbours: Russia, Ukraine and Belarus” at the DGAP expert conference 
“NATO and EU- Dealing with Europe’s New Neighbours” Budapestā (Ungārija),  2004. 
novembris 
 
“Russia and NATO: Partnership or Rivalry?” at the workshop “The Future of North Atlantic 
Alliance” Varšavā (Polija) and Briselē (Belăija), 2002. aprīlis 
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“Historical Legacy in Russian-Latvian Relations 1991-2000” at the roundtable “Political 
and Cultural Relations between Russia and the Baltic Region States, 1700-2000” Samārā 
(Krievija), 2001. aprīlis 
 
“Latvian Citizenship Law: Interaction of Internal and External Factors” at the Convention of 
the Association for the Study of Nationalities ĥujorkā (ASV), 1999. aprīlis 
 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 
Oksfordas Universitātes Eiropas lietu biedrība 
Latvijas Transatlantiskā organizācija 
 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI 
Barikāžu dalībnieka piemiĦas zīme 
 
PUBLIK ĀCIJAS  
“Values and Interests in the European Union-Russia Relations: Towards Cooperation or 
Conflict” // Antoni Kuklinski and Krzysztof Pawlowski (red.), Europe- the Global 
Challenges (Nowy Sacz: WSB-NLU, 2005). 
 
“Russia’s Policy Towards Europe’s “New Neighbours”: in Pursuit of Partnership or 
Domination?” // Atis Lejins (red.), An Enlarged Europe and Its Neighbourhood Policy: the 
Eastern Dimension (Rīga: Latvian Institute of International Affairs, 2004), 29-46.  
 
“Perceptions and Interests in Russian-Baltic Relations” // Helmut Hubel (red.) EU 
Enlargement and Beyond: the Baltic States and Russia (Berlīne: Verlag Arno Spitz, 2002), 
345-370. 
 
Political Priorities and Economic Interests in Russian-Latvian Relations, NUPI (Norvēăijas 
Ārpolitikas institūts) Working Paper No. 620, 2001. gada decembris 
 
Minority Issues in the Baltic States in the Context of NATO Enlargement, NATO Research 
Fellowship’s End product, 2001. gada jūljs; pieejams NATO interneta mājas lapā: 
www.nato.int/acad/fellow/99-01/spruds.pdf 
 
“Russian-Latvian Relations since 1991” // Ruth Buttner, Vera Dubina and Michael Leonov 
(red.) Russia and the Baltic States: Political Relations, National Identity and Social Thought 
in XVIII-XX Centuries (Samara: Samara State University, 2001), 146-171. 

  

VALODU ZIN ĀŠANAS 
Latviešu- dzimtā 
AngĜu- brīvi 
Krievu- brīvi 
PoĜu- viduvēji             
      
 
 
2006. gada 15. februārī 
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CURRICULUM VITAE 
 

RITMA RUNGULE 
 
Adrese: Rīgas StradiĦa universitāte,    Mājās: 

Socioloăijas katedra,                Matīsa iela 40/42, dz.23,  
     Rīga, LV - 1009  

 
tel. 6446362(mob.), 7409101 (d), 7278738 (m)             
e-pasts: ritma@lza.lv 
 
Dzimusi  14.06.1952 
Dzimšanas vieta Latvija, Liepāja 
Pilsonība  Latvijas Republikas pilsone 
Personas kods  14065 - 11560 
Ăimenes stāvoklis Precējusies, 2 bērni 
Valodu prasme krievu, vācu, angĜu (vidēji) 
 
Izglītība 

1987. gadā Maskavā Socioloăisko pētījumu institūtā aizstāvēta  
zinātĦu kandidāta disertācija " Pilsētnieku atpūta dabā, tās sociālā 
nozīme". Pamatojoties uz to, 1992. gadā Latvijas ZinātĦu akadēmija 
piešėīrusi socioloăijas doktora zinātnisko grādu.  
 
1975. gadā pabeigta LU Vēstures un filozofijas fakultātes 
filozofijas nodaĜa, iegūstot marksistiski-ĜeĦiniskās filozofijas un 
sabiedrības mācības pasniedzēja un sociologa kvalifikāciju. 

 
Darba pieredze 1999. – pašlaik 

Rīgas StradiĦa universitātes Socioloăijas katedra, 
 docente 
1999. – 2002. Rīgas StradiĦa universitāte Socioloăijas katedra, 
socioloăijas studiju programmas vadītāja.  
 
1991. – pašlaik 
 LU Filozofijas un socioloăijas institūts, projektu 

   ‘Etniski viendabīgas un jauktas ăimenes Latvijā’ (1991-1994), 
   ‘Jaunatnes vieta sabiedrības struktūrās’ (1994.-1997), 

‘Sabiedrības strukturēšanās: sociālās diferenciācijas  procesi   Latvijā’ 
(1997. - 2000.) 
“Jaunatnes integrācija Latvijas sabiedrībā” (pašlaik) vadītāja. 
 
1975.-1990. 
ZRA "Silava"  Mežsaimniecības problēmu institūta Dabas 
aizsardzības laboratorija, zinātniskā līdzstrādniece. 
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Kvalifikācijas celšana 
     
Profesionālās attīstības programma Centrālās Eiropas augstskolu 
pasniedzējiem, 3 moduĜi (katrs 20 stundas) “Mācīšana un mācīšanās 
BoloĦas kontekstā”, “M ācību kursu veidošana BoloĦas procesa 
kontekstā”, “Akadēmisko prasmju seminārs” 13.-16.11.2003. Prāga; 
22.-25.01.2004.ViĜĦa; 7.-10.05.2004. ViĜĦa (sertifikāti). 
  
Piedalīšanās seminārā “Informācijas un komunikācijas disciplīnu 
mācīšana” TEMPUS projekta ietvaros, 14. – 18.04.2003, 
Baltkrievijas valsts universitāte, Minska (sertifikāts). 

    
Semināri “Paškaitējošas narkotiku lietošanas aprēėināšana: 
iespējamie informācijas avoti un ieteicamās metodes” un 
“Pētniecisko datu apstrāde, izmantojot SPSS programmatūru” Phare 
projekta ietvaros, 29.04., 27.-29.05.2003, Rīga, Narkoloăijas centrs 
(sertifikāti) 
 
 
1996. Centrāleiropas universitātes (CEU) Mācību programmu centra 
(Curriculum Resource Center) socioloăijas sesija, Polija, Varšava. 

 
 

Līdzdalība pētnieciskos projektos 
2003. 
• Latvijas iedzīvotāju aptauja par narkotisko vielu lietošanas izplatību, PHARE 

finansējums 
• Maza mēroga bezmaksas juridiskās palīdzības eksperimentālais projekts mazturīgiem 

iedzīvotājiem Rīgā un Rēzeknē. – Tieslietu ministrijas un ANAP projekts, sociologs 
• Jaunatnes organizāciju loma valsts jaunatnes politikas īstenošanā, IZM finansējums  
 
2002. 
• Rīgas pilsētas iedzīvotāju alkoholisko dzērienu lietošanas paradumi un attieksme pret 

alkohola izplatības ierobežojumiem, vadītāja I.KoroĜeva, Rīgas Domes finansējums. 
 
2001. 
• Alternatīvo soda mēru piemērošana nepilngadīgajiem pašvaldībās – UNDP projekta 

“Atbalsts tieslietu sistēmas reformai” ietvaros  
• Profesionālo izglītības iestāžu absolventu darba gaitu izpēte – IZM finansējums 
• Education Improvement Project/ Development and Implementation of 

Stakeholders  
(vad. A.Tabūns). Pasaules Bankas finansējums. 
• Jauniešu brīvā laika izmantošanas iespējas un subkultūras veidošanās – IZM 

finansējums 
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• Ventspils pilsētas vispārizglītojošo skolu audzēkĦu vecāku līdzdalība skolas dzīvē. 
Pasūtītājs - Ventspils Domes Izglītības pārvalde.  

 
2000.  
• Narkotiku lietošanas uzsākšanas motivācija jaunatnes vidū Rīgā – Rīgas Domes 

finansējums 
• Ventspils pilsētas vispārizglītojošo skolu 11, 13, 15 gadus veco jauniešu veselība un 

dzīvesveids. Ventspils Domes finansējums. 
• Ventspils jaunatnes socioloăisks portrets – Ventspils Domes finansējums. 
 
1999.-2000. The Causes and Consequences of the Increase in the Number of Unregistred 
marriages with children. Labklājības ministrijas un Māstrihtas universitātes finansējums. 
 
1998.-1999. Technical Assistance to Revision of Forest Conservation System and to 
Management Plan for Gauja National Park (socioloăisko pētījumu veikšana) 
 

Starptautiskas konferences un semināri 
 
• Involvement of Youth Organizations in Youth Policy Making – 2. Baltic Readings, 

Riga, 18.10.2003  
• Jaunatne un izglītība: socioloăiska analīze. Referāts II Pasaules latviešu zinātnieku 

kongresā,  14.-15. augusts, 2001.g, Rīga.  
• Jaunu cilvēku attieksme pret laulībām. Referāts konferencē “IT Century: Young People 

and Social Changes / IT laikmets: Jaunatne un sociālās izmaiĦas”, 3.-5. maijs, 2001.g., 
Rīga. 

• Vecāku - tēva un mātes lomas ăimenē - Konference ‘Sievietes un vīrieši dialogā’ - 
Valmiera, 07.08.97 - 10.08.97. 

• Gender Roles in Family. - Nordic Family Research Network Seminar at Midtre 
Doralsaeter ( Norway), June 29 to July 2, 1997. 

• Family and Ethnicity. Differences between generations. - 34-th International CFR 
(Committee for Family Research) Seminar “Family, Household and Community” in 
Jerusalem (Israel) May 18 - 23, 1997.   

 

Akadēmiskie kursi 
• Vispārējā socioloăija - Kristīgā akadēmija (1996.-1998), LU Ekonomikas un vadības 

fakultāte (1995.-1997.), RSEBA (1994.-1999.), Kultūras akadēmija 
(2004/2005.m.g.) 

• Ievads socioloăijā – RSU Socioloăijas bakalaura programma (1999.- 2003), 
Kultūras akadēmija  2003./2004.m.g. 

• Sociālā stratifikācija – LU Socioloăijas maăistrantūras programma (1997. - 1999.), 
RSU  Socioloăijas bakalaura programma 2003./2004.m.g. 

• Socioloăijas klasiskās teorijas - RSU Socioloăijas bakalaura programma (1999.- 
pašlaik) 

• Socioloăijas mūsdienu teorijas 1 - RSU Socioloăijas bakalaura programma (1999.- 
pašlaik) 
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• Kvalitatīvās metodes – RSU doktorantūra 2000./2001.m.g., Socioloăijas 
maăistrantūras programma 2003./2004.m.g. 

• Sociālā teorija – RSU Politoloăijas maăistrantūras programma 2003./2004.m.g. 
• Socioloăijas vēsture – Kultūras akadēmija 2003./2004.m.g. 

 
 

Akadēmiskās un sabiedriskās aktivitātes 
 

1. Eksperte LZP apstiprinātā promocijas padomē “Socioloăija”, “Politikas zinātne”, 
“Komunikāciju zinātne”. 

2. LZP Nozaru ekspertu 2002.g. vēlēšanu darba grupas Nr.12 priekšsēdētāja. 
3. Latvijas Sociologu asociācijas viceprezidente. 

 
 
 

Nozīmīgākās publikācijas 

 
1. Latvia: Democracy as an Abstract Value. In: Democratic Consolidation in Eastern 

Europe. Volume 3: Identity, Values and Culture ed. by Hans Dieter Klingemann, Dieter 
Fuchs and Jan Zielonka , līdzautore Ilze KoroĜeva (iesniegts publicēšanai)  

2. Narkotiku lietošanas izplatība Latvijā (latviešu un angĜu valodā). Rīga, EK, 
Narkoloăijas centrs, LU FSI, 2003, 216.lpp., (divu nodaĜu sagatavošana) 

3. Rīgas pilsētas iedzīvotāju alkoholisko dzērienu lietošanas paradumi un attieksme pret 
alkohola izplatības ierobežojumiem (pētījuma rezultāti). Rīga, LU FSI, Rīgas 
Narkomānijas profilakses centrs, 2002., 167 lpp., līdzautore Ilze KoroĜeva 

4. Alternatīvas brīvības atĦemšanai nepilngadīgajiem. Pašvaldību pieredze. Rīga, UNDP, 
2002, 52 lpp., līdzautore Ilze Trapenciere 

5. Izglītība. - Dzīves apstākĜi Latvijā 1999.gadā.  2001.,  LR CSP, Rīga, 59.-77. lpp. 
(latviešu un angĜu valodā) 

6. I.KoroĜeva, R.Rungule. Narkotiku lietošanas uzsākšanas motivācija jaunatnes vidū 
Rīgas pilsētas izklaides vietās. Rīgas Dome, 2000., 106 lpp. 

7. I.Trapenciere, R.Rungule, M.Pranka, T.Lāce, N.Dudwick.  Listening to the Poor – 
Social Assesment of poverty in Latvia. Ministry of Welfare of the Republic of Latvia, 
UNDP. Riga, 2000, 146 p. 

8. Ilze KoroĜeva, Ritma Rungule, Sandra Sebre, Ilze Trapenciere. Latvijas jaunatnes 
socioloăisks portrets. Rīga, LU FSI, 1999, 251 lpp. 

9. Tirgus ekonomika, demokrātija, globalizācija un jaunatne - Latvija. Pārskats par tautas 
attīstību. Rīga, UNDP, 1999, 90.-109.lpp. (līdzautori A.Tabuns, I.KoroĜeva) 

10. Bright sides of the transition overshadowed by new social problems. - Public opinion on 
social problems. A survey around the Baltic Sea. NAD publication No 36, p. 43-67, 
1998, (līdzautores I.Trapenciere, M.Pranka). 

11.  Indivīds un valsts: caur nabadzības prizmu. - Latvija. Pārskats par tautas attīstību 1998., 
40.-45.lpp., Rīga, UNDP, 1998. 

‘Old’ Education in New Circumstances. - Humanities and Social Sciences. 4/96,1/97, p.213. 
- 236. ( līdzautore I. KoroĜeva). 
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Vārds, uzvārds Jānis Grasis 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

Dzimšanas datums 
 

1971.gada 28.jūnijā 

Izglītība 
 

2003. – Studijas Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 
doktora studiju programmā 
1997. – 2000. Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, iegūts 
sociālo zinātĦu maăistra grāds tiesību zinātnē 
1994. – 1995.Latvijas Universitāte, Starptautisko attiecību 
institūts, iegūta starptautisko attiecību struktūrvienības vadītāja 
kvalifikācija 
1989. – 1994. Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas 
fakultāte, iegūta vēsturnieka, pasniedzēja kvalifikācija 
1978. – 1989. Lizuma vidusskola  
 

Akadēmiskais amats 
 

Docents 

Pedagoăiskā darba stāžs 4 gadi 
Darba pieredze 
 

Kopš 2003. Banku augstskola, docents 
Kopš 2000. Banku augstskola, lektors 
2001. –2003. A/s„Akciju komercbanka „Baltikums”” Juridis- kā 
pārvalde, vadītājs 
2001. –2002. SIA „Firma L4”, juriskonsults 
2001. –2001. a/s „Rietumu banka”, vadošais jurists 
2000. –2001. a/s „Saules banka”, galvenais jurists 
2000. –2001. a/s „Saules investīcijas”, jurists 
1998. –2000. Valsts ieĦēmumu dienesta Juridiskās pārvaldes 
Starptautisko līgumu daĜa, galvenais jurists 
1995. –1998. Naturalizācijas pārvaldes Eksaminācijas centrs, 
vadītājs 
1994. – SIA „Refo”, menedžeris 
 

Pedagoăiskā darbība, studiju 
kursu nosaukumi 
 

Starptautiskā nodokĜu politika 
Starptautiskās tirdzniecības tiesības  
Tiesību zinības 
Saimnieciskās un darba tiesības 

Zinātnisko pētījumu virziens  
 

Starptautiskās publiskās un privātās tiesības 

Publikācijas    
 

15 

Tālākizglītība   
 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu mācībspēku 
pedagoăiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ 
Izglītības darba vadība”, Latvijas Universitāte, 2003./2004. 
Kursi “MVU attīstības iespēju daudzveidība un praktisku 
risinājumu pieredze ES”, LTRK, Rīga, 2003.g. 26.novembrī. 
Kursi “Ārvalstu uzĦēmumu izmantošana Latvijas 
uzĦēmējdarbībā”, SIA “Mediju nams”, Rīga, 2004.g. 10.martā. 
USIA programma „Building democracy in diverse communities”, 
ASV, 1996. 
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Stažēšanās Bredfordas Universitātē, Lielbritānija, 1996. 
 

Svešvalodu zināšanas AngĜu, krievu brīvi pārvaldu; vācu, franču pamatzināšanas 

 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Vārds, uzvārds:   Solvita Olsena (dzimusi BatĦa) 
Dzimšanas dati:  1970. gada 18. novembris 
Adrese:  Jaunpils iela 2, dz.3, Rīga, LV - 1002 
Telefons:  +3717613588, mob. +371 26162000 
E-pasts:   sovlitaolsena@apollo.lv 
   
Izglītība:   
2004.-  LU, Juridiskās fakultātes doktorante 
1998.- 2004.  LU Juridiskā fakultāte, tiesību zinātĦu specialitāte, 

otrā līmeĦa profesionālā augstākā izglītība, 
kvalifikācija - jurists 

1990.-1996. 
 

 Latvijas Medicīnas akadēmija, Ārstniecības 
fakultāte, ārsta grāds 

1977.-1989.  Tukuma rajona Zemgales vidusskola 
   
Darba pieredze:   
2006.g. -   Rīgas StradiĦa Universitāte, lektore Socioloăijas un 

tiesību zinātĦu katedrā, tiesību un sabiedrības 
veselības zinātĦu programmās 

2004.g. -  SIA “Medicīnas tiesību institūts” direktore 
1996.g. -  SIA “Kissens” direktore 
2000.g. - 2004.g.  Latvijas Pacientu tiesību birojs, juriste  
1992.g. - 1996.g. 
 

 P.StradiĦa klīniskā slimnīca, medicīnas māsa 

   
Cita pieredze:   
   
2006. gada 29. jūnijs – 6. jūlijs  Eiropas kurss biotehnoloăiju ētikā, Brno, Čehija 
2006. gada 1. – 3. jūnijs  Seminārs Siguldā, Latvijā „ES tiesības 

diskriminācijas novēršana jomā” 
2006. gada marts - jūnijs  Nacionālā eksperte ES zinātniskās pētniecības 

projektā „Aktuālās ētiskās un tiesiskās problēmas, 
kas ietekmē klīnisko pētījumu norisi Eiropā, 
iekĜaujot apmācības pētniekiem jaunajās 
dalībvalstīs”  

2006. gada 17. – 19. marts  Konference Berlīnē, Vācijā „Pilsoniskas sabiedrības 
veidošana ieviešot pamatvērtības”, ziĦojums 
„ĀrpusėermeĦa apaugĜošana un olšūnu donēšana 
Latvijā”  

2005.gada 7. - 11. novembris  Starptautisku ekspertu semināra Budapeštā, Ungārijā 
„Zinātnisko pētījumu ētiskais pamatojums”, 



 144 

dalībniece 
2005.gada 22. – 24. septembris  Starptautiskas konferences Vi ĜĦā „Jaunākās bioētikas 

attīstības tendences Eiropā un Lietuvā” dalībniece 
2005. gada 14.februāris – 
7.decembris 

 Latvijas Universitātes profesionālās pilnveides 
programma „Augstskolu mācībspēku pedagoăiskās 
izglītības pamati. Augstskolu didaktika.” , sertifikāts 
Nr. 0868 

2005.gada februāris - aprīlis un 
2003.gada februāris - aprīlis 

 Veselības ministrijas darba grupas „Dzemdību 
palīdzības nodrošināšanas kārtība” dalībniece  

2004.gada oktobris, novembris  Lektore administratīvajās tiesībās Banku augstskolas 
rīkotajos kursos VID darbiniekiem  

2004.gada 8.-10. oktobris  Starptautiska semināra Kaselē, Vācijā „Sadarbība 
sievietes veselībai Eiropas reăionālā dimensijā: 
pieredze, koncepcijas un stratēăijas” dalībniece 

2004.gada jūnijs  Rīgas Juridiskās augstskolas semināra „Alternatīvā 
domstarpību risināšana un starpniecība” klausītāja 

2004.gada februāris - jūnijs  Lektore administratīvajās tiesībās juridiskā biroja “E 
sabiedrības risinājumi” rīkotajos semināros  

2004.gada 24. februāris  Diskusijas „HIV/AIDS - sabiedrības vai valsts 
problēma” organizatore un vadītāja 

2004.gada janvāris - oktobris  Latvijas Pacientu tiesību biroja valdes locekle 
2003. – 2004.gads   Semināru „Jauniešiem draudzīgi pakalpojumi” 

lektore  
2003.g. -   Latvijas Ăimenes plānošanas un seksuālās veselības 

asociācijas “ Papardes zieds”  valdes un padomes 
locekle 

2003.gads   Labklājības ministrijas darba grupas „Par 
priekšlikumu izstrādi invaliditātes noteikšanas 
sistēmas optimizācijai” dalībniece  

2002.g. – 2005.g.  SO „Veselības aprūpes centra „Attīstība” valdes 
priekšsēdētāja 

2001.g. -   LU Juridiskās fakultātes Juridiskās prakses un 
palīdzības centra studentu apmācības medicīnas 
tiesībās vadītāja 

2000.g. -   Semināru un lekciju “Ievads pacienta tiesībās” 
vadītāja dažādās veselības aprūpes iestādēs un 
organizācijās 

2000.gada oktobris  Rīgas Juridiskās augstskolas organizētais apmācību 
kurss “AngĜu valoda. Tiesību terminoloăija un 
komunikācija biznesa vidē”, klausītāja  

2000.gada jūlijs  Starptautisks seminārs „Baltijas valstu apaĜais galds 
par pacienta tiesībām” dalībniece 

1998.gada oktobris, novembris  ANO Attīstības programmas rīkotā semināra 
„Sieviete biznesā” klausītāja 

1998.gada septembris  Lektore seminārā par sociālpediatriju 
1998.gada maijs  Starptautiska konference „Vesels bērns – veselā 

sabiedrībā”, izpilddirektore 
1997.gada jūnijs   Trešā pasaules latviešu ārstu kongresa dalībniece 
1996.g. - 2002.g.   SO „Veselības aprūpes centrs „Attīstība”” projektu 
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vadītāja 
1993.g. oktobris  Starptautiska semināra „Aktuāli reimatoloăijas 

jautājumi” dalībniece 
1993.g. jūnijs  Otrā Pasaules Latviešu Ārstu kongresa dalībniece 
1993.g. - 1998.g.  Kursi, semināri un lekcijas psihoterapijā, 

psihosomatiskajā medicīnā, seksoloăijā (250 
stundas) klausītāja 

1993.g. - 1997.g.  Latvijas Psihoterapeitu asociācijas biedre 
1993.g. - 1997.g.  Latvijas Psihosomatiskās medicīnas asociācijas 

biedre 
1988.g. -1989.g.  TV programmas „Apvārsnis” skolēnu aktīva 

dalībniece 
1988. -  „B” kategorijas autovadītāja tiesības 
   
Publikācijas un referāti:   
2006. gada 7. – 11. augusts  16. Pasaules medicīnas tiesību kongress, Tulūza, 

Francija, referāts „Latvijas pieredze – audu 
izĦemšana no 400 mirušiem cilvēkiem”  

2006. gada 6.- 7. jūnijs  Starptautisks seminārs Minskā, Baltkrievijā 
“Baltkrievijas nacionālā bioētikas komiteja un 
reăionālo bioētikas komiteju darbība”, referāts 
„Bioētikas komitejas tiesiskais pamats un bioētiskā 
ekspertīze Latvijā”  

2006. gada 23. – 24. marts  Starptautisks seminārs Kijevā, Ukrainā “Bioētiskās 
ekspertīzes standartu attīstībā kā ceĜš uz kvalitatīvu 
un atbildīgu biomedicīnisko pētījumu veikšanu 
veselības aprūpes sistēmā: Austrum un 
Centrāleiropas pieredze”, referāts „Privātās dzīves 
aizsardzība klīniskajos pētījumos”   

2005.gada 7. aprīlis   Starptautiska konference Rīgā „Informācijas 
tehnoloăijas un telekomunikācijas Baltijas jūras un 
Centrālajā un Austrumeiropas reăionā”, referāts 
„Personas veselības datu aizsardzības tiesiskie 
aspekti”  

2005.gada 8. marts  Publikācija portālā politika.lv „Pacientu tiesības 
Latvijā – cilvēktiesību vai sociālisma standarti?” 

2004.gada augusts  Žurnāls „Doctus”, raksts „Pacienta noslēpums” 
 
2003.gada 2. oktobris 

 Konference “Pacientu tiesību aizsardzības 
likumprojekta sabiedriskā apspriede”, referāts 
“Pacientu tiesību aizsardzība: mērėi, uzdevumi un 
iespējas” 

2003.gada 5. decembris  Konference pedagogiem „Mēs dzīvojam vienā 
pasaulē”, referāts „Cilvēka cieĦa un privātās dzīves 
aizsardzība” 

2002. gada 13. – 14. decembris  Otrais apvienotais anestezioloăijas un 
reanimatoloăijas kongress, referāts „Pacientu tiesības 
Latvijā: problēmas un risinājumi.” 

2001.gada 14. maijs  Konference "Veselības aprūpes sistēma 
administratīvo tiesību skatījumā", referāts "Veselības 
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aprūpes sistēmas administrēšana Latvijas Republikā” 
2001.gada 22. maijs  Publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Nr.208, 

“Par pacienta tiesībām uz kvalitatīvu aprūpi” 
Valodu zināšanas:   
  Latviešu (dzimtā valoda) 
  AngĜu (Ĝoti labi) 
  Krievu (labi) 
  Vācu (ar vārdnīcas palīdzību) 
  DāĦu (pamatzināšanas) 
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VALDA BL ŪZMAS DZ ĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV) 

1. VISPĀRĪGĀS ZIĥAS 

Vārds, uzvārds  Valdis Blūzma 

Personas kods    110351-10124 

Dzimšanas vieta Rīga 

Adrese                Rīga, AnniĦmuižas bulv. 30 dz. 89  

Telefons             7420076 (m.); 29900563 (mob.) 

e-pasts                bluzma@lanet.lv 

 
Izglītība:     
1969. -1974.g. Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas 

fakultāte, students 
1976. -1980.g. Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas 

fakultāte, aspirants 
kopš 2001.g.                                       Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, doktorants 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1987.g. vēstures zinātĦu kandidāts 
1998.g. vēstures doktors 
 
Nodarbošanās: 
 -1976.g.              LPSR Revolūcijas muzeja zinātniskais līdzstrādnieks                                                             
1980. -1981.g.                          Rīgas Politehniskā institūta zinātniskā komunisma 

katedras laborants 
1981. -1983.g. Rīgas Politehniskā institūta zinātniskā komunisma 

katedras asistents 
1983.-1988.g. Rīgas Politehniskā institūta zinātniskā komunisma 

katedras vecākais pasniedzējs 
1988. -1990.g. LKP CK Partijas Vēstures institūta vecākais 

zinātniskais līdzstrādnieks 
1990. -1998. g. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektors 
1998. - 2001.g. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents 
2001. - 2003.g.                                  Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētais 

profesors 
2003. – 2005.g.                                  Baltijas Krievu institūta asociētais profesors 
kopš 2005.g.                                       Biznesa augstskolas “Turība” asociētais profesors                                     
 

2. ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIK ĀCIJAS (par pēdējiem 3 gadiem) 

Zinātniski pētnieciskie granti  (1999 - 2005) 
 

1. LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansētais projekts - izdevuma “Nevardarbīgā 
pretošanās totalitāram režīmam: teorija un pieredze Latvijā (1945 – 1991)” sarakstīšana. 
Projekta autors. (2005 – 2008). 
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2.Sorosa fonda - Latvija finansētais projekts "Izdevuma “Latvijas tiesību avoti. Teksti un 
komentāri”  2. sējuma “16. un 17. gs. avoti” teksta sarakstīšana". Projekta direktors, 
zinātniskais redaktors un autors.(1999 – 2005). 
3.Sorosa fonda - Latvija finansētais projekts "Latvijas tiesību vēsture (no  vissenākajiem 
laikiem līdz 1914. gadam)" sarakstīšana. Projekta direktors un autors. (1999 – 2006). 
4. Juridiskās koledžas finansētais līgumprojekts "Mācību grāmatas "Eiropas tiesības" 
sarakstīšana". Projekta autors. (Mācību grāmata izdota 2004.gada maijā). 

 
Publikācijas (2003 - 2006) 

 
Raksti recenzētos izdevumos: 
 
1. Fundamentāla starpkaru perioda Latvijas Republikas vēsture. (Recenzija par 
monogrāfiju 20.gadsimta Latvijas vēsture, 2.sēj. R.: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 
2003) - Latvijas Vēsture, 2004, Nr. 3(55), 104. - 112.lpp. 
 
Raksti citos izdevumos: 
 
1.Neformālās organizācijas - nevardabīgās pretošanās aizsācējas Latvijā Atmodas 

sākumposmā (1986 – 1989). – Grām.: Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas pieredze. R.: LZA, 

2006, 49. – 59.lpp. 

2.Проблемы конституционного права Латвии в период осуществления правовой 
реформы. - Балтийский юридический журнал, 2005, № 1(5), с. 16 – 22. 
3.Konstitucionālo tiesību problēmas Latvijā tiesību reformas laikā (1991 - 2003). - 
Grām.: Latvija ceĜā uz demokrātiju 1987 - 2003. Starptautiskā zinātniskā konference 
„Postkomunistiskā transformācija un demokratizācijas process Latvijā 1987. - 
2003.gads” 2003.gada 17. - 18.oktobrī. R.; 2004, 34. - 39.lpp. 
4.К вопросу о периодизации истории права. - Балтийский юридический журнал, 
2003, № ½, c. 3 - 9. 
5.Seeds of Rule of Law in Latvia in the Context of the European Legal Culture//Politics 
and Law in the Context of the European Integration. Proceedings of the international 
conference 14 - 15 February 2003. Riga: Baltic Centre for Strategic Studies, 2003, p.56 - 
65. 
 
Mācību grāmatas: 
 
1. Eiropas tiesības. R.: Juridiskā koledža, 2004, 388 lpp. (kopā ar līdzautoriem A.Buku, 
K. Jarinovsku, E.B.Deksni, E.Levitu, T.Jundzi).; 53.- 79.; 129. - 166.; 195. - 219..; 270.- 
298.; 370.- 381.lpp. 
   

Piedalīšanās starptautiskās zinātniskajās konferencēs (1998 - 2004) 
 

Datums Konferences vieta Konferences 
nosaukums 

Referāts vai ziĦojums 

2006.gada Viesnīcas „Rīga” Starptautiskā ZiĦojums „Nevalstisko 
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21. – 
22.augustā 

konferenču zāle, 
Aspazijas bulvārī 22 

konference 
„Demokrātijas attīstība: 
Baltijas un Taivānas 
pieredze” 

organizāciju loma 
demokratizācijas procesos 
Latvijā M. Gorbačova 
reformu laikā (1986.g. – 
1989.g.)” 

2006.gada 
13.janvārī 

Latvijas Kara muzejs, 
Smilšu ielā 20 

Starptautiskā 
konference 
“Nevardarbīgā 
pretošanās: Latvijas 
pieredze” 

ZiĦojums “Neformālās 
organizācijas - 
nevardabīgās pretošanās 
aizsācējas Latvijā 
Atmodas sākumposmā 
(1986 – 1989)”. 

2003.gada 
17.oktobrī 

Latvijas Universitātes 
Sociālo zinātĦu 
fakultāte, Rīgā, 
Lomonosova ielā 1 

Starptautiskā zinātniskā 
konference 
“Postkomunistiskā 
transformācija un 
demokratizācijas 
process Latvijā. 1987. - 
2003.gads” 

“Konstitucionālo tiesību 
problēmas Latvijas 
tiesiskās reformas laikā 
(1991 - 2003)” . ZiĦojums 
publicēts izdevumā 
„Latvija ceĜā uz 
demokrātiju 1987 - 2003. 
Starptautiskā zinātniskā 
konference 
„Postkomunistiskā 
transformācija un 
demokratizācijas process 
Latvijā 1987. - 
2003.gads” 2003.gada 17. 
- 18.oktobrī” R.; 2004, 34. 
- 39.lpp. 

2003.gada 
14.februārī 

Juridiskās koledžas 
konferenču zāle, 
Rīgā, Kronvalda 
bulvārī 1b 

Starptautiskā zinātniskā 
konference “Politika un 
tiesības Eiropas 
integrācijas kontekstā” 

"Tiesiskas valsts iedīgĜu 
veidošanās Latvijā 
Eiropas tiesību kultūras 
iespaidā". Tēzes 
publicētas izdevumā 
„Politics and Law in the 
Context of the European 
Integration. Proceedings 
of the international 
conference 14 - 15 
February 2003”. Riga: 
Baltic Centre for Strategic 
Studies, 2003,  

 
 

Piedalīšanās citās zinātniskajās konferencēs (1998 - 2004) 

 
2003.gada 
11.jūnijā 

Biznesa institūts 
RIMPAK Livonija, 
Rīgā Observatorijas 
ielā 7 

Zinātniskā 
konference "Latvija 
un Eiropas 
Savienība. Tiesiskās 

"Grozījumi LR Satversmē 
saistībā ar Latvijas 
iestāšanos ES" 
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problēmas" 

 
3. PEDAGOĂISKĀ DARBĪBA (par pēdējiem 6 gadiem) 

Vadītie maăistra darbi (42) 

Vadītie bakalaura darbi un kvalifikācijas darbi (45) 
Docētie studiju kursi: 
 
Latvijas tiesību vēsture                                  4 un 2 kredītp. 
Ārvalstu tiesību vēsture                                 8, 4 un 2 kredītp. 
Ārvalstu konstitucionālās tiesības                 2 kredītp. 
Valsts teorija                                                  2 kredītp. 
Eiropas tiesības                                              4, 3 un 2 kredītp. 
Eiropas tiesību vēsture                                    1,5 kredītp. 
Salīdzināmās tiesības                                      4 un 3 kredītp. 
Baltijas valstu tiesību vēsture                         2 kredītp. 
Konstitucionālo tiesību teorija                        2 kredītp. 
Eiropas Savienības darba un sociālās tiesības 1,5 kredītp. 
Starptautiskās publiskās tiesības                       3 kredītp. 
Diplomātiskās un konsulārās tiesības               2 kredītp. 
Starptautisko strīdu izšėiršana                          1,5 kredītp. 
Starptautisko publisko tiesību izmaiĦas            1,5 kredītp. 
 
Izstrādātas studiju programmas: 
 
Konstitucionālo tiesību teorija                       2 kredītp. 
Baltijas valstu tiesību vēsture                        2 kredītp. 
Latvijas tiesību vēsture                                  4 un 2 kredītp. 
Ārvalstu tiesību vēsture                                 8, 4 un 2 kredītp: 
Eiropas tiesības                                              4, 3 un 2 kredītp 
Salīdzināmās tiesības                                      4 un 2 kredītp. 
Latvijas politiskā sistēma                               2 kredītp. 
Salīdzināmās konstitucionālās tiesības           3 kredītp. 
Eiropas Savienības darba un sociālās tiesības 1,5 kredītp. 
 
 

Sagatavotie mācību līdzekĜi (arī elektroniskā formā): 

Sagatavoti lekciju teksti elektroniska formā 
 
1. Latvijas tiesību vēsturē; 
2. Ārvalstu tiesību vēsturē; 
3.Salīdzināmās tiesībās; 
4.Ārvalstu konstitucionālajās tiesībās. 
 
Sagatavoti elektroniskie uzskates līdzekĜi: 
Eiropas tiesībās; 
Salīdzināmās tiesībās 
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Eiropas Savienības darba un sociālās tiesībās  
Starptautiskajās publiskajās tiesībās 
Diplomātiskajās un konsulārajās tiesības. 
Starptautisko strīdu izšėiršana. 
Starptautisko publisko tiesību izmaiĦas. 
 
Kvalifik ācijas celšana ārzemju vai Latvijas augstskolās un pētniecības iestādēs: 

Kopš 2001  X            Studijas Latvijas Universitātes tiesību zinātĦu doktorantūrā 
2001 VI            kvalifikācijas celšana Centrāleiropas Universitātē (Budapešta) 
(Salīdzināmās konstitucionālās tiesības)           
1999 VII - VIII      kvalifikācijas celšana Kembridžas universitātē (Anglija) (Ārvalstu 
tiesību vēsture)  
1999 III                  kvalifikācijas celšana Upsalas universitātē (Zviedrija) (Eiropas 
tiesības) 
 
4. ORGANIZATORISKAIS DARBS (par p ēdējiem 6 gadiem) 

Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēăijas vadītājs vai loceklis: 

Kopš 1991 Latvijas Universitātes žurnāla „Latvijas Vēsture” redkolēăijas loceklis 
Kopš 2003 Baltijas Krievu institūta žurnāla „Балтийский юридический журнал” 
redkolēăijas loceklis 
 
Svešvalodu zināšanas: 
 
krievu, angĜu valoda - brīvi 
vācu - ar vārdnīcas palīdzību 
 
 
Citas prasmes: 
 
Datorzinības  -  lietotāja iemaĦas darbam ar teksta redaktoru programmām Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Lotus Word Pro un Interneta 
pārlūkprogrammām Netscape  un Microsoft Explorer  
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CURRICULUM VITAE 
 

Ivans J ānis Mihailovs 
Sofijas iela 4 – 29 

Rīga, LV – 1005 
t. 7 39 26 03, 26 14 60 51 
e-mail: Ivans.Mihailovs@inbox.lv  
 
Pilsonība:  LR pilsonis, personas kods 160679 – 10911 
 
Izglītība:  2006 Rīgas StradiĦa universitātes Sociālo zinātĦu doktorantūra  
                2005 Latvijas Universitātes Juridiskās fakultāte  
                         Sociālo zinātĦu maăistrs tiesību zinātnēs           

                 2003 Latvijas Kultūras akadēmija  

                          Humanitāro zinātĦu maăistrs mākslās 

                 2003 Latvijas Universit ātes Juridisk ā fakult āte diplom ēts jurists 
                 2001 Latvijas Kultūras Akadēmija  Humanitāro zinātĦu bakalaurs mākslās 
                 1985 – 1997 Puškina licejs 
 
Kvalifik ācijas celšana:  
          2006 Politikas ietekmes novērtēšana, Ietekmējošā komunikācija, Valsts varas 

deleăēšana, Iekšējā kontrole, Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā pilnveide / 
Inovācijas augstākās izglītības sistēmā / Izglītības darba vadība 

          2005 Personālvadība, Cilvēktiesības, Eiropas Savienība, Valsts noslēpuma 
aizsardzība valsts iestādē, Personas datu aizsardzība, Izglītības iestāžu darbības tiesiskais 
aspekts – problēmas un risinājumi, Sieviešu un vīriešu tiesības un iespējas, Interešu 
konflikts, Valsts iepirkuma procedūras ES, Izglītība Eiropā 

          2004 Sabiedriskās attiecības, Normatīvo aktu izstrāde, Darba tiesības, Kas jāzina 
darba devējam par darba Ħēmēja obligāto veselības pārbaudi, Projektu   rakstīšana 
un vadīšana, ES un Latvijas projektu konkursi, Folkloras pedagoăija – etniskās 
identitātes pēctecības princips, ES institūcijas un to sadarbība ar nacionālajām 
institūcijām 

          2003 “Training of Trainers” – dzimumu līdztiesības integrētās pieejas ieviešanas 
eksperts, Saskarsmes pedagoăiskie un psiholoăiskie aspekti, Psiholoăiskie principi skolā 
           2001 IT (Internet, Power Point) 
           2000 IT (Word, Excel), Personālvadība    
           1997 AngĜu valoda 
                    
Darba pieredze: 2006 – pašlaik Latvijas Kultūras akadēmijas maăistrantūras viespasniedzējs 
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                          2005 – pašlaik Rīgas StradiĦa Universitāte – lektors, Komunikācijas studiju 
katedras vadītāja vietnieks, kopš 28.10.2005. – docents 

                          2004 – pašlaik Izglītības valsts inspekcija – padomnieks juridiskajos 
jautājumos, kopš 2005.gada vienlaikus galvenā valsts 
inspektora augstākās izglītības jautājumos p.i. 

                          2004 Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts – 
juriskonsults, Juridiskās nodaĜas vadītāja v.i. 

                          2004 – 2006 Rīgas Tehniskā Universitāte – lektors, pasniedzējs 
                          2004 – pašlaik Baltijas Starptautiskā akadēmija (Baltijas Krievu institūts) – lektors, dekāna palīgs, kopš 04.10.2005. – 
docents  

                          2003 – 2004 Labklājības ministrija – Eiropas un juridisko lietu 
departamenta vecākais referents 

                          2002 – 2003  VBS “Latvijas Radio” – jurists – personālspeciālists 
                               2002 – 2003 VBS “Latvijas Radio” – Iepirkuma komisijas loceklis un 

priekšsēdētāja vietnieks, 
                         1999 – pašlaik Puškina licejs – pasniedzējs, nodaĜas vadītāja  v.i. 

 

Projekti: 2005 ES programmas Phare projekts „Eiropas pilsonības pamatskola. Sabiedriskais 
informatīvi konsultatīvais naturalizācijas birojs” – eksperts 

               2005 ES programmas Phare projekts „Sieviešu integrācija ar latviešu valodas 
praktiskas izmantošanas palīdzību” – eksperts 

               2002 – 2005 Starptautiskais sadarbības projekts “Hansa – Rīga” – vadītājs 

               2004 ES programmas  Phare projekts „Mazākumtautību NVO līdzdalības skola” – 
eksperts 

 

Lasītie kursi: Tiesību pamati, Kultūra un politika, Autortiesības, Intelektuālā īpašuma 
tiesības, Eiropas Savienības sistēmas pamati, Kultūras projektu vadība, Darba 
attiecību pamati, Kultūras institūcijas un administrēšana, Komunikācijas 
tiesības un ētika, Ievads studijās un specialitātē, Sabiedrības integrācija un 
Latvijas mazākumtautības, Globalizācija, Cilvēktiesības, Starptautiskās 
tiesības 

                                       
Zinātniskās publikācijas:  2 grāmatas, 5 metodiskie līdzekĜi, 6 raksti, 5 kursu programmas, 

konsultatīvā līdzdalība izdevuma „XX gs. kultūras vēsture” (latviešu un 
krievu valoda) tapšanā 

 
Atzinības:  2005 – Izglītības valsts inspekcijas pateicība 
                  2004 – ĪUMSILS pateicība par līdzdalību iecietības dienas organizācijā 
                  2003 – VBS “Latvijas Radio” ăenerāldirektora pateicība par teicamu darbu   
                  2003 – IZM pateicība 
                  2001 – SWH stipendija  

  2000 – SWH stipendija 
  2000 – Rīgas Skolu valdes pateicības raksts  

                  1998 – N. Rēriha prēmija 
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Valodas:  brīvi pārvaldu                   latviešu 
                                                          krievu 
                                                          angĜu  
                sarunvalodas līmenis         vācu 
                ar vārdnīcas palīdzību       latīĦu 
 
Prasmes: PamatiemaĦas darbā ar datoru, zināšanas valsts iepirkumu procesos, pieredze 

normatīvo aktu izstrādāšanā, starptautiskajā sarakstē un lietvedībā, B kategorijas 
vadītāja apliecība 

 
Intereses:  Lasīšana, zināšanu un prasmju pilnveidošana, vasarnīca  
 
 
18.08.2006.  
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CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:  Deniss Hanovs 
Dzimšanas 
datums:  

09.06. 1977 

Dzimšanas vieta:  Rīga 

Adrese:  HospitāĜu iela 14 - 12, LV - 1013  

Tālrunis:  9148780 

 
IZGL ĪTĪBA  

1995 07 1999 Latvijas Kultūras akadēmija. Bakalaura grads 
starpkultūru komunikācijas programmā. Latvija 
- Vācija; Latvija - Lielbritānija 

1999 07 2001 Latvijas Kultūras akadēmija. Maăistra grads 
kultūras teorijā. 

   

   

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  

2001 08 2003 Latvijas Kultūras akadēmija/ Berlīnes Brīvā 
universitāte. Doktorantūras programma kultūras 
teorijā. Doktora grāds mākslās (kultūras 
teorijā)Dr. art. Doktora darbs \"Baltijas 
Vēstnesis - latviešu pilsonības kultūras forums. 
1869. - 1906.\") 

   

   

  
ZINĀTNISKAIS 
GRĀDS 

 

   

   

   

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

2003   Dr/ art. (doktora grads humanitarajās zinātnes 
(apakšprogramma - kultūras teorija) 

2005   Docents RSU EII Komunikāciju studiju katedrā 

 
DARBA PIEREDZE  
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1999 02 2004 Latvijas Kultūras akadēmijas svešvalodu un 
kultūras teorijas katedru lektors 

2003  Vīnes universitātes Skandinavistikas fakultātes 
pasniedzējs. 

   

2003  Pasnidzējs RSU EII Komunikāciju studiju 
katedrā. Kopš 2004. gada 1. septembra - pilnā 
slodzē, štatā, docents un sabiedrisko atitecību 
programmas vadītājs 

2003   

   

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

    Globalizācija, pateretāju sabiedrība, mediju 
analīze un kritika,brendu (zimolu) tapšana un 
administrēšana. 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 
   

   

    Kopš 2003. gada starptautiskās žurnalistu balvas 
žurijas loceklis Eiropas Komisijas kampaĦā 
\"For Diversity - against Discrimination\". Kopš 
2002. gada Rīgas Latviešu biedrības loceklis; 
Latvijas Gētes biedrības loceklis un valdes 
pārstavis. 

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

    Latvijas ZinātĦu akadēmijas jauno pētnieku 
balvas laureāts (2000.g.) 

 
PUBLIK ĀCIJAS 

   22 publikācijas Latvijas un ārzemju 
zinātniskajās publikācijās. Viena monogrāfija 
(ELPA, 2003) 

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

  Krievu - dzimta; latviešu, angĜu,vācu - Ĝoti 
labas; latiĦu - ar vārdnīcu; spaĦu un franču - 
iesacēja līmenī 

 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

    Power Point, Excel,Word,Internet 
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Datums: 2006. gada 7. februārī 

Paraksts 
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CURRICULUM VITAE  
  

 
Vārds, uzvārds:  Vija  Sīle    
Dzimšanas datums: 1952.g.26.jūlijs 
Dzimšanas vieta: Rīga, Latvija 

Adrese: Rīgā, Rūpniecības iela, Nr.14, dz.4, LV-1010 

Tālrunis: 7324398 

 
IZGLĪTĪBA  
 

no 1975 – 1979 Aspirantūra LVU Vēstures un filozofijas fakultātē 

no 1970 – 1975   Latvijas valsts universitāte, Vēstures un filozofijas 
fakultātes filozofijas nodaĜa. Kvalifikācija: filozofijas 
pasniedzējs, sociologs 

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  
 

no 07.09.2005 – 08.09.2005. Starptautisks mācību seminārs „Par ētisku metožu 
lietošanu” ViĜĦā (Lietuva) 

no 28.07.2005. – 30.07.2005. Dandī universitātes Medicīnas izglītības centra kursi 
„Pašmācība un pamatprogramma” Rīgā, 
Stomatoloăijas institūtā  

no 07.04.2005. – 07.04.2005. Seminārs „ASV pieredze – jauni izaicinājumi 
pretkorupcijas aktivitātēm Latvijā” Rīgā, Valsts 
administrācijas skola 

no 22.04.2002 – 27.04.2002. 
 
 
 
no 25.09.2002. – 29.09.2002. 

Lekciju kurss „Bioētikas problēmas” (prof. E. Metjūss, 
Aberdīnas universitāte, Lielbritānija) Latvijas 
universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē 
 
Kursi pasniedzējiem „Pret korupciju”1.līmenis – Rīgā, 
Valsts administrācijas 
skolā 

no 13.03.2001. – 15.03.2001. Kursi pasniedzējiem „Korupcijas novēršana” – Rīgā, 
Valsts administrācijas skolā 

no 15.09.1997. – 15.12.1997. Stažēšanās Oslo universitātes Filozofijas institūtā 

no 20.03.1997. – 21.03.1997.  Dandī universitātes Medicīnas izglītības centra kursi 
„Integration of the Curriculum” Rīgā, AML 

no 09.05.1996. – 11.05.1996.  Dandī universitātes Medicīnas izglītības centra kursi 
„Approaches to Assesment” Rīgā, AML 

no 01.02.1990 – 01.07.1990. Stažēšanās Latvijas universitātē  
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no 01.02.1985. – 01.07.1985. Stažēšanās Sankt – Pēterburgas universitātē  
 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 
 

 

1981.g. 10. februārī  Dr. phil. iegūts, aizstāvot ViĜĦas universitātē 
promocijas darbu „Individualitātes veidošanās 
socializācijas procesā” 

 
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS  
 

02.04.2004. 

09.02.1999. 

25.10.1990. 

Profesors 
 
Asociētais profesors 
 
Docents 

 
DARBA PIEREDZE  
 

no 2001  - pašreiz Valsts administrācijas skolā 

no 1998 - 2002 Ventspils augstskolā 

no 1993 - pašreiz RSU Humanitāro zinātĦu katedras vadītāja 

no 1979  - pašreiz  RSU Humanitāro zinātĦu katedrā 

 
ZINĀTNISKĀ DARB ĪBA  
 

2002 - 2005 
 
2002 - 2003 
 
1997 - 2001 
 
1992 - 1995 
 
 

LZP granta zinātniskais projekts „Medicīnas ētikas 
pamatprincipu psiholoăiskie un morālie aspekti: 
situācija Latvijā”  
LPTB projektā „Pacientu tiesību veicināšana” veiktā 
aptauja un datu analīze 
LZP granta zinātniskais projekts „Cilvēka dzīve un 
mūžs filozofiskajā un medicīniskajā skatījumā”  
LZP granta zinātniskais projekts „Estētika dzīvē, 
mākslā un politikā” 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 
 

    Starptautiskās estētikas asociācijas Latvijas nodaĜas 
locekle 
Latvijas pacientu tiesību biroja valdes locekle 

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  
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18.06.2003. 
 
12.06.2002. 
 
06.2001. 
 
21.06.2000. 
 
04.-05.2000. 
 
 

  Atzinības raksts par līdzdalību RSU rezidentu un 
studentu VI zinātniskās konferences – konkursa 
darbu vērtēšanā 
Atzinības raksts par līdzdalību RSU rezidentu un 
studentu V zinātniskās konferences – konkursa darbu 
vērtēšanā 
Atzinības raksts par līdzdalību RSU rezidentu un 
studentu IV zinātniskās konferences – konkursa 
darbu vērtēšanā 
Atzinības raksts par līdzdalību RSU rezidentu un 
studentu III zinātniskās konferences – konkursa 
darbu vērtēšanā 
Atzinības raksts par ievērojamu ieguldījumu Otrā 
Latvijas Zobārstniecības kongresa norisē 

 
PUBLIKĀCIJAS  
 

56 
publikācijas  

 (pēdējo sešu 
gadu) 

1.„Nekaitēšanas principa mūsdienu versija” krājumā 
Biomedicīnas ētika: teorija un prakse” – Rīga, RSU, 
2006., 38. – 56.lpp. 
2.„Algoloăijas ētiskie aspekti” krājumā Biomedicīnas 
ētika: teorija un prakse” – Rīga, RSU, 2006., 57. – 
63.lpp. 
3.V.Sīle, G.Ėilkuts „Ārsta un pacienta attiecību ētiskie 
aspekti” krājumā Biomedicīnas ētika: teorija un prakse” 
– Rīga, RSU, 2006., 182. – 195 
4.Austrumnieciskais un Rietumnieciskais Erots – 
pretstati vai veselā daĜas? – Kentaurs XXI, 2005.g. 
aprīlis, Nr. 36, 87. – 92.lpp. 
5.Tulkojums no krievu valodas – fragmenti no 
grāmatas „B. Višeslavcevs. Pārtapušā Erota ētika” – 
Kentaurs XXI, 2005.g. aprīlis, Nr. 36, 74. – 86.lpp. 
6.Profesionālās ētikas aktuālās problēmas – 
Starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālo 
zinātĦu attīstības tendences Eiropas Savienības 
paplašināšanas kontekstā” materiāli – RSU Zinātniskie 
raksti, Rīga, 2005., 195. – 200.lpp. 
7.“Godīguma jēdziens profesionālajā ētikā” - 2004. 
gada Medicīnas nozares zinātniskās konferences 
tēzes - Rīgas StradiĦa universitāte, Rīga 2004, 18. 
marts,191.lpp. 
8.„Farmaceits un farmaceita ētika” – Materia Medica, 
2004, nr. 11, 37. - 39.lpp. 
9.Autentiskums un komunikācija.Kirkegors un 
Jaspers.- Starptautiskās zinātniskās konferences 
„Eksistence un komunikācija” tēžu krājums – Rīga, 
2003.,31.-32.lpp. 
10.“Farmaceitiskās aprūpes ētiskie aspekti” – Materia 
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10.“Farmaceitiskās aprūpes ētiskie aspekti” – Materia 
Medica – 2001, Nr.1, 16. – 17. lpp. 
11.“ZāĜu reklāmas ētiskās dilemmas” –  Materia 
Medica – 2001, Nr.4, 39. – 40. lpp. 
12.“Kritiskā situācija medicīnā un tās radītās ētiskās 
problēmas” – Latvijas Ārsts – 2001, Nr. 5, 14. – 16. 
lpp. 
13.“Tiesības zināt un pienākums informēt” – Jums, 
kolēăi – 2001, Nr.7, 22. – 23. lpp. 
14.V.Sīle, V. Sīlis “Mākslas darbs un komentārs” – 
LZA Vēstis – 2001, 55.sēj., Nr.1./2., 127. – 133 lpp. 
15.“Komentārs ©”– Estētikas burtnīcas – Nr.2, 2001.g. 
aprīlis, 28.-30. lpp. 
16.V. Sīle, S.Lasmane u.c. “Korupcijas novēršana” 
(mācību semināra materiāli) – Rīga., 2001, VAS, 92. 
lpp. 
17.“Eitanāzija kā morāles problēma nav atrisināma” – 
Likuma vārdā – 2000.g., Nr.6, 7. lpp. 
18.“Stomatoloăiskās aprūpes ētiskie aspekti” – Otrais 
Latvijas Zobārstniecības kongress – Rīga, 4. – 5. 
oktobris, 2000., 73. lpp. 
19. V. Sīle, V.Sīlis. “Ironija XX gadsimta kultūrā” – 
Kentaurs XXI – 2000.g., Nr. 23, 72. – 82. lpp.  
 

 
VALODU ZINĀŠANAS  
 

    latviešu valoda – dzimtā valoda 
krievu valoda – brīvi  
angĜu valoda – brīvi 
franču valoda – sarunvalodas līmenī   

 
PAPILDUS INFORMĀCIJA  
 

    Ir autovadītāja apliecība 
Datorzināšanas viduvējas 

 
Datums 06.03.2006. 

Paraksts 
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CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:  Uldis Teibe 

Dzimšanas datums:  1939. gada 3. augusts 

Dzimšanas vieta:  Ventspils rajons, Popes pagasts 

Adrese:  Lāčplēša ielā 42 – 9, Rīgā, LV1011  

Tālrunis:  7285926 

 
IZGL ĪTĪBA  

1966 - 1969 aspirantūra ěeĦingradas Valsts universitātē, Bioloăijas un augsnes 
fakultātē (specialitāte – biofizika) 

1957 - 1962 Latvijas Valsts universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, 
fizikas specialitāte 

1953 - 1957 Ugāles vidusskola 

1946 - 1953 Popes 7-gadīgā skola 

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  

2003 - 2003 Sanktpēterburgas apvienība "Spektron" apmācība darbam ar RFSA 
aparātu "Spektroskan" (50 stundas) 

2000 - 2000 RSU kursi "Matemātikas mācīšanas metodika programmās 
MathCad un Winfuktionen" (30 stundas) 

1999 - 1999 RSU/AML kursi "Informātika un statistika" (18 stundas) 

1999 - 1999 RSU/AML kursi "Datu statistiskā apstrāde programmās SPSS un 
STATISTICA" (30 stundas) 

1988 - 1988 Maskava, 2 MVMI, kvalifikācijas celšanas kursi fizikā (144 
stundas) 

1986 - 1986 RMI kursi "SkaitĜošanas tehnikas lietošana" (162 stundas)  

1980 - 1980 Novosibirska, NMI, kvalifikācijas celšanas kursi fizikā (144 
stundas) 

1977 - 1977 Maskava, ĀKCI, kvalifikācijas celšanas kursi medicīniskajā 
kibernētikā (156 stundas) 

1974 - 1976 MLU "Starptautiskās attiecības" (diploms Nr. 13147) 

1975 - 1975 Maskava, 2 MVMI, kvalifikācijas celšanas kursi fizikā (310 
stundas) 

1971 - 1973 Pedagoăiskās meistarības universitāte (apliecība Nr. 125) 

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 
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1970   Bioloăijas doktors  

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

2004   profesors  

 
DARBA PIEREDZE  

2004 -  RSU fizikas katedras vadītājs, profesors 

1998 - 2004 RSU fizikas katedras vadītājs, asociētais profesors 

1969 - 1998 RMI/AML fizikas katedras asistents, vecākais pasniedzējs un 
docents 

1966 - 1969 ěeĦingradas Valsts universitāte, aspirants 

1964 - 1966 RMI fizikas katedras vecākais laborants, asistents 

1962 - 1964 Piltenes vidusskola, skolotājs 

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

    Bioloăiskā un medicīniskā fizika un statistika, biomehānika, 
informātika un datorika 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

    Rīgas StradiĦa universitātes Senāta loceklis; RSU Sabiedrības 
veselības fakultātes domes loceklis; RSU Ētikas komitejas loceklis 
Latvijas Inženierzinātnes un fizikas biedrības loceklis; Latvijas 
Tiesu medicīnas ekspertu biedrības biedrs; Žurnāla «Latvijas 
ėirurăijas žurnāls. Acta CHIRURGICA Latviensis» redakcijas 
padomes loceklis  

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

    Ordenis "Goda zīme", 1976. gadā, Nr. 1465719 
VAM Goda raksts, 1989. gadā, Nr. 925/06 

 
PUBLIK ĀCIJAS 

    Kopā 115 publikācijas  
1. Kokare I., Vētra J., KrūmiĦa Dž., Teibe U. 2000. Par gadsimta 
pārmaiĦu raksturu Latvijā. // Kr. Latvijas vēsturnieki. // Rīga: 
LVIA, 123. – 132. lpp.  
2. Teibe U., Butlers P., KalniĦš I. 2000. Datoru izmantošana 
matemātikas, statistikas, fizikas un biomehānikas kursu apguvē. // 
Pieredze, teorija un prakse medicīniskajā izglītībā: Pedagoăisko 
rakstu krājums. // AML/RSU, 42. – 47. lpp.  
3. Teibe U., Berėis U., KalniĦš I., Avota Z., Sprieslis J., PoriĦš V. 
2001. Laboratorijas darbi fizikā (2. semestris). – Rīga: AML, 74 lpp.  
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4. Voskis H., Teibe U. 2001. The muscular staples as springs and 
musculo-venous pumps. // Proceedings of the 2nd Baltic-Bulgarian 
Conference on Bionics, Biomechanics and Mechanics. // Rīga, 
RTU, pp. 10 – 12.  
5. Lācis A., Teibe U., Tretjakovs P. 2001. Matemātiskais modelis 
femorodistālo šuntu primārās funkcionēšanas ilguma prognozēšanai. 
// AML Zinātniskie raksti. – Rīga: AML, 17. – 22. lpp.  
6. Stomin J., Teibe U., Kinels J., Ignackov I. 2001. Forensic 
Odolontical identification of Burned Remains in Latvia. // Thesis 4th 
Medico-Legal Association. Tartu: p. 28.  
7. Teibe U., Berėis U. 2001. Varbūtību teorijas un matemātiskās 
statistikas elementi medicīnas studentiem. Rīga: AML/ RSU , 88 
lpp. 
8. Teibe U., Avota Z., Butlers P., KalniĦš I., Berėis U., PoriĦš V., 
Sprieslis J. 2001. Fizikas laboratorijas darbi farmācijas fakultātes 
studentiem. 1. daĜa. Rīga: AML/ RSU, 28 lpp.  
9. Teibe U., Butlers P., KalniĦš I., Berėis U., Avota Z., Sprieslis J., 
PoriĦš V. 2001. Laboratorijas darbi fizikā SVF studentiem. Rīga: 
AML/ RSU, 78 lpp.  
10. Teibe U., KalniĦš I., Berėis U., Butlers P., Avota Z., Sprieslis J., 
PoriĦš V. 2001. Praktiskie un laboratorijas darbi fizikā. 1. semestris. 
– Rīga: AML/ RSU, 59 lpp.  
11. Teibe U., KalniĦš I., Berėis U., Butlers P., Avota Z., Sprieslis J., 
PoriĦš V. 2001. Laboratorijas darbi fizikā. 2. semestris. – Rīga: 
AML/ RSU, 74 lpp.  
12. Voskis H., Teibe U. 2002. The springs of the musculsceletal 
system. // Proceedings of the 2nd Baltic-Bulgarian Conference on 
Bionics, Biomechanics and Mechanics – Varna: pp. 26 – 27.  
13. Lazdāne G., Rezeberga D., Kroiča J., Sokolova L., Teibe U. 
2002. Genital mykoplasma infectionin pregnancy. – Česka 
Gynekologie. 17th European Congress of Obstetrics and 
Gynecology. Prague. p. 5. 
14. Rezeberga D., Lazdāne G., Kroiča J., Sokolova L. and Teibe U. 
2002. Women’s Reproductive Tract Infections: Influence on 
Duration and Outcome of Pregnancy. // Proc. Latvian. Acad. Sci., 
Section B, Vol. 56 (2002), No. 1/2, pp. 42–47.  
15. Lazdāne G., Rezeberga D., Kroiča J., Sokolova L., Teibe U. 
2002. Genital mycoplasma infection in pregnancy. Česka 
Gynekology, 8, p. 67.  
16. Krumina A., Krumina L., Teibe U., Lazdins M., Svabe V., 
Krumina Z., Baumanis V. 2002. CA repeats in the first intron of the 
CFTR gene incystic fibrosis patients and healthy Latvians. 
European Journal of Human Genetics, p. 213.  
17. Eglite E., Shitova O., Bekmane U., Teibe U., Guseva L., 
Buhtina N., Kolupajeva T., Sture G., Aldins P., Majore A., 
Rozentale B., Sochnev A., Viksna L. 2003. Association of HLA 
DRB1 Allelles with T Cells Subpopulations and Viral Load in 
Untreated HIV-1 Infected Patients in Latvia.  
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18. Greitāne A., Vētra J., Teibe U. 2003. Cerebrālās triekas 
slimnieku lineāro garuma mērījumu sakarības ar viĦu funkcionālo 
stāvokli. // ZRaksti RSU 2002. – Rīga: RSU, 128. – 133. lpp.  
19. Berėis U., Skrodelis M., Teibe U. 2003. Informācija un 
institucionālās komplementāri-tātes privātajā veselības 
apdrošināšanā. // ZRaksti RSU 2002. – Rīga: RSU, 157. – 167. lpp.  
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CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:  Igors Kudrjavcevs 

Dzimšanas datums:  17. XI. 1960. 

Dzimšanas vieta:  Rīga. 

Adrese:  Tomsona 27-12, LV-1013, Rīga. 

Tālrunis:  9294116, 7409239. 

 
IZGL ĪTĪBA  

 1998.g. – 2002.g. doktorantūra RSU Komunikācijas studiju katedrā.  
 

 1977. – 1983. Rīgas medicīnas institūts. Ārsta diploms. 

 1967. – 1977. Ventspils 2. vidusskola. 
   

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  

 XII. 2005. 
IV. 2005.  
 
 
XI.1997.g - I.1998.g.  
II.1997.g. - 
II.1998.g.  
 
XI.1995.g.-I.1996.g. 
 
 I.– VIII. 1995.g.  
IX.1994.g.- I.1996.g. 
IX.1992. 
 
III. – VII.1990. 

Uzsāktas mācības ėīniešu valodas kursos Konfūcija centrā Rīgā. 
Kursi „Applied Kinesiology” (Starptautiskās AK Asociācijas 
speciālistu vadībā). 
Kursi ėīniešu akupunktūrā, Rīgā. 
Kursi austrumu vingrošanā Cigun un Taiczi Meistara Sina (Ėīnas 
Tautas Republika) vadībā, Rīgā. 
Intensīvās apmācības kursi Neirolingvistiskājā programmēšanā 
un Ēriksona hipnozē (180 stundu), Rīgā. 
Cigun kursi centrā „Balta dzērve”, Rīgā. 
Kursi biofizikālajā medicīnā un biorezonansē, Rīgā. 
Kursi “Žurnālistika un demokrātija”, Zviedrijas valsts radio, 
Stokholmā. 
Kursi refleksoterapijā un homeopātijā, Maskavā. 
 
 

   

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

 
DARBA PIEREDZE  

 Kopš XI. 2005. RSU Konfūcija centra vadītājas vietnieks medicīnas jautājumos. 
 

 Kopš XI. 2002 RSU Integratīvās medicīnas laboratorijas vadītājs.   



 169 

 

 XI.1998. – 10. 
XI. 2003.g 

RSU Komunikācijas studiju katedras lektors. 

 Kopš 1998.g. 
 
 
Kopš IX.1990.g. 
 
VI. 1991.g. – IX. 
1992.g. 

Latvijas Republikas Tieslietu Ministrijas Jauno reliăisko kustību 
konsultatīvās padomes eksperts. 
 
ārsta homeopāta privātprakse. 
 
ārštata darbs Latvijas Radio: korespondents, pēc tam rīta informatīvi 
- muzikālās programmas redaktors un vadītājs. 
 

 Kopš I.1998.g 
 
V.-VII.  1986.g. 
 
 
1983. – 1990.gg. 
 
1978. – 1983.  
 
 
 
2005./2006. 
studiju gads 
 
2004./2005. 
studiju gads 
 
 
 
 
2004./2005. 
studiju gads 
 
 
 
IX. 2004. g 
 
 
2003./2004. 
studiju gads 
 
 
Kopš I. 2001.g 
 
 
 

austrumu vingrošanas cigun un tai czi cjuaĦ pasniedzējs. 
 
medicīnas vada komandieris, ČernobiĜas AES avārijas seku 
likvidācijā, Ukrainā. 
 
ārsta darbs Rīgas ārstniecības iestādēs. 
 
sanitāra un, pēc tam, feldšera darbs Rīgas Traumatoloăijas institūtā 
un Ātras medicīnas palīdzības stacijā.  
 
Pedagoga darbs. 
ir izstrādāts kurss „Ievads integratīvajā medicīnā” Rehabiltācijas 
fakultātes ergoterapijas skolas studentiem. 
 
ir izstrādāti un novadīti lekciju un praktisko nodarbību kursi „Ievads 
integratīvajā medicīna” Medicīnas fakultātes 3. gada studentiem, 
Māszinību fakultātes 1. gada maăistrantēm, Rehabilitācijas 
fakultātes ortozēšanas-protezēšanas skolas studentiem, 
Stomatoloăijas fakultātes 4. gada studentiem. 
 
ir izstrādātas divu mācību kursu programmas ESF Tiesību zinātĦu 
programmas studentiem – „Praktiskā komunikācija”, un 
maăistrantiem – „Praktiskās komunikācijas medicīniskie un tiesiskie 
aspekti”. 
 
nodibināts RSU studentu Integratīvās medicīnas zinātniskais pulciĦš. 
 
 
lekciju un praktisko nodarbību kurss „Ievads integratīvajā 
(netradicionālajā) medicīnā, RSU Medicīnas fakultātes 6. gada 
studentiem. 
 
treniĦu programmas “AtveseĜošanas vingrošana Taiczi un Cigun 
darba vietās” autors un vadītājs (nodarbības LATVENERGO, 
Jūrmalas pilsētas Domē, Data Pro, Statoil Latvia un citur Rīgā un 
Latvijas pilsētās).  
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2000./2001. 
mācību gads –  
 
Kopš IX. 2000.g 
 
1999.g. – 2001. g  
 
XI.1998.g. – VI. 
2000.g.  
 
Kopš V.1996.g.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. 1995.g.-
V.1997.g.  
 
 
 
1999. g. IX. – 
2001.g. IV.  
 
Kopš 1995.g. 

 
kurss „Ievads praktiskajā komunikācijā” Lutera akadēmijas 
studentiem. 
 
 ir uzsākuši darbu pirmie sertificēti Cigun/Taiczi instruktori.  
  
sadarbība ar Latvijas Pašvaldību mācību centru.  
 
speckursa “Austrumu vingrošana” (RSU pasniedzējiem un 
studentiem) vadītājs. 
 
lekciju un mācību semināru NLP un verbālā rezonanse, Efektīvā 
komunikācija, Personības izaugsme, Veiksmes psiholoăija, Sievietes 
radošās stratēăijas, Stresa menedžments, Laika plānošana   autors 
un vadītājs. Semināri tika novadīti Rīgā un citur Latvijā, to 
klausītāju vidū ir LR Tieslietu Ministrija (Tiesnešu apmācības centrs 
un LR Augstākā Tiesa), Valsts IeĦēmumu Dienesta centrālais 
aparāts, LR IeM Pilsonības un Migrācijas lietu pārvalde, Latvijas 
Banka, Latvijas Televīzija, Rīgas dome,  Rīgas un Ventspils skolu 
valdes, Rīgas Centrālcietums, Latvijas Pašvaldību mācību centrs, 
Adros Baltija, Danish Chamber of Commerce in Latvia, LATIO  un 
citas valsts un privātas struktūras. 
 
Rīgas Aviācijas Universitātes Informatīvi – kosmisko prognozēšanas 
tehnoloăiju fakultātes lektors. Kursi “Cilvēka bioloăija”, “Efektīvā 
komunikācija”, “Austrumu vingrošana cigun”. 
 
Žurn ālista darbs. 
Latvijas Kristīgā radio iknedēĜas programmas “Garīgais ceĜojums” 
autors un vadītājs.  
 
vairāk kā 100 publikācijas Latvijas presē (autors, līdzautors, ideju 
autors), uzstāšanas radio un TV. Tēmas – psiholoăija, medicīna, 
masu apziĦas manipulēšana. 
 
 

   

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

   2005.g. – 2006.g. Pētniecisks darbs, saistīts ar cigun terapijas un cilvēka aktīvo punktu 
iedarbības objektivizēšanu (sensitīvā kristalogrāfija, antimikrobu 
aktivitāte). 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

  Latvijas Integratīvās medicīnas asociācijas prezidents. 
Latvijas Austrumu vingrošanas asociācijas prezidents. 
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Starptautiskās Ārstu homeopātu Ligas (Liga Medicorum 
Homoeopatica Internacionalis) biedrs. 
Latvijas Ārstu biedrības biedrs. 
 
 

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

  1991. gada barikāžu piemiĦas zīme #2317.  
 
LR Veselības Ministrijas Goda Raksts “Par nesavtīgo darbu Latvijas neatkarības 
labā 1991.g. barikāžu laikā.” 
 

 
PUBLIK ĀCIJAS 

  Publikācijas un līdzdalība kongresos un konferencēs. 
Žurnālā „Psiholoăija mums” / «Психология для нас» (ISSN 1691-
0982): 
 
Sargiet savas nieres un jūsu ăimene būs stiprāka – Nr.3, 32-35. lpp.  
Храните ваши почки и семья будет крепче - № 3, стр. 26-29. 
 
Referentais fantoma indekss (paterns tu) – metamodelēšanas teorijas 
un prakses papildinājums – Nr. 4, 28-31. lpp. 
Фантомный референтный индекс (паттерн ты) – дополнение к 
теории и практике мета-моделирования - № 4, стр. 32-35. 
 
Imprinta maăija – Nr. 5, 24-27.lpp. 
Магия импринта - № 5, стр. 24-27. 
 
Cigun un prāta nomierināšana – Nr.9, 6-9.lpp. 
Цигун и успокоение ума - № 9, стр. 6-9. 
 
Brīnišėīgais pieskāriens – cigun terapija ar roku enerăiju – Nr. 
11/12, 50-53.lpp. 
Чудесное прикосновение – цигун терапия энергией рук - № 
11/12, стр. 40-43. 
 
Žurnālā «Традиционная медицина – Восток и Запад» (Krievija, 
Novosibirska): 
 
И. Кудрявцев, У. Тейбе. Изменение свойств 
кристаллообразующего раствора под воздействием внешней ци 
из точек лаогун и шисюань - № 4(9), стр. 13-19. 
 
 
 
- Eventual application of External Qigong Therapy (vital energy 

flowing) for treatment of trauma    aftereffects – a preliminary 
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study. 4th Baltic Congress in Sports Medicine, Riga, 11-12 
November, 2005. 

- Cigun – efektīvā ārstnieciskā un atveseĜošanas metode. 
(„Latvijas Ārsts”, Nr. 10, Rīga,  2004.). 

- Вербальный резонанс. (Материалы Международного 
мультидисциплинарного конгресса «Прогресс в фундаментальных и 
прикладных науках для здоровья человека», Судак, 10 – 21 июня 2004). 

- К вопросу об интеграции личности – этично ли слепому вести слепых. 
(Материалы Международного мультидисциплинарного конгресса 
“ Прогрессивные научные технологии для здоровья человека”, Карадаг, 8 
– 19 июня 2003). 

- Фантомный референтный индекс – паттерн ты – дополнение к теории и 
практике мета-моделирования. (Сборник научных трудов Балтийского 
Русского института, Рига, 2002). 

- Iнтеграцiя суспiльства i етика комунiкацii. («Поштовх», бюлетень 
тренирiв НУО Украiни №4, червень 2002 року). 

- Mūsdienu psihotehniku izmantošana NRK darbībā. Referāts konferencē 
“Netradicionālās reliăiskās kustības un to nelabvēlīgā ietekme sabiedrībā: 
garīgie, sociālie un tiesiskie aspekti”. Rīga, Lutera Akadēmija, 1998. 

- Современные психотехники и последствия их 
немедицинского применения. Доклад на 4 Балтийском 
конгрессе по акупунктуре и альтернативной медицине. 
Юрмала, 1997. 

Interneta publik ācijas. 
- Фантомный референтный индекс – дополнение к теории и 

практике мета-моделирования 
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/3398.html 

- НЛП и цигун – новые дополнения к теории и практике мета-
моделирования 

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/7270.html 
- Вербальный резонанс 

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/7271.html 
- Центр истинного Я, или к вопросу о внутренней интеграции 

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/7522.html 
 

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

 Krievu 
Latviešu 
AngĜu 
Slavu 
Ėīniešu 

Dzimtā 
Teicami 
Labi 
Lasu un nedaudz runāju 
Mācos 

 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

  Autovadītāja apliecība B kat. 
VaĜasprieki – mūzika (klausīties un spēlēt); reliăijas vēsture. 
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Datums:  

Paraksts 
  

  

CURRICULUM VITAE 
 
Vārds, uzvārds:   Sandra Jirgena 
Dzimšanas datums:   1969.gada 18.jūnijs 
Dzimšanas vieta:  Rīga 
Adrese:  Rīga LV-1046, Ernestīnas iela 28-3 
Tālrunis:  9144606 
 
IZGL ĪTĪBA  
 1995.- 1999.g.  LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūta doktorantūra,         
   psiholoăijas doktora zinātniskais grāds 
 1996.-1998.g   LU Pedag. un psihol. fak., psiholoăijas maăistra grāds  
  klīniskās psiholoăijas apakšnozarē 
 1993.-1996.g.  LU Pedag. un psihol. fak., psiholoăijas bakalaura grāds un  
  psihologa asistenta kvalifikācija 
 1994.-1995.g.  LU Pedag. fak., pedagoăijas maăistra grāds 
 1992.-1994.g.  Praktiskās psiholoăijas institūts, praktiskās psiholoăijas  
  studijas 
 1987.-1992.g  LU Bioloă. fak.,bioloăijas specialitāte, biologa, cilvēka un  
  dzīvnieku fiziologa kvalifikācija   
 1976.-1987.g.  mācības Rīgas 73. v-skolā, fizikas un matemātikas   
  novirziena klase 
  
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  
 2006.g. janv. seminārs „Meditatīvā zīmēšana” (24h) 
 2005.g. marts-maijs semināri apmācības programmā „Psiholoăiskā aizsardzība un 
koping-uzvedība” (40h) 
 2005.g. febr. mācību seminārs „Perinatālās psiholoăijas pamati” (20h) 
 2005.g. febr-maij teorētiski–praktiskais kurss „Psihiatrija psihoterapeitiem” (80h) 
 2004.g. janv.-nov mācību semināri  „Pasaku terapijas teorija un prakse” (80h) 
 2004.g. marts 
2003.g. 9.05 
no 2002.g. aprīl grupu terapijas seminārs „Intensīvā terapeitiskā dzīve”(39h) 
sertifikāts par specializāciju psihoterapijā, Nr.PT-19 
uzsāku apmācību Neiroveăetoterapijā, pie Francijas psihoterapeitiem  
 2001.g. jūl seminārs mākslas terapijā “M āksla un pašatklāsme” 
 2000.-2003.g. 2.līm. mācības Francijas psihoterapijas skolā “EFAPO” 
 1994.-1999.g.  Sociālo attiecību institūts “Attīstība”, psihoterapijas bāzes 
izglītība, piešėirtas tiesības praktizēt psihodinamisko  psihoterapiju supervizora vadībā 
 1993.-1998.g.  Francijas psihoterapijas skola “EFAPO”, psihoterapeita  
sertifikāts psihoorganiskajā analīzē; 
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 1994.-1996.g. sertif. psihoterapeiti Juris BatĦa un Juris Blumbergs, 2-gadīgs kurss 
“Psihoterapijas pamati”; 
 1995.g. jūn Vācijas deju terapijas skola, teorētiski praktiskais kurss  “Deju 
terapija”; 
 1995.g. apr.  Krievijas deju un kustību terapijas asociācija, teorētiski 
praktiskais kurss “Deju un kustību terapija”; 
 1994. g. febr. - apr. Sankt-Pēterburgas Personības institūts, apmācības kurss  
“Iekšējās un ārējās komunikācijas tehnoloăija”, “Integratīvā transa tehnoloăija”; 
 1993.-1994.g.   Ēriksona terapijas asociācija Maskavā, teorētiskās un 
praktiskās nodarbības neiro-lingvistiskā programmēšana izglītības sistēmā un psihoterapijā, 
metodes sertifikāts; 
 
 1993.g.dec.  Maskavas “Eidosa centrs”, eidētiskās atmiĦas attīstīšanas 
 kurss, eidētiskās  atmiĦas attīstīšanas instruktora kalifikāciju 
 1989.-1990.g. LU psiholoăiski-pedagoăiskais centrs “ANIMA”, psihologa-praktiėa 
nodarbības; 
 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 
 1999.g.  Dr.psych. 
 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  
 no 2003 RSU docente 
 
DARBA PIEREDZE  
 no 2003.g. marta RSU ESF socioloăijas katedras vadītāja, docente 
 2002.-2003g. docente RPIVA, lekciju kurss “konfliktu psiholoăijā un “sociālajā 
psiholoăijā” 
 2001-2003.g psiholoăisko grupu vadīšana RNPC projektā “Narkomānijas  
profilakse skolā” 
 2000.-2003.g  psihologa darbs sociālās rehabilitācijas centrā “Viktorija” 
 1991.-2003.g. ĀVĂ, psiholoăijas skolotāja, 
 1998.-2005.g.  lekcijas saskarsmes psiholoăijā mākleriem; 
 1999 g. personāla audits SIA “Lattelekom” 
 1998.-2000.g  psihologa darbs Mālpils vidusskolā; 
 1998.-2000g Valsts darba inspekcija, psiholoăijas lekcijas; 
 1997/98.g.   LU Psiholoăiskās palīdzības centrs, psihologs; 
 1996.-1999.g. Sabiedrības veselības skola, psiholoăijas lekcijas; 
 1995.-1997.g.  firma “B&M”, saskarsmes psiholoăijas nodarbības 
 1994/95.m.g.  2.med.skolā, psihol. kursa lekcijas sociālajiem darbiniekiem; 
 1993/94.m.g.  firma “Lattelekom”, saskarsmes psiholoăijas nodarbības; 
 1993-1994.g. firma “Karlsons&Co”, latv. valodas apmācība ar psihotehnikas 
metodēm; 
 1992-993.g. firma “Auseklītis”, firma “IF” psiholoăijas lekcijas; 
 no1991.g. Āgenskalna koledžas/ Āgenskalna Valsts ăimnāzijas psiholoăe 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 
   no 2006.g. vadošā pētniece LZP grantā „M ākslas terapijas metodes krīzes 
pārvarēšanā”, 



 175 

 2003-2006 g projekts “Day center for children”, OAK foundation, Ženēvas 
finansējums 
 2001-2003g       RNPC projekts “Narkomānijas profilakse skolā” 
 atslēgvārdi: jauniešu psiholoăija, adiktīva uzvedība, vērtību izpēte 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 
 no 2005.g  
no 2004.g.  
no 2003.g.  
no  1993 g. Latvijas mākslas terapijas asociācija, valdes locekle; 
Latvijas Psihoterapeitu Biedrība, valdes locekle  
Latvijas Psihoorganiskās analīzes asociācijas valdes priekšsēdētāja 
Latvijas skolu psihologu asociācija 
 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  
 2005.g dec. piešėirts Eiropas psihoterapeita sertifikāts 
 
PUBLIK ĀCIJAS 
 2006.g. „Pašizjūtas izpēte: jauniešu salīdzinošais vērtējums 1998. un 2005.gadā”( 
iesniegts starptautiskās zinātniskās konferences „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā” rakstu 
krājumam)  
"Самочувствие молодёжи и выбор адиктивного поведения". (nodots publicēšanai 
starptautiskās konferences „Бехтерев В.М. и современная психология” rakstu krājumā; 
 2005.g. Jirgena S. Dažādu vidusskolas programmu izvēles psiholoăiskās 
determinantes./ Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums VII./ Sastād.Arturs Medveckis.-Liepāja, 
2005., 124.-130.lpp. 
 2004.g. Jirgena S. Topošo medicīnas reflektantu psiholoăiskais portrets./ 
2004.gada Medicīnas nozares zinātniskās konferences tēzes – R.:RSU, 2004., 167.lpp 
 2000.g. Jirgena S. Skolēna pašizjūta un skolas sociālpsiholoăiskās vides 
subjektīvais vērtējums.//Personības attīstība. Skolēnu un studentu personības veidošanās mācību un 
audzināšanas procesā.- R., “Izglītības soĜi”, 2000 
 1999.g. Jirgena S. Jauniešu adiktīvas uzvedības izvēles izpēte. - R.,LU, 1999. 
Jirgena S. Adiktīvas uzvedības izvēle agrīnā jaunībā. - R., LU, 1999. 
 1998.g. Jirgena S. Jauniešu pašizjūta un uzvedības determinantes. - R.,LU, 1998. 
VALODU ZIN ĀŠANAS  
latviešu dzimtā; 
krievu - brīvi 
angĜu - vidējas zināšanas; 2005.g. 15.07 nokārtots eksāmens uz B1/B2 līmeni 
franču - - vidējas zināšanas: (sarunvaloda; tekstu lasīšana ar vārdnīcas palīdzību) 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  
 vaĜasprieki:  dejoju Brīvdabas muzeja dejotāju saimē;  dziedu jauktajā korī 
“Senrīga”, tūrisms 
 
Datums: 21.02.2006 Paraksts  
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ĪSS DZĪVES APRAKSTS 
(Curriculum Vitae- CV) 

 
 Personas dati:   JĀNIS IEV ĪTIS, dzimis 1960. gada 9. septembrī Rūjienā,  personas  

kods 090960-      12058,   dzīvo Rīga, Nīcgales ielā 4-229,  t.mob. 29720092,  e-mail: 
janisievitis@inbox.lv 

 Izglītība: 
    LU Juridiskās fakultātes Maăistratūra 2001. gadā iegūstot, sociālo zinātĦu 

maăistra           grādu   tiesību zinātnē, 
 Minskas augstākā milicijas skola (klātienē) 1987. gadā, iegūstot jurista   
kvalifikāciju, 

   Virėēnu tehniskā skola 1980. gadā, iegūstot 3. klases elektromontiera   
kvalifikāciju, 

    Naukšēnu vidusskola 1979. gadā, iegūstot vidējo izglītību 
 Darba pieredze: 

    Rīgas tiesas apgabala prokuratūrā par prokuroru no 2000. gada 19.     
jūlija, 
    Zemgales   tiesas apgabala Bauskas rajona prokuratūrā par prokuroru       
no 1995. gada  1.    jūlija, 
      Bauskas rajona izmeklēšanas daĜas izmeklētājs no 1995. gada 10. aprīĜa, 

 Bauskas rajona policijas nodaĜas Bauskas pilsētas policijas iecirkĦa     
priekšnieks no 1992. gada 5. maija, 

      Valmieras rajona policijas nodaĜas Rūjienas policijas iecirkĦa  izziĦas 
izdarītājs no 1991. gada  20. oktobra 

     Valmieras rajona policijas nodaĜas Rūjienas policijas iecirkĦa  inspektors 
no 1987. gada  
     1. septembra, 
     Valmieras rajona milicijas nodaĜas patruĜdienesta milicis no 1983. gada 
1. marta 

 Darbs amatu savienošanas kārt ībā: 
      Lekciju kurss bakalaura studiju programmā „Valsts teorija” 2005. gadā 

Rīgas  StradiĦa  
      universitātē ESF  Socioloăijas katedrā; 
      Lekciju kurss maăistra studiju programmā „Tiesību aizsardzības 

institucionālā  sistēma  
      Eiropas Savienībā” 2006. gadā Rīgas StradiĦa  universitātē ESF  

Socioloăijas katedrā, 
 Papildus izglītība: 

     Uzsāktas studijas LU Juridiskās fakultātes doktorantūrā 2003. gadā, 
promocijas darba  

      tēma „Starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā jomā” 
 Autordarbi: 

   Publikācijas nedēĜrakstā „Jurista Vārds” 2005. gadā par tēmām- „Kā vērtēt valsts                            
amatpersonas bezdarbību”, „Valsts noslēpums un cilvēka pamattiesības”,„Par            
neatliekamo  medicīnisko palīdzību un cilvēka pamattiesībām” „Par administratīvo            
atbildību ceĜu satiksmē”; 2006. gadā „Par un pret „čekas maisu” publiskošanu”. 

 Valodas zināšanas: 
       Latviešu valoda- dzimtā, 
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       Krievu valoda- brīvi, 
       Lietuviešu valoda- sarunas valodas līmenī, 
       Vācu valoda- ar vārdnīcas palīdzību 
Ăimenes stāvoklis: 
        Precējies, 
        Sieva- Ievīte Teodora- IeM pensionāre, 
        Dēls- Ievītis Justīns- Rīgas  lietuviešu  vidusskolas 11. klases skolnieks 
 
 2006. gada 17. augustā                                                                                          J. Ievītis 
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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
Vārds, uzvārds                    Eugene Eteris 
 
Dzimšanas gads                  1940. 
 
Adrese:                                Lubānas ielā66, Rīgā, LV-1073 
 
Izglītība                               1974. – Maskavas svešvalodu institūts 
                                             1983.- Maskavas valsts universitāte, juridisko zinātĦu  
   kandidāts 
                                              1988. – juridisko zinātĦu doktors, Dānija 
 
Akadēmiskais nosaukums    Asoc.prof. 
 
Zinātniskie grādi                  Dr.iur. (Juridisko zinātĦu doktors) 
 
Darba pieredze                     2000. – patlaban RSU Eiropas studiju fakultāte,   
    Reăionālās  ekonomikas un biznesa katedras vieslektors 
                                                Eiropas konsultāciju kompānijas European Union service  
    (Latvija) direktors 
     1990.-1993. – Dānijas pārstāvis ES Vides komisijā 
     1988.-1992.- Roksildas universitātes (Dānija) docents 
     1983.-1988.- Krievijas zinātĦu akadēmija, Zinātniskās  
    informācijas institūta vecākais zinātniskais līdzstrādnieks 
     1976.-1983.- Maskavas valsts universitātes pasniedzējs 
Zinātniskās publikācijas Kopējais publikāciju skaits – 50 (angliski, dāniski,   
    krieviski) 
 
Zinātniskā darba temats ES likumdošana, politika un ekonomika 
 
Akadēmiskie kursi  ES politika un likumdošana 
     ES ekonomiskā politika un biznesa vide 
     Eiropas integrācijas tiesiskie aspekti 
 
Kvalifik ācijas celšana  1984.-1989. līdzdalība starptautiskajos zinātniskos  
     projektos par vides politiku un likumdošanu    
    Austrumeiropā un Rietumeiropā 
     1988.-1992. Dānijas Sociālo zinātĦu pētījumu Padomes  
    grants Salīdzinošās vides likumdošanas jautājumos 
 
Valodu zināšanas  Latviešu, krievu, angĜu, franču, norvēău, dāĦu 
 
 
Datums: Paraksts: 
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CURRICULUM VITAE 

 
 
 
Vārds, uzvārds                    Osvalds Joksts 
 
Personas kods  120638-12769 
 
Dzimšanas gads, vieta          1938.g.12.jūnijā Madonas rajonā 
 
Adrese, tālr.                            Dignājas ielā 14, Jēkabpils, tālr. 5221310, 29249569 
 
Izglītība                               augstākā, PSRS Valsts un tiesību  institūta aspirantūra 
  
Akadēmiskais nosaukums       Profesors 
 
Zinātniskie grādi                    Dr. Hab.iur. (Habilitēts tiesisko zinātĦu doktors) 
 
Darba pieredze                       no 2003. gada LPA Civiltiesību katedras vadītājs,   
    profesors 
     2000.- 2003. – pašnodarbināta persona 
     1996.-2000. - LPA Civiltiesību katedras vadītājs,   
    profesors 
     1992.-1996.- LPA Mācību prorektors un  
                                                  LPA Civiltiesību katedras vadītājs,  profesors 
       1990.-1992. – LLU agrāro tiesību katedras vadītājs,   
    docents 
     1988.-1990.- Latvijas agrārās ekonomikas institūta   
    sektora vadītājs 
     1987.-1988.- Latvijas agrorūpniceiskās komitejas   
    galvenās pārvaldes priekšnieka vietnieks 
     1962.-1987.- Valsts pārvaldes un saimnieciskais darbs 
Zinātniskās publikācijas Kopējais publikāciju skaits – 50  
 
Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferences  
 
     2000.g.Rīgā,STA starptautiska zinātniski-praktiskā   
    konference „Likumdošanas pilnveidošanas jaiutājumi   
   uzĦēmējdarbībā” 
     2002.g. Rīga, Biznesa augstskolas „Turība” starptautiskā  
    konference „UzĦēmējdarbība un tās tiesiskā vide: procesi,   
   tendences, rezultāti” 
     2004.g. Daugavpils universitāte, Starptautiskā konference  
    „Drošība un tautas attīstība” 
 
 
Datums: Paraksts: 
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CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:  Ojārs Teteris 

Dzimšanas datums:  1948.gada 25. augustā 

Dzimšanas vieta:  Rīga 

Adrese:  S.Eizenšteina 77 - 27, LV - 1079  

Tālrunis:  mob.9406861, darbā 7539509 

 
IZGL ĪTĪBA  

1972. - 1973. 
gads 

pēcdiploma izglītība – internatūra tiesu medicīnā pie Republikāniskā tiesu 
medicīnas ekspertīžu birojā  

  1972. gads RMI ārstniecības fakultāte 
 

  
   

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  

02.2005
. 

- 11.2005. gadam RSU tālākapmācības kursi tiesu medicīnā 

04.2005
. 

- 06. 2005 gadam LU tālākapmācības kursi augstskolu didaktikā 

 

2000. gads Tartu - Kopenhāgenas universitātes tiesu medicīnas institūta 
izbraukuma kursi 

2000. gada maijs Datorapmācības kursi 
 

1990.gads Kijevā - Valts Ārvalstu kvalifikācijas celšanas institūts 
 

1984.gads Maskavas COLIUV izbraukuma kursi Rīgā 

1975. -1978.  2,5 g. studijas RPI Elektroenerăētikas fakultātes Elektrisko mašīnu 
specialitātē neklātienē  

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

1998.g. 
15.05. 

  medicīnas doktors 

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

2001.g.. 
25.06 

  asoc. profesors 

 
DARBA PIEREDZE  

No  1999. gads AML Tiesu medicīnas katedras vadītājs; 

No  1995. gads viesdocents Latvijas Policijas akadēmijā; 
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No. 1993. gads Latvijas Medicīnas akadēmijas (AML) Tiesu medicīnas katedras vad. v.i., 
lektors; 

No  1993. gads VTMEC Rīgas pils. Tanatoloăijas nod. Tiesu medicīnas eksperts 

1973. 
- 

1993. gads Valmieras starprajonu tiesu medicīnas nodaĜas vadītājs; periodiski pat. 
anatoms Valmieras, Limbažu, Valkas, Strenču, Smiltenes slimnīcās  

1971. 
- 

1972. gads laborants RMI Neiroėirurăijas centrā;  

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

    Līdzdalība un ziĦojumi starptautiskos medicīniskos un Tiesu medicīnas 
kongresos: 1989.g. Rīgā, 1992.g. ViĜĦā, 1993.g. Diseldorfā, 1995.g. 
Helsinkos, 1998.g. Jūrmalā, 1998.g. Rīgā, 2001.g. Tartu (Igaunijā); 1.-4. 
Pasaules latviešu ārstu kongresos; 2002.g. Karlovivari (Čehijā), 2002.g. 
Montpellier (Francijā), 2002.g. Rīgā, 2004.g. Portcach (Austrijā), Sankt-
Pēterburgā (Krievijā), 2005.g. Konstantā (Rumānija), GdiĦā (Polija). 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

    No 1998.g.ārstu-tiesu medicīnas ekspertu sertifikācijas komisijas 
priekšsēdētājs; 

GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

    LPSR Veselības aizsardzības ministrijas un Republikāniskā tiesu medicīnas 
ekspertīžu biroja goda raksti; Naudas prēmija par uzvaru Vissavienības 
konkursā par Tiesu medicīnas ekspertīžu dienesta organizācijas koncepciju; 
Goda raksts par uzvaru medicīnisko mācību grāmatu konkursā 2003.g.; 
Latvijas Policijas akadēmijas 1. pakāpes diploms par mācību grāmatu “Tiesu 
medicīnas esence” 2005.g. 

PUBLIK ĀCIJAS 

    Ap 60 publikāciju 
1. Etiologic and risk factors of road accidents and traumatism; J. Medicina 
Legalis Baltica, V. 15, 2005, p.43-51 
2. Conclusion on the expert conclusion; J. Medicina Legalis Baltica, V. 
15,2005, p.89-97 
3. Medicīna un tieslietas; Latvijas Ārstu kongress 16.-18.06. 2005., 44.lpp 
4. Notes about revocation of experts; 3rd Congress of the Balcan Academy of 
Forensic Sciences 2.-5.06. 2005,p. 57. 
5. Postgraduate education in Forensic medicine in Latvia; 3rd Congress of the 
Balcan Academy of Forensic Sciences 2.-5.06. 2005, p. 58 
6. Aspects of Traffic traumatism in Latvia; 3rd Congress of the Balcan 
Academy of Forensic Sciences 2.-5.06. 2005, p. 57 
7. Guidelines for medical management of traumatic brain injury (TBI): 
Implementation and outcome; European Journal of Neurology, V.12, Suppl. 
2, Sept.2005, p. 33 
8. PēkšĦa nāve sporta laukumā un neatliekamās medicīniskās palīdzības 
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aspekti;  Žurnāls “Jums, Kolēăi” Febr.,2005. 60,61.lpp 

VALODU ZIN ĀŠANAS   Latviešu - dzimtā  
                                           Krievu - brīvi  
                                           AngĜu - medicīnas tematika - brīvi, pārējais - sarunvalodas līmenī,  
                                           Bulgāru - lasītprasme medicīniskā literatūrā 

    PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

Datorapmācības kursi – 2000.g.maijs, autovadītāja apliecība, intereses - sports 

 Datums: Paraksts: 
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Akadēmiskās bakalaura studiju programmas 

“Tiesību zinātnes” saturs 
(6 semestri) 

 

Kred ītpunktu  skaits 

Studiju gadi 
1 2 3 

Semestri 

N.p.k. Mācību priekšmets Kursa 
daĜa 

1 2 3 4 5 6 

Zināšanu 
pārbaudes 

veids 
(Ieskaite – Ie, 
Eksāmens-E) 

 Obligātie kursi (A) 50KP        
1. Ievads tiesību zinātnē A 2      Ie 
2. Filozofijas pamati A 3      E 
3. Politika un tiesības A 3      E 
4. Vispārējā un tiesību 

psiholoăija 
A   

3 
   E 

5. Juridiskās metodes A 2      Ie 
6. Tiesību socioloăija A  3     E 
7. Tiesību filozofija A  2     Ie 
8. Loăika A  2     Ie 
9. Eiropas integrācijas pamati A  3     E 
10. Eiropas valstu tiesību 

vēsture 
A 2  

 
   Ie 

11. 
Latvijas valsts un tiesību 
vēsture 

A  3 
 

   E 

12. Valsts teorija A 3      E 
13. Tiesību teorija A 3      E 
14. Profesionālā ētika A  2     Ie 
15. Juridiskā retorika A   2    Ie 
16. Juridiskā konfliktoloăija A   2    Ie 

17. 
Tiesiskā informātika un 
statistika 

A   
 

2   Ie 

18. Eiropas tiesības A  3     E 
19. Ievads civiltiesībās A   2    Ie 

20. 
Ievads administratīvajās 
tiesībās 

A   

3 

   E 

 Obligātie izvēles kursi (B) 46 KP        

21. 
Latvijas un Eiropas 
Savienības konstitucionālās 
tiesības 

B   
 

 
3 

 E 

22. Cilvēkdrošība B    2   Ie 
23. Ăimenes tiesības B   3    E 
24. Lietu tiesības B    3   E 
25. Mantojuma tiesības B     2  Ie 
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26. Saistību tiesības B    3   E 
27. Darba tiesības B    3   E 
28. Civilprocess B   3    E 
29. Krimināltiesības B    3   E 
30. Kriminālprocess B     3  E 
31. Starptautiskā kriminoloăija B     3  E 
32. Komerctiesības B      3 E 
33. Svešvaloda jurisprudencē B 2      Ie 
34. Svešvaloda (vācu valoda) B  2     Ie 
35. Svešvaloda (franču valoda) B   2    Ie 

 Brīvās izvēles kursi  (C)  14 KP        

36. 
Starptautiskās publiskās 
tiesības 

C   
 

3 
 

 E 

37. 
Starptautiskās privātās 
tiesības 

C   
 

 
 

2 Ie 

38. Tiesu medicīna C     3  E 
39. Tiesu psihiatrija C      2 Ie 
40. Pašvaldību tiesības C     2  Ie 
41. Sodu izpildes tiesības C    2   Ie 
42. Medicīnas tiesības B     3  E 
43. ES cilvēktiesības C    2   Ie 
44. ES sociālās tiesības B      3 E 

45. 
Intelektuālā īpašuma 
tiesības 

C   
 

 
3 

 E 

 Bakalaura darba izstrāde A      10  
 Kopā 120 20 20 20 20 20 20  
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Docētāju kursu novērt ējuma anketa 
 

Apmācību novērtējuma forma 

 

Lūdzam aizpildīt šo novērtējuma formu un nodot pasniedzējam.  
2006./2007.akadēmiskais gads 
 “Tiesību socioloăija” (Andrejs Vilks) 
I studiju gads I semestris TZ bak. 
 
Man tas ěoti patika  Nepatika 

Apguvu Lielāko daĜu  Neko 

Manam darbam tas bija ěoti svarīgs  Nesvarīgs 

Man tas likās Viegls  Sarežăīts 

Izklāsta temps bija Pārāk ātrs  Pārāk lēns 

Kurss kopumā bija Pārāk garš  Pārāk īss 

Izdales materiāli bija Lieliski  Nepietiekami 

Praktiskie darbi ěoti palīdzēja  Nepalīdzēja 

Praktiskie darbi bija Pārāk grūti  Pārāk viegli 

 

PASNIEDZĒJS _____________________________________________________________  
 
Pārzināja savu priekšmetu Labi  Nemaz 

Materiālu pasniedza Labi  Slikti 

Labi atbildēja uz jautājumiem Visu laiku  Nekad 

Bija ěoti interesants  Neinteresants 

 

VIDE ____________________________________________________________________  
 

Kursu telpa bija Ērta  Neērta 

Nodrošin. ar mācību literatūru Labs 

 Neapmierinošs 

Tehniskais aprīkojums bija Labs  Neatbilstošs 

 
JAUTĀJUMI: 
Kādas izmaiĦas Jūs ieteiktu? _____________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

 

Citi komentāri?________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  
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UzĦemšanas noteikumi Eiropas Studiju fakult ātē  

2006./2007. akadēmiskajam gadam  

Eiropas Studiju fakult āte - Bakalaura gr āda studijas  

1. Rīgas StradiĦa universitātes (turpmāk – RSU) Eiropas Studiju fakultātes (turpmāk – ESF) 
UzĦemšanas noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka studentu uzĦemšanas kārtību RSU Eiropas 
Studiju fakultātē 2006./2007.akadēmiskajam gadam. 

2. Studiju vietu skaitu nosaka ar RSU rīkojuma dokumentu. 

3. RSU uzĦem studentus ESF šādās studiju programmās:  

3.1. Mazā un vidējā biznesa vadība; 

3.2. Eiropas ekonomika un bizness; 

3.3. Politikas zinātne; 

3.4. Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas; 

3.5. Socioloăija; 

3.6. Žurnālistika; 

3.7. Sabiedriskās attiecības; 

3.8. Tiesību zinātnes. 

4. Studijas ESF notiek saskaĦā ar noslēgto studiju līgumu. 

5. ESF atbilstīgi Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām uzĦem personas ar vispārējo 
vidējo izglītību (vispārējās vidējās izglītības standarts ietver arī vidējās profesionālās izglītības 
programmas, kuras ilgst 4 gadus pēc pamatizglītības (bet ne 2 vai 3 gadu arodizglītības 
programmas)). 

6. Reflektantam UzĦemšanas komisijai jāiesniedz šādi dokumenti valsts valodā (dokumenti 
svešvalodās – jālegalizē normatīvos aktos (1961.gada 5.oktobra Konvencija par ārvalstu publisko 
dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu) noteiktajā kārtībā un jāpievieno normatīvos aktos 
(Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi 
dokumentu tulkojumi valsts valodā") noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums valsts valodā): 

6.1. reflektanta anketa (uz veidlapas); 

6.2. pases kopija (oriăinālu uzrāda); 

6.3. dokumenta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriăinālu 
uzrāda). Ja reflektants vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis ārpus Latvijas Republikas, tad 
reflektants papildus iesniedz Akadēmiskās informācijas centra izziĦu, kurā ir norādīts, ka 
reflektanta vispārējā vidējā izglītība ir pielīdzināma vispārējās vidējās izglītības 
standartam (Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumi Nr.463 "Noteikumi par 
valsts vispārējās vidējās izglītības standartu"); 
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6.4. dokumenta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma "Sekmju izraksts" kopija 
(oriăinālu uzrāda), kurā mācību priekšmetu gada un eksāmenu vērtējums ir vismaz 4 
balles; 

6.5. to Valsts centralizēto eksāmenu (turpmāk – VCE) sertifikātu kopijas (oriăinālus 
uzrāda) ar A–E vērtējumiem, ko Izglītības un zinātnes ministrija noteikusi kā obligāti 
kārtojamus attiecīgā mācību gada vispārējās vidējās izglītības abiturientiem; 

6.6. četras vienādas fotokartītes (3x4 cm); 

6.7.  bāreĦiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības ministrijas 
noteiktā kārtībā izsniegta bāreĦa apliecības kopija (oriăinālu uzrāda); 

6.8. karavīra dienesta apliecības kopija (oriăinālu uzrāda), ja reflektants iesniedz 
dokumentus ne vēlāk kā divus gadus pēc atvaĜināšanās no obligātā militārā dienesta. 

7. Iesniedzot dokumentus, personīgi jāuzrāda pase un jāiemaksā RSU kasē reflektanta iestāšanās 
dokumentu reăistrēšanas pakalpojuma maksa. Par pakalpojumu nav jāmaksā bāreĦiem un bez 
vecāku apgādības palikušiem bērniem. Reflektanta iestāšanās dokumentu reăistrācijas 
pakalpojuma maksas lielums tiek noteikts ar Universitātes rīkojuma dokumentu. 

8. Iesniegtos dokumentus UzĦemšanas komisija atbilstīgi reflektanta iesniegumam izsniedz 
atpakaĜ reflektantiem, kuri nav imatrikulēti. 

9. Reflektanta iestāšanās dokumentu reăistrēšanas pakalpojumu maksa atpakaĜ netiek 
izmaksāta. 

10. TermiĦus, kad notiek dokumentu pieĦemšana un kompleksie pārbaudījumi, nosaka RSU 
UzĦemšanas komisija. 

11. Ierodoties uz komplekso pārbaudījumu, reflektantam jāuzrāda pase. Visi kompleksie 
pārbaudījumi notiek latviešu valodā. Zināšanas tiek vērtētas 10 ballu skalā. Komplekso 
pārbaudījumu prasības nepārsniedz vispārējās vidējās izglītības standartā ietvertās. 

12. Studiju programmās Socioloăija, Mazā un vidējā biznesa vadība, Eiropas ekonomika un 
bizness un Tiesību zinātnes reflektantus imatrikulē saskaĦā ar VCE konkursa rezultātiem, Ħemot 
vērā VCE vērtējumu pirmajā svešvalodā. 

13. Studiju programmu Politikas zinātne, Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas, Žurnālistika 
un Sabiedriskās attiecības reflektantiem ir jākārto kompleksais iestājpārbaudījums – tests un 
eseja. 

14. Studiju programmās Politikas zinātne, Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas, 
Žurnālistika un Sabiedriskās attiecības reflektantus imatrikulē saskaĦā ar konkursa rezultātiem, 
ko veido šādu vērtējumu summa: 

14.1. VCE pirmajā svešvalodā vērtējums; 

14.2. attiecīgās studiju programmas kompleksā pārbaudījuma (testa un esejas) 
vērtējums. 

15. Reflektanti, kuri nav ieradušies uz kompleksajiem pārbaudījumiem norādītajā laikā vai ir 
saĦēmuši tajos novērtējumu mazāk par 4 ballēm, netiek uzĦemti RSU. 

16. Konkurss tiek veidots, balstoties uz (nozīmīguma secībā): 
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16.1. komplekso pārbaudījumu specialitātē vērtējumu (tajās studiju programmās, kurās tas 
paredzēts); 

16.2. VCE pirmajā svešvalodā vērtējumu. 

17. Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē (nozīmīguma secībā): 

17.1. komplekso pārbaudījumu specialitātē vērtējums (tajās studiju programmās, kurās tas 
paredzēts); 

17.2. vērtējums VCE pirmajā svešvalodā; 

17.3. apliecība par RSU Sagatavošanas kursu 2006.gadā beigšanu. 

18. Ārpus konkursa pēc VCE vērtējuma ieskaitīšanas vai komplekso pārbaudījumu sekmīgas 
nokārtošanas RSU uzĦem bāreĦus un bez vecāku apgādības palikušos bērnus, kā arī obligāto 
militāro dienestu beigušas personas, bet ne vēlāk kā divus gadus pēc atvaĜināšanas dienas. 

19. Trīs darba dienu laikā no kompleksā pārbaudījuma vērtējuma paziĦošanas dienas reflektants 
ir tiesīgs par kompleksā pārbaudījuma novērtējumu iesniegt rakstisku apelācijas sūdzību RSU 
UzĦemšanas komisijai. 

20. Konkursa rezultātus rakstiski paziĦo vienas nedēĜas laikā pēc pēdējā kompleksā 
pārbaudījuma, izliekot paziĦojumu RSU telpās. 

21. Apelācijas sūdzības izskata atbilstīgi RSU procesa aprakstam Nr.4 "Reflektantu apelācijas 
sūdzību izskatīšana". Sūdzību par RSU Apelācijas komisijas lēmumu reflektants iesniedz RSU 
rektoram (rektora lēmums ir galīgs). 

22. Visiem konkursu izturējušajiem reflektantiem UzĦemšanas komisijas noteiktajā termiĦā ir 
jāreăistrējas un jāslēdz studiju līgums. 

23. Visus ar imatrikulāciju RSU saistītos jautājumus, kuri nav noregulēti Latvijas Republikā spēkā 
esošajās tiesību normās vai šajos noteikumos, izskata RSU UzĦemšanas komisija. 

UzĦemšanas komisijas atbildīgā sekretāra vietnieks Jānis Tomels 

J.Tomels 7409161 
J.Filipsons 7409152 
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LĪGUMS 

Rīgā 2005.gada 12.janvārī 

Baltijas Krievu institūts (turpmāk - BKI) rektora StaĦislava Bukas personā, kurš darbojas 
atbilstīgi BKI Satversmei, no vienas puses, un Rīgas Strādina universitāte (turpmāk -   
RSU) rektora JāĦa Vētras personā, kurš darbojas atbilstīgi RSU Satversmei, no otras puses, 
turpmāk kopā - līdzēji, noslēdz šādu līgumu: 

1.   Līguma priekšmets 

1.1. BKI apĦemas nodrošināt RSU bakalaura un maăistra studiju programmas " Tiesību 
zinātnes" (turpmāk - RSU studiju programmas) studējošajiem iespējas turpināt 
izglītības ieguvi BKI bakalaura vai maăistra studiju programmās "Tiesību zinātnes" 
(turpmāk - BKI studiju programmas), ja RSU studiju programmu īstenošana tiks 
pārtraukta. 

1.2. Līgums noslēgts sakarā ar RSU studiju programmas licencēšanu, pamatojoties uz 
Ministru kabineta 08.03.2004. Noteikumu Nr. 133 "Augstākās izglītības iestādē 
īstenojamo studiju programmu licencēšanas kārtība" 4.8. punktu, kas nosaka, ka 
studiju programmas licencēšanas pieteikumam jāpievieno "dokumentus, kas 
apliecina, ka augstākās izglītības iestāde studējošajiem nodrošinās iespējas turpināt 
izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā augstākās izglītības iestādē (līgums 
ar citu akreditētu augstākās izglītības iestādi), ja licencējamās studiju programmas 
īstenošana tiks pārtraukta". 

2.   Līdzēju saistības 

2.1. RSU studiju programmas pārtraukšanas gadījumā RSU apĦemas: 
2.1.1. iesniegt BKI visus RSU rīcībā esošos dokumentus, kas saistīti ar RSU studiju 

programmas īstenošanu; 
2.1.2. iespēju robežās sniegt BKI palīdzību studiju programmas īstenošanā. 
2.2. RSU studiju programmas pārtraukšanas gadījumā BKI apĦemas: 
2.2.1. imatrikulēt (ieskaitīt) RSU studiju programmas studējošos BKI studiju programmā; 
2.2.2. RSU studiju programmas studējošo saĦemtos kredītpunktus ieskaitīt BKI studiju 

programmas apguvē. 

3.   Citi noteikumi 

3.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz līdzēju saistību izpildei. 
3.2. Līdzēji ievēro vispārpieĦemtos nepārvaramas varas (Force majeure) noteikumus. 
3.3. Līdzēji strīdus risina savstarpēji sarunu ceĜā. Ja šāda veidā vienošanās panākt nav 

iespējams, līdzēji strīdus risina atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
3.4. Līdzēji vienojas neizpaust konfidenciālā rakstura informāciju, kas attiecas uz otru 

līdzēju un kĜuvusi zināma līguma noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanas gaitā. 
 



3.5. Jebkādas  izmaiĦas  līgumā var tikt izdarītas tikai  pēc  abu  līdzēju 
rakstiskas vienošanās. Ja līdzēji nevar vienoties, paliek spēkā iepriekšējie 
līguma noteikumi. 

3.6. Līgums sastādīts uz divām lapām latviešu valodā divos eksemplāros ar 
vienādu   spēku - viens eksemplārs katram līdzējām. 

4. Līdzēju rekviz īti  

Baltijas Krievu institūts Rīgas Strādina 
universitāte 

Piedrūjas iela 3, Rīga, LV-1073 Dzirciema iela 16, 
Rīga, 

LV-1007 

Rektors StaĦislavs Buka Rektors Jānis Vētra 
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Sadarbības līgums 
 
Rīgā         2006.gada  ‘’__’’____ 
 
 

Nolūkā pilnveidot valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmu Latvijas 
Republikā,  

Rīgas StradiĦa Universitāte (reă.Nr. 90000013771) (turpmāk tekstā – 
Universitāte), tās rektora JāĦa Vētras personā, kurš rīkojas saskaĦā ar Universitātes 
Satversmi, no vienas puses, un 
Juridisk ās palīdzības administrācija (reă.Nr.90002069765) (turpmāk tekstā – 
Administrācija), tās direktora Jura Jansona personā, kurš rīkojas saskaĦā ar 2005.gada 
15.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.869 „Juridiskās palīdzības 
administrācijas nolikums”, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā – Līdzēji,  

noslēdz šo sadarbības līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto. 

 
I L īguma priekšmets 

 
1.Universitāte un Administrācija, nolūkā veicināt efektīvāku Juridiskās 

palīdzības administrācijas uzdevumu izpildi un Rīgas StradiĦa Universitātes Eiropas 
Studiju fakultātes tiesību zinātĦu programmas attīstību un pilnveidi, bez atlīdzības 
sadarbojas valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības jautājumos. 
 

II Universit ātes pienākumi un tiesības 
 

2. Universitāte atbilstoši Administrācijas ierosinājumiem izstrādā pētnieciskā 
darba projektus par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanas iespējamajām 
perspektīvajām formām un optimālākajiem valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības 
sniegšanas modeĜiem.  

3. Universitāte pēc Administrācijas ierosinājuma piedalās metodisko un  
informatīvos materiālu izstrādē par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības 
jautājumiem. 

4. Universitāte pēc Administrācijas ierosinājuma var tikt pieaicināta tiesību aktu 
projektu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības jomā izstrādē. 

5. Nepieciešamības gadījumos pēc Administrācijas ierosinājuma Universitāte 
piedalās konkrētu zinātnisku pētījumu veikšanā par būtiskākajām valsts nodrošinātās 
juridiskās palīdzības sniegšanas problēmām un to novēršanu. 

6. Iespēju robežās Universitāte sniedz konsultatīvu un zinātnisku palīdzību 
Administrācijai atsevišėos valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanas 
jautājumos, kas ir saistīti ar sociālo drošību, medicīnisko pakalpojumu sniegšanu u.c. 
jautājumiem. 

7. Universitāte var pieaicināt Administrācijas speciālistus Eiropas Studiju 
fakultātes tiesību zinātĦu programmu mācību procesa nodrošināšanai. 

8. Universitāte pēc Administrācijas ierosinājuma un konkrēta uzdevuma, 
papildus par to vienojoties, nodrošina tiesību zinātĦu studentu dalību iedzīvotāju 
socioloăisko aptauju par Administrāciju interesējošiem jautājumiem veikšanā. 
 
 

III. Administr ācijas tiesības un pienākumi 
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9. Administrācija sagatavo ierosinājumus un priekšlikumus Universitātei par 
konkrētu pētījumu veikšanu, kas ir saistīti ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības 
sniegšanas problēmu izpēti. 
 

10. Administrācija sniedz Universitātes Eiropas Studiju fakultātes 
pētnieciskajam kolektīvam nepieciešamo informāciju pētījumu un apkopojumu 
veikšanai saskaĦā ar normatīvajiem aktiem par personas  datu aizsardzību. 
 
  11. Administrācija var tikt pieaicināta Universitātes Eiropas Studiju fakultātes 
tiesību zinātĦu programmu metodisko materiālu izstrādē un atsevišėu mācību kursu 
programmu izstrādē. 
 

12. Administrācija pēc Universitātes ierosinājuma var atĜaut Administrācijas 
speciālistiem slēgt vienošanos ar Universitāti par atsevišėu mācību kursu lekciju 
sagatavošanu un vadīšanu. 
 
  13. Administrācija pēc Universitātes ierosinājuma piedalās Universitātes 
organizētos semināros un konferencēs, kas ir saistīti ar valsts nodrošinātās juridiskās 
palīdzības sniegšanas jautājumiem.  
 

14. Administrācija pēc Universitātes ierosinājuma iespēju robežās nodrošina 
Universitātes Eiropas Studiju fakultātes tiesību zinātĦu programmu studentu prakses 
iespējas Administrācijā, atsevišėi vienojoties par prakses laiku un iespējamo studentu 
skaitu. 
 
 

IV. Noslēguma noteikumi 
 
 15. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad kāds 
no Līdzējiem vēlas to izbeigt.  
 16. Līdzēji var slēgt papildu Vienošanās par šā Līguma izpildi, kas kĜūst par 
līguma neatĦemamām sastāvdaĜām. 

17. Līgumu var izbeigt Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties. Līdzējs, kas 
vēlas pārtraukt Līgumu, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski paziĦo par to otram 
Līdzējam. 

18. Līdzēji vienojas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas ir kĜuvusi 

zināma Līguma izpildes gaitā. 

19. Visi strīdi, kuri rodas šī Līguma sakarā un kurus Līdzēji nevar atrisināt 
savstarpējās sarunās, tiek izšėirti Latvijas Republikas spēkā esošajos  normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā. 

20. Līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām un parakstīts divos identiskos 
eksemplāros, katram Līdzējam pa vienam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds 
juridiskais spēks. 
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APSTIPRINĀTS 

Rīgas StradiĦa universitātes  
Senāta sēdē 2006.g.21.11. 

Protokols Nr. 1-2/21.11.06. 

RĪGAS STRADIĥA UNIVERSIT ĀTES 

Nolikums 
PAR BAKALAURA DARBA IZSTR ĀDĀŠANU UN AIZSTĀVĒŠANU 

 
1. Akadēmisko un profesionālo bakalaura grādu piešėir RSU studējošajiem, kuri ir 

sekmīgi apguvuši RSU Senāta apstiprinātās studiju programmas Sabiedrības 
veselības, Rehabilitācijas, Māszinību un Eiropas studiju fakultātēs, nokārtojuši 
studiju programmās paredzētos pārbaudījumus un aizstāvējuši bakalaura darbu.  

 
2. Bakalaura darbs tiek izstrādāts un aizstāvēts studiju programmas ietvaros.  
 

2.1. Bakalaura darbs ir patstāvīgi veikts pētījums, kura mērėis ir dot iespēju novērtēt 
studenta gatavību patstāvīgi izmantot iegūtās zināšanas un iemaĦas pētniecisku 
un profesionālu problēmu risināšanā. 

2.2. Pētījuma tēmas izvēle notiek sadarbojoties studentam, potenciālajam darba 
vadītājam, studiju programmas vadītājam un akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājam.  

2.3. Studenti vismaz 6 mēnešus (Eiropas studiju fakultātē 4 mēnešus) pirms 
paredzētās darbu aizstāvēšanas aizpilda RSU bakalaura darba tēmas pieteikuma 
un aizstāvēšanas lapu (veidlapa Nr. E-7) un iesniedz studiju programmas 
vadītājam rakstisku pieteikumu pētījumam, kurā pamato tēmas aktualitāti, definē 
mērėus, uzdevumus, hipotēzi vai pētījuma jautājumu un darbā izmantojamās 
metodes. Biomedicīniska pētījuma gadījumā iesniedz arī rakstisku pieteikumu 
pētījumam par izvēlēto tēmu RSU Ētikas komitejai. 

2.4. Tēmas, darba vadītājus un darbu iesniegšanas termiĦus apstiprina Dekānu 
padome. 

2.5. Tēmas precizēšana iespējama ne vēlāk kā 4 nedēĜas pirms darba aizstāvēšanas. 
2.6. Bakalaura darba izstrādāšanai, noformēšanai un konsultācijām ar darba vadītāju 

paredzēto laiku pārrauga un reglamentē atbilstošās studiju programmas vadītājs.  
2.7. 3 mēnešus pirms paredzētās darbu aizstāvēšanas Dekānu padome apstiprina 

bakalaura darbu recenzentu sarakstu. 
2.8. Studiju programmas vadītājs ir atbildīgs par to, ka vismaz 2 nedēĜas pirms 

paredzētās darbu aizstāvēšanas informācija par darbu aizstāvēšanas laiku un 
aizstāvēšanas kārtību ir publiski pieejama. 

2.9. Aizstāvēšanai pieĦem bakalaura darbu, kura apjoms, neskaitot pielikumus, 
profesionālajās studiju programmās ir 30 - 40 lpp. un akadēmiskajās studiju 
programmās ir 50 – 60 lpp. latviešu valodā (A4 formāts) datorsalikumā (Times 
New Roman 12. raksts), ievērojot 1,5 intervālus starp rindām, un atbilst literāri 
rediăēta rakstīta teksta prasībām.  

 
Bakalaura darbs ietver: 

• titullapu; 
• satura rādītāju; 
• ievadu (ar pētāmās problēmas aktualitātes pamatojumu); 
• pētījuma mērėi(-us) un uzdevumus; 
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• literat ūras apskatu; 
• pētījuma metodes; 
• pētījumu rezultātus; 
• pētījuma rezultātu analīzi; 
• nobeigumu un secinājumus, ko var papildināt priekšlikumi; 
• izmantoto informatīvo avotu sarakstu;  
• anotāciju latviešu val. un svešvalodā;  
• pielikumu (kur ā ietilpst arī studenta parakstīts apliecinājumu, ka darbs ir 

paša izstrādāts un nav plaăiāts un rakstisks RSU Ētikas komitejas lēmums 
par atĜauju biomedicīniskam pētījumam). 

 
2.10. Bakalaura darbs ar autora un darba vadītāja parakstiem uz titullapas jāiesniedz 

divos eksemplāros trīs nedēĜas pirms paredzētās bakalaura darba aizstāvēšanas 
studiju programmas vadītājam, kurš organizē darba nodošanu recenzentam un 
recenzijas saĦemšanu. 

2.11. Darba vadītājs var darbu neparakstīt. Tad darbs tiek nozīmēts aizstāvēšanai, 
Dekānu padomei apstiprinot, studiju programmas vadītāja ieteiktos 2 recenzentus. 

2.12. Pēc iesniegšanas bakalaura darbs nav labojams. 
2.13. Recenzents novērtē bakalaura darba atbilstību šim Nolikumam un sniedz 

rakstisku recenziju un priekšlikumu par aizstāvamā darba vērtējumu 10 ballu 
sistēmā (ierakstot veidlapā Nr.E-7) ne vēlāk kā 3 dienas pirms bakalaura darba 
aizstāvēšanas. 

2.14. Darba vadītājs Bakalaura Darbu Novērtēšanas komisijai iesniedz rakstisku 
vērtējumu par studenta darbu, sadarbību ar darba vadītāju un termiĦu ievērošanu. 

2.15. Ja recenzenta vērtējums ir zemāks kā 4 balles studentam ir tiesības:  
2.15.1. savu darbu aizstāvēt paredzētajā bakalaura darba aizstāvēšanā un galīgo 

lēmumu par darba atbilstību bakalaura darba prasībām pieĦem Bakalaura 
Darbu Novērtēšanas komisija; 

2.15.2. atteikties no bakalaura darba aizstāvēšanas, par to paziĦojot rakstiski 
pirms paredzētās aizstāvēšanas. Aizstāvēt pārstrādāto bakalaura darbu var 
ne ātrāk kā pēc 1 gada. 

 
3. Bakalaura darba aizstāvēšana. 
 

3.1.Bakalaura darba aizstāvēšana notiek atklāti. Tās laikā students 10 minūtēs 
izklāsta veiktā pētījuma aktualitāti, mērėus, uzdevumus, pētījuma rezultātus un 
pamatsecinājumus. 

3.2.Pēc studenta ziĦojuma uzklausīšanas, iepazīšanās ar darba vadītāja, recenzenta 
rakstisku vērtējumu, atbilžu noklausīšanās uz uzdotajiem jautājumiem, 
diskusijas, komisija savu lēmumu pieĦem slēgtā sēdē atklāti balsojot. Darbs tiek 
vērtēts 10 ballu sistēmā. 

 
4. Apelācijas kārtību nosaka „Instrukcija par studijām Rīgas StradiĦa universitātē”. 

 
 
 
 





RĪGAS STRADIĥA UNIVERSIT ĀTE 
 
Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto 

Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam 
paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu 
kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un 
profesionālu atzīšanu. Diploma pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diploma oriăinālā 
minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. 
Tajā nevajadzētu iekĜaut norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī 
ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoĦās sadaĜās. Ja kādā sadaĜā 
informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma s ērija BD C Nr. 0000) 

1. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU: 

1.1. Vārds:  

1.2. Uzvārds:  

1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 00.00.0000. 

1.4. Studenta personas kods: 000000 - 00000 

 

2. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums: 

Sociālo zinātĦu bakalaurs tiesību zinātnē 

2.2. Galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai: 

Tiesību zinātne – padziĜināta teoriju un metožu apguve 

2.3. Kvalifikācijas piešėīrējas institūcijas nosaukums un statuss:  

Rīgas StradiĦa universitāte, valsts akreditēta (13.12.2001.), valsts dibināta 
universitāte 

2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: Tā pati, kas punktā 
2.3. 

2.5. Mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): Latviešu, angĜu 

 

3. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI: 

3.1. Kvalifikācijas līmenis: Pirmais (pamatstudiju) akadēmiskais grāds 

3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums:  

3 gadi (6 semestri), 120 Latvijas kredītpunkti, 180 ECTS kredītpunkti, 
01.09.2005. – 01.07.2008. 

3.3. UzĦemšanas prasības: Vispārējā vidējā izglītība 
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4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM: 

4.1. Studiju veids: Pilna laika klātienes studijas 
 

4.2. Programmas prasības:  
� apgūt   teorētiskos kursus galvenajos tiesību zinātnes virzienos; 
 

� apgūt tiesību zinātnes teorētiskos kursus, lai  pārzinātu Latvijas, starptautisko un 
pārnacionālo tiesību sistēmu, juridiskās metodes;  

 

� veikt patstāvīgus pētījumus (20 nedēĜu, pilnas slodzes jeb 20 kredītpunktu 
apjomā) izvēlētā tiesību zinātnes nozarē un rezultātus apkopot bakalaura darbā, 
kura līmenis atbilst zinātniskas publikācijas prasībām. 

 
4.3. Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 
Nr.
p.k. 

Studiju priekšmets Kred ītpunkti  ECTS 
kredīti 

Vērt ējums 

   
 A daĜa (obligātā)  

1.  Ievads tiesību zinātnē 2 3  
2.  Filozofijas pamati 3 4,5  
3.  Valsts teorija 3 4,5  
4.  Eiropas valstu tiesību vēsture 2 3  
5.  Tiesību socioloăija 3 4,5  
6.  Tiesību teorija 3 4,5  
7.  Loăika 2 3  
8.  Eiropas tiesības 3 4,5  
9.  Latvijas valsts tiesību vēsture 3   
10.  Administratīvās tiesības 2   
11.  Latvijas un Eiropas Savienības 

konstitucionālās tiesības 
3   

12.  Tiesiskā informātika un statistika 2   
13.  Eiropas integrācijas pamati 3   
14.  Profesionālā ētika 2   
15.  Juridiskā retorika 2   
16.  Vispārējā un tiesību psiholoăija 3   
17.  Juridiskā konfliktoloăija 3   
18.  Ievads civiltiesībās 2   
19.  Civilprocess 3   
20.  Tiesību filozofija 3   
21.  Starptautiskās publiskās tiesības 2   
22.  Juridiskās metodes 3   

 B daĜa (obligātā izvēle)   
23.  AngĜu valoda 2   
24.  Starptautiskās privāttiesības 3   
25.  Lietu tiesības 3   
26.  Tiesu psihiatrija 2   
27.  Darba tiesības 3   
28.  Praktiskā komunikācija 2   
29.  Ăimenes tiesības 2   
30.  Vācu valoda 2   
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31.  Komerctiesības 3   
     
     
Nr.
p.k. 

Studiju priekšmets Kred ītpunkti  ECTS 
kredīti 

 

 C daĜa (brīvā izvēle)  
32.  Informātika - -  
33.  Ideju vēsture 1 1,5  
34.  Prakse 2 3  
35.  Kursa darbs  2 3  
36.  Bakalaura darbs 20 30 aizstāvēts  

 

4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu:  

Atzīme (nozīme) 
Atzīmes īpatsvars šīs 

programmas studentu vidū 
10 (izcili) 1,35% 
9 (teicami) 14,86% 
8 (Ĝoti labi) 32,33% 

7 (labi) 31,38% 
6 (gandrīz labi) 14,94% 

5 (viduvēji) 4,82% 
4 (gandrīz viduvēji) 0,32% 
3-1 (neapmierinoši) 0% 

 Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme:  

4.5. Kvalifikācijas klase: ,,Standarta” 

  Kvalifikācijas klases ,,Standarta” piešėiršanas kritēriju skat. 6.1. punktā. 

 

5. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 

5.1. Turpmākās studiju iespējas:  

tiesības studēt maăistrantūrā un profesionālajās programmās, kuras paredzētas studijām 

pēc bakalaura grāda ieguves 

5.2. Profesionālais statuss: Nav paredzēts piešėirt  

 

 

6. PAPILDINFORMĀCIJA: 

6.1. Sīkāka informācija:  

Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu sērija BD C Nr.0000 

Rīgas StradiĦa universitātes akadēmiskā bakalaura studiju programma ,,Tiesību 
zinātne” ir akreditēta no       līdz   
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Papildinājums punktam 4.4. – kvalifikācijas īpašnieka svērto vidējo atzīmi rēėina kā 
av=sum(a*f)/sum(f), kur av – svērtā vidējā atzīme, a – studenta iegūtais vērtējums par katru 
programmas studiju priekšmetu, f – šī studija priekšmeta apjoms kredītpunktos. 

Papildinājums punktam 4.5. – kvalifikācijas klase ,,standarta” tiek piešėirta, ja visas studiju 
programmas prasības ir izpildītas. 

6.2. Papildinformācijas avoti:  

Rīgas StradiĦa universitātes adrese: 
Dzirciema iela 16 
Rīga, LV-1007 
Latvija 
Tālrunis: +371 7409218 
Fakss: +371 7471815 
E-pasts: EII@rsu.lv  
 
Akadēmiskās informācijas centra (Latvijas ENIC/NARIC) kontaktinformācija: 
VaĜĦu iela 2 
Rīga, LV-1050 
Latvija 
Tālrunis: +371 7225155 
Fakss: +371 7221006 
E-pasts: diplomi@aic.lv  

 

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS: 

7.1. Datums: 21.06.2007. 

7.2. Paraksts un tā atšifrējums:      J. Vētra 

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: RSU rektors profesors 

7.4. Zīmogs vai spiedogs: 

 

 

 

 

8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ: 

(Skat. nākamās divas lappuses)
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Veidlapa Nr. D-1                
SASKAĥOTS               APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Dekānu padomē                                      Rīgas StradiĦa universitātes Senātā 
2006.gada 08. maija sēdē                          2006 .gada 17. maija sēdē 
Protokols Nr.33.                                                       Protokols Nr.1-2/17.05.06. 

Eiropas studiju fakult ātes  
bakalaura akadēmiskās studiju programmas „Tiesību zinātnes” 1. studiju gada plāns 2006./2007. akadēmiskajam gadam 
(nepilna laika studijas – tālmācību apmācības forma) 

1. semestris – 20 nedēĜas 2.semestris – 20 nedēĜas 

Kontaktsundu sk. Kontaktsundu sk. 

NedēĜā  Semestrī NedēĜā Semestrī  Nr. Studiju priekšmets 

P
ri

ek
šm

.k
at

eg
. 

K
P

 g
ad
ā 

K
o

n
ta

kt
st

. 
sk

. 
 

L
ek

ci
ju

 s
t.s

k.
 

P
r.

n
.s

t.s
k.

 

Lekc. Sem. Lekc. Sem. 

K
o

n
tr

o
le

s 
ve

id
s 

K
P

 s
em

es
trī 

Lekc. Sem. Lekc. Sem. 

K
o

n
tr

o
le

s 
ve

id
s 

K
P

 s
em

es
trī 

1. Ievads tiesību zinātnē A 2 20 12 8   12 8 Iesk. 2       
2. Filozofijas pamati A 3 24 16 8   16 8 Eks. 3       
3. Valsts teorija A 3 24 16 8   12 8 Eks. 3       
4. Eiropas valstu tiesību vēsture A 2 20 12 8   12 8 Iesk. 2       
5. Tiesību teorija A 3 24 16 8   16 8 Eks. 3       
6. Loăika A 2 20 12 8   12 8 Iesk. 2       
7. Eiropas tiesības A 3 24 16 8         16 8 Eks. 3 
8. Latvijas valsts tiesību vēsture A 3 24 16 8         16 8 Eks. 3 
9. Administratīvās tiesības A 2 20 12 8         12 8 Iesk. 2 
10. Latvijas un Eiropas Savienības 

konstitucionālās tiesības 
A 3 24 16 8         16 8 Eks. 3 

11. Tiesiskā informātika un statistika A 2 20 12 8         12 8 Iesk. 2 
12. Eiropas integrācijas pamati A 3 24 16 8         16 8 Eks. 3 
13. Svešvaloda (angĜu v.) jurisprudencē B 4 96 48      Iesk. 2    48 Iesk. 2 

Kopā
: 

  35         17      18 

 
Eiropas studiju fakultātes dekāns / Studiju programmas vadītājs _____________________ 
                                           paraksts 
20____.gada _____.__________. 
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Veidlapa Nr. D-1                
SASKAĥOTS                APSTIPRINĀTS 
SASKAĥOTS               APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Dekānu padomē                                      Rīgas StradiĦa universitātes Senātā 
2006.gada 08. maija sēdē                          2006 .gada 17. maija sēdē 
Protokols Nr.33.                                                       Protokols Nr.1-2/17.05.06. 
 

Eiropas studiju fakult ātes  
bakalaura akadēmiskās studiju programmas „Tiesību zinātnes” 2. studiju gada plāns 2007./2008. akadēmiskajam gadam 
(nepilna laika studijas – tālmācību apmācības forma) 

1. semestris – 20 nedēĜas 2.semestris – 20 nedēĜas 

Kontaktsundu sk. Kontaktsundu sk. 

NedēĜā  Semestrī NedēĜā Semestrī  Nr. Studiju priekšmets 
P

rie
kš

m
.k

at
eg

. 

K
P

 g
ad
ā 

K
o

n
ta

kt
st

. 
sk

.  

L
ek

ci
ju

 s
t.

sk
. 

P
r.

n
.s

t.s
k.

 

Lekc. Sem. Lekc. Sem. K
o

n
tr

o
le

s 
ve

id
s 

K
P

 s
em

es
trī 

Lekc. Sem. Lekc. Sem. K
o

n
tr

o
le

s 
ve

id
s 

K
P

 s
em

es
trī 

1. Juridiskā retorika A 2 20 12 8   12 8 Iesk. 2       
2. Vispārēja un tiesību psiholoăija A 3 24 16 8   16 8 Eks. 3       
3. Juridiskā konfliktoloăija A 3 24 16 8   12 8 Eks. 3       
4. Ievads civiltiesībās A 2 20 12 8   12 8 Iesk. 2       
5. Tiesību filozofija A 3 24 16 8   16 8 Eks. 3       
6. Civilprocess A 3 24 16 8   16 8 Eks. 3       
7. Juridiskās metodes A 3 24 16 8         16 8 Eks. 3 
8. Starptautiskās privāttiesības B 3 24 16 8         16 8 Eks. 3 
9. Lietu tiesības B 3 20 12 8         12 8 Iesk. 3 
10. Tiesu psihiatrija B 2 24 16 8         16 8 Eks. 2 
11. Darba tiesības B 3 20 12 8         12 8 Iesk. 3 
12. Ăimenes tiesības B 2 20 12 8         12 8 Iesk. 2 
13. Svešvaloda   jurisprudencē B 4 96 48      Iesk. 2    48 Iesk. 2 
14. Komerctiesības B 3 20  12 8         12 8  3 

Kopā:   36         18      18 
 
Eiropas studiju fakultātes dekāns / Studiju programmas vadītājs _____________________ 
                                           paraksts 
20____.gada _____.__________. 
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Veidlapa Nr. D-1                
SASKAĥOTS               APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Dekānu padomē                                      Rīgas StradiĦa universitātes Senātā 
2006.gada 08. maija sēdē                          2006 .gada 17. maija sēdē 
Protokols Nr.33.                                                       Protokols Nr.1-2/17.05.06. 

Eiropas studiju fakult ātes  
bakalaura akadēmiskās studiju programmas „Tiesību zinātnes” 3. studiju gada plāns 2008./2009. akadēmiskajam gadam 
(nepilna laika studijas – tālmācību apmācības forma) 

1. semestris – 20 nedēĜas 2.semestris – 20 nedēĜas 

Kontaktsundu sk. Kontaktsundu sk. 

NedēĜā  Semestrī NedēĜā Semestrī  Nr. Studiju priekšmets 

P
ri

ek
šm

.k
at

eg
. 

K
P

 g
ad
ā 

K
o

n
ta

kt
st

. 
sk

. 
 

L
ek

ci
ju

 s
t.s

k.
 

P
r.

n
.s

t.s
k.

 

Lekc. Sem. Lekc. Sem. 

K
o

n
tr

o
le

s 
ve

id
s 

K
P

 s
em

es
trī 

Lekc. Sem. Lekc. Sem. 

K
o

n
tr

o
le

s 
ve

id
s 

K
P

 s
em

es
trī 

1. Politika un tiesības A 3 20 12 8   12 8 Eks. 3       
2. Eiropas Savienības cilvēktiesības B 2 24 16 8   16 8 Eks. 2       
3. Eiropas Savienības informācijas 

tiesības 
B 3 24 16 8   12 8 Eks. 3       

4. Medicīniskās tiesības B 3 20 12 8   12 8 Eks. 2       
5. Tiesību medicīna B 2 24 16 8   16 8 Eks. 2       
6. Eiropas Savienības sociālās tiesības B 3 24 16 8   16 8 Eks. 3       
7. Kriminālprocess C 2 24 16 8   16 8 Eks. 2       
8. Saistību tiesības C 2 20 12 8   12 8 Eks. 3       
                   

9. Tiesību socioloăija A 3 20 12 8         12 8 Eks. 3 
10. Profesionālā ētika A 2 20 12 8         12 8 Eks. 2 
11. Starptautiskās publiskās tiesības A 2 20 12 8         12 8 Eks. 2 
12. Krimināltiesības C 2 24 16 8         16 8 Eks. 2 
13. Finansu tiesības C 2 24 16 8         16 8 Eks. 2 
14. Informācijas tiesības C 2 20 12 8         12 8 Eks. 2 
15. Svešvaloda (otrā) C 2 20 12 8         12 8 Eks. 2 
16.                   

Kopā:   35         18      15 
Eiropas studiju fakultātes dekāns / Studiju programmas vadītājs _____________________ 
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                                         paraksts 
20____.gada _____.__________. 
 
Veidlapa Nr. D-1              
 
 
SASKAĥOTS               APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Dekānu padomē                                      Rīgas StradiĦa universitātes Senātā 
2006.gada 08. maija sēdē                          2006 .gada 17. maija sēdē 
Protokols Nr.33.                                                       Protokols Nr.1-2/17.05.06. 
 

Eiropas studiju fakult ātes  
bakalaura akadēmiskās studiju programmas „Tiesību zinātnes” 4. studiju gada plāns 2009./2010. akadēmiskajam gadam 
(nepilna laika studijas – tālmācību apmācības forma) 

1. semestris – 20 nedēĜas 2.semestris – 20 nedēĜas 

Kontaktsundu sk. Kontaktsundu sk. 

NedēĜā  Semestrī NedēĜā Semestrī  Nr. Studiju priekšmets 
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1. Praktiskā komunikācija B 2 24 16 8   16 8 Eks. 2       
2. Mantojuma tiesības C 2 20 12 8   12 8 Eks. 2       
3. Cilvēka drošība C 2 24 16 8   16 8 Eks. 2       
4. Pašvaldību tiesības C 2 20 12 8   12 8 Eks. 2       
5. Bakalaura darba izstrāde A 10         10       
6.                   

Kopā:   16                
 
Eiropas studiju fakultātes dekāns / Studiju programmas vadītājs _____________________ 
                                           paraksts 
20____.gada _____.__________. 
 

 


