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1. Studiju programmas mērķis, uzdevumi un studiju rezultāti. 

 
 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Tiesību 
zinātnes” tika licencēta 26.02.2009. (licence Nr.04032-12) (9. pielikums). Tās praktiskā 
īstenošana tika uzsākta 2009.gada 1.martā. 
 Akreditējamās profesionālā maģistra studiju programmas mērķis ir nodrošināt 
tiesību zinātņu nozares teorētiskajās atziņās sakņotas, valsts ekonomikas, sociālajām 
vajadzībām un jurista profesijas standartam atbilstošas profesionālās maģistra līmeņa 
studijas; nodrošinot padziļinātu tiesību zinību teorētisko zināšanu un profesionālo prasmju 
apguvi, kas nodrošina iespēju veikt augsti kvalificētu darbu privāto tiesību jomā. 

 
Studiju programmas galvenie uzdevumi: 
1) sniegt studējošiem akadēmiskās zināšanas un profesionālās iemaņas, lai sagatavotie 

speciālisti būtu spējīgi patstāvīgi strādāt izvēlētajā juridiskajā specialitātē;  
2) risināt teorētiskus un praktiskus jautājumus jurista profesionālās darbības jomā, kur 

tiesības saskaras ar citām radniecīgām zinātņu nozarēm; 
3) iepazīstināt ar jaunākajiem sasniegumiem tiesību zinātnes teorijā un praksē; 
4) padziļināt psiholoģijas zināšanas; 
5) veicināt pašizglītību, attīstīt spējas un prasmi iegūt, apstrādāt un izmantot 

informāciju; motivēt tālākizglītībai un sistemātiskai profesionālās kvalifikācijas pilnveidei.  
 
Studiju rezultāti: 

 Izpildot visas studiju programmas prasības, studējošie iegūs profesionālo maģistra 
grādu tiesību zinātnē un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju „Jurists”, kas apliecina 
absolventu:  

- spēju patstāvīgi un kritiski formulēt, analizēt sarežģītas profesionālas problēmas un 
izvēlēties ceļus to risinājumam;  

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

atziņām, precīzi identificēt juridiskās problēmas un attīstīt radošas praktiskās pieejas to 
atrisināšanai privāto tiesību jomā;   

- spēju, balstoties uz tiesību zinātnei radniecīgās nozarēs gūtajām zināšanām, 
identificēt ar šīm nozarēm saistītos jautājumus un problēmas tiesību jomā un tās radoši 
risināt, izmantojot attiecīgo nozaru atziņas un datus, kā arī pilnvērtīgi sadarboties risinājumu 
meklēšanā ar citu nozaru speciālistiem;  

- spēju sagatavot, organizēt un veikt juridisko problēmu atrisināšanai nepieciešamās 
tiesiskās darbības;  

- spēju patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un izmantot profesionālās, kā arī radniecīgo 
nozaru jaunākās atziņas un datus;  

- spēju kritiski vērtēt savu zināšanu un prasmju līmeni un nepieciešamību to papildināt;  
- gatavību turpināt izglītību doktora grāda iegūšanai tiesību zinātnē.  

 Pēc studiju programmas apguves tiek iegūti šādi studiju rezultāti zināšanu, prasmju 
un attieksmju formā:  

- maģistranti izprot tiesību sistēmu Latvijā un Eiropas Savienībā (ES) un ir apguvuši 
tam nepieciešamo analītisko domāšanu;  

- prasme lietot juridisko terminoloģiju valsts valodā, datorprogrammas un citas 
informācijas tehnoloģijas,  

- spēju orientēties reģiona, valsts un pasaules politiskajos, sociālajos un kultūras 
jautājumos. 
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 Radošās domāšanas attīstība notiek tiesiskās izziņas un pētnieciskās darbības sfērās 
atbilstoši mūsdienu zinātniskās izziņas metodoloģijas prasībām. Maģistranti izprot juridiskās 
psiholoģijas problēmas. 
 Studiju programmas saturs, tās organizācija un īstenošanas gaita, nodrošinājums ar 
akadēmisko personālu un materiāli tehniskā bāze ļauj īstenot studiju programmas izvirzīto 
mērķi, izpildīt uzdevumus un sasniegt plānotos studiju rezultātus. 
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2. Studiju programmas struktūra un organizācija 
 

2.1. Studiju programmas izmaiņas pašnovērtēšanas periodā no 2009. gada līdz 
2010.gadam. 
 Salīdzinot ar licencēšanas periodu, studiju programmā ir notikušas šādas izmaiņas:  
Studiju priekšmets „Inovāciju tiesības” (3 KP) tika aizvietots ar priekšmetu „Krīzes 
pārvaldība” (3 KP). 
 
2.2. Studiju programmas atbilstība STA mērķim un uzdevumiem. 
 STA attīstības plānā līdz 2010. gadam bija paredzēts organizēt studijas profesionālās 
augstākās izglītības programmā “Tiesību zinātnes” bakalaura profesionālā grāda un 
atbilstošā līmeņa juriskonsulta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai ar tālāko mērķi piedāvāt 
šo studiju turpinājumu maģistra grāda un jurista profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.  
 2009. gadā augstskola saņēma licenci maģistra studiju uzsākšanai. Tās sekmīgi tiek 
jau realizētas. Augstskolas  studiju bāzei pilnveidojoties un pieaugot mācībspēku 
kvalifikācijai (pamatā augstskolā pamatdarbā strādājošo) un studiju pretendentu skaitam, 
augstskola, atbilstoši saviem attīstības plāniem nākošajā laika periodā, atzina par iespējamu 
pretendēt uz minētās programmas akreditāciju. 
 Ar šo augstskola apliecina savu darbību atbilstoši tās precizētajai misijai: „Sociālās 
zinātnes un uz tām balstītās profesionālās kvalifikācijas šodien veido to bāzi, kam 
jānodrošina Latvijas kā neatkarīgas valsts pastāvēšana un turpmākā attīstība, ko apliecina kā 
valsts attīstības pamatvirzienos noteiktais, tā arī iedzīvotāju vēlme un gatavība tajos 
līdzdarboties. Sekmīgas studijas augstskola var piedāvāt virzienos, kuros tā ir jau 
apliecinājusi savu sagatavotību: tiesību zinātnēs, ekonomikā un profesionālajā tulkošanā. 
Augstskolai ir jādara viss, kas ir tās spēkos, lai apmierinātu studētgribētāju vēlmes iegūt 
izglītību Latvijas valstij nozīmīgākajās jomās.” 
 Programmas izveide pilnībā atbilst šai STA misijai. Tā atbilst arī Bergenā 2005.gadā 
pieņemtā Eiropas Augstākās izglītības ministru komunikē prasībām, kas nosaka, ka 
jāpaplašina piekļuve augstākajai izglītībai – “jārada studentiem atbilstoši apstākļi, lai tie 
varētu sekmīgi pabeigt studijas un tiem nerastos šķēršļi sociālās vai ekonomiskās izcelsmes 
dēļ” 
 Pēc programmas apguves absolventi var turpināt studijas doktorantūrā. Studiju 
programmas īstenošana nodrošina STA attīstības pamatprincipu - pēctecības principu, 
nodrošinot izglītības līmeņu pēctecību un mūžizglītības principu - dodot iespēju turpināt 
pilnveidot iegūto izglītību visā dzīves garumā. 
 Ievērojot STA attīstības pamatprincipu - pieejamības principu, kas nosaka vienādas 
iespējas studēt neatkarīgi no dzīves vietas, studiju plāns tiek veidots ar mērķi nodrošināt 
iespēju strādājošiem cilvēkiem iegūt viņiem nepieciešamo izglītību un tādēļ tajā ir paredzētas 
nodarbības sestdienās un svētdienās. Šādā veidā tiek izslēgti darba kavējumi studiju dēļ, kuru 
novēršanā ir ieinteresēti gan strādājošie maģistri, gan darba devēji. 
 
2.3. Programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība  
 Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Tiesību zinātnes” 
iekšējās kvalitātes mehānisms izveidots būtiskākās izdalītās septiņās jomās: 
1. Studiju procesa atbilstība STA attīstības plāniem.  

2. Akadēmiskā personāla kvalitāte.  

3. Studiju programmas kvalitāte.  

4. Sadarbības ar reflektantiem un absolventiem kvalitāte.  

5. Studiju procesa kvalitāte.  

6. Infrastruktūras kvalitāte.  
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7. Finansējums un saimnieciskās darbības kvalitāte.  
 Studiju programmas „Tiesību zinātnes” iekšējās kvalitātes sistēmā par būtiskākajiem 
uzskatāmas studiju programmas kvalitātes un studiju procesa kvalitātes sadaļas.  
 Tā par būtiskākajiem studiju programmas kvalitātes indikatoriem STA atzinusi:  
• Studiju programmu mērķu, uzdevumu un plānoto studiju rezultātu skaidrība, sasniedzamība 
un atbilstība STA misijai (skat. pašnovērtējuma ziņojuma 1.un 2.punktu).  

• Studiju satura atbilstību Latvijas Republikas izglītības un profesiju standartiem, citiem 
normatīvajiem aktiem, elastīgumu studiju programmu attīstībā (skat. pašnovērtējuma 
ziņojuma 6.punktu).  

• Demokrātijas principu ievērošanu studiju programmas vadīšanā, studentu un akadēmiskā 
personāla savstarpējās attiecībās (skat. pašnovērtējuma ziņojuma 7.punktu).  

• Studiju programmas metodisko (t.sk. studiju kursu programmas un tematiskie plāni), 
informatīvo un materiāli tehnisko nodrošinājumu (skat. pašnovērtējuma ziņojuma 9.punktu).  

 
 Savukārt studiju procesa kvalitātes aspektā tiek vērtēti tādi indikatori kā:  
• Inovatīvās studiju procesa metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, problēmu 
risināšana, datoru, multimediju, Interneta izmantošana (skat. pašnovērtējuma ziņojuma 5. un 
9.punktu).  

• Konsultācijas studējošajiem, studēšanas motivācijas paaugstināšana (skat. pašnovērtējuma 
ziņojuma 5.punktu).  

• Zināšanu, prasmju novērtēšanas objektivitāte un šo rezultātu izmantošana studiju procesa 
pilnveidošanai (skat. pašnovērtējuma ziņojuma 4.punktu).  

• Studējošo iesaistīšana zinātniski pētnieciskajā darbā (tematikas aktualitāte un saistība ar 
studiju programmas saturu) un zinātnisko darbu konkursos (apbalvojumi, prēmijas, speciālās 
stipendijas) (skat. pašnovērtējuma ziņojuma 5.punktu).  

• Starptautiskā sadarbība ar citām augstskolām, studentu prakses iespējas Latvijā (skat. 
pašnovērtējuma ziņojuma 3.,5. un 10.punktus).  

• Studiju slodze, patstāvīgā darba organizācija – plānojums, apjoms, pārbaudes veidi utt.; 
konsultāciju iespējas; informācijas pieejamība; studiju kursa saturs, studiju kursu izvietojuma 
struktūra un to pēctecība, fleksibilitāte, novitāte.  

• Studenta pašsajūta augstskolā.  

• Studenta pašrealizēšanās un pašnoteikšanās līmenis.  
 
 Studiju programmas kvalitātes novērtēšanas un kontroles nolūkos katru studiju gadu 
tiks noteikti galvenie uzdevumi studiju kvalitātes sistēmas pilnveidošanai. Tā, piemēram, 
2010. gadā tika uzsākts darbs pie studiju novērtēšanas sistēmas uzlabošanas, izmantojot 
atgriezenisko saiti ar studējošiem un to darba devējiem. 
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3. Studiju programmas apraksta anotācija 
 
Programmas saturs 
Programmas nosaukums: Tiesību zinātnes  
  

Studiju līmenis: Maģistra profesionālās (augstākā līmeņa) studijas 
  

Izglītības klasifikācijas kods 46380 
  

Iepriekšējā izglītība:  Otrā līmeņa profesionālās pamatstudijas - bakalaura 
profesionālais grāds tiesību zinātnēs un juriskonsulta 
profesionālā kvalifikācija.   

  

Studiju apjoms: 60 kredītpunkti (KP) 
  

Nominālais studiju ilgums: 1,5 gadi pilna laika un 2 gadi nepilna laika studijām  
  

Iegūstamais grāds: Maģistra profesionālais grāds tiesību zinātnēs un jurista 
profesionālā kvalifikācija (prof. kods 242102) 

  

Specializācija Privātās tiesības 
  

Programmas direktore Lada Kaļiņina 
 

 Studiju saturs 
Studiju 

apjoms KP 
A OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 18 KP 
1 ES sociālās tiesības 3 
2 Juridiskā un pārvaldes psiholoģija 2 
3 Juridisko pētījumu metodoloģija 2 
4 Krīzes pārvaldība 3 
5 Saistību tiesību aktuālās problēmas 3 
6 Starptautiskā juridiskā terminoloģija 2 
7 Zinātniskie semināri 3 
 Kopā 18 

B IEROBEŽOTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI  16 KP 
1 Administratīvo tiesību aktuālās problēmas 3 
2 Darba tiesību aktuālās problēmas 3 
3 Ekonomiskie noziedzīgie nodarījumi 4 
4 Komerctiesību aktuālās problēmas 3 
5 Konstitucionālo tiesību ekonomiskie aspekti  3 
6 Nodokļu tiesību aktuālie jautājumi 3 
7 Patērētāju tiesību aizsardzība 3 
8 Starptautiskās tirdzniecības tiesības 3 
 Kopā 25 

D. PRAKSE 6 KP 
   

E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI  20 KP 
1. Maģistra darbs  20 KP 

 Kopā: 60 KP 
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 Maģistra darbs ir pētnieciska rakstura darbs, tam jābūt ar oriģinālu ievirzi un jāsatur 
reāls empīriskais pētījums. 
 Kredītpunktus studentam ieskaita par katru apgūto priekšmetu, ja vērtējums 
pārbaudījumā ir pozitīvs. 
 Profesionālā maģistra studijās tiek iegūta prasme izmantot jaunāko zinātnisko un 
juridisko informāciju konkrētu uzdevumu risināšanai nozarē, izmantojot piemērotas 
juridiskās pētniecības metodes. 
 Pabeidzot studiju programmu maģistrants ir uzlabojis savas vispārīgās prasmes un 
spējas, kā arī kopīgās prasmes nozarē. Maģistrants orientējas Latvijas un starptautiskajā 
tiesību sistēmā, prot izmantot tiesību avotus un piemērot tiesību normas, labi orientējas 
Latvijas valsts un pašvaldību institucionālajā sistēmā. 
 Rezultātā maģistrants spēj pilnvērtīgi sagatavot, organizēt un veikt juridisko 
problēmu atrisināšanai nepieciešamās tiesiskās darbības materiālo un procesuālo tiesību 
jomā. Pilnveidotas zināšanas juridisko dokumentu un normatīvo tiesību aktu projektu 
izstrādāšanā. 
 Augstākā līmeņa profesionālā izglītība nodrošina arī saskarsmes un komunikācijas 
prasmes, kas ļauj uzsākt gan profesionālo, gan sabiedrisko darbību, kontaktēties ar 
uzņēmējiem, sabiedriski politisko un akadēmisko aprindu pārstāvjiem. 
Programma akceptēta SIA STA Senāta 2008. g. 15.decembra sēdē, protokols Nr. 1-5/24. 
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4. Vērtēšanas sistēma. 
 
Izglītības vērtēšanas pamatprincipi studiju programmā ir:  
− pozitīvo sasniegumu summēšanas princips;  
− pārbaudes obligātuma princips;  
− vērtēšanas kritēriju atklātības un skaidrības princips;  
− vērtēšanas formu dažādības princips;  
− pārbaudījuma pieejamības princips.  
 
 Katra studiju kursa nokārtošanai nepieciešamo zināšanu apjomu nosaka attiecīgā 
studiju kursa programma, ko apstiprina Tiesību katedra. Studiju kursu programmas satur 
vispārējas prasības kredītpunktu saņemšanai, kā arī nepieciešamos avotus šo prasību 
izpildīšanai (zinātniskā literatūra, normatīvie akti, tiesu prakse u.c.). Novērtēšana tiek 
veidota ar mērķi, lai pārbaudītu studiju kursa programmā noteiktās kompetences. Studiju 
kursu programmas pieejamas Tiesību katedrā un pievienotas 3. pielikumā. 
Studiju rezultāti tiek novērtēti pēc diviem rādītājiem:  
 
1) kvalitatīvais vērtējums - atzīme (10 ballu sistēmā);  
 Tiesību studijas programmas maģistrantiem ir jāapgūst visi  studiju kursi programmas 
apjomā. Studiju kursos, kuru apjoms 1-2 kredītpunkti, jākārto studiju kursu ieskaite. Studiju 
kursos, kuru apjoms ir 3 vai vairāk kredītpunkti, jākārto kursa eksāmens, kurā zināšanas tiek 
vērtētas pēc 10 ballu skalas. 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 iemaņas visiem apguves līmeņiem atbilstošos uzdevumos un 
situācijās. Pārbaudēs iekļaujamais izglītības satura apjoms atbilst  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.).  
 
2) kvantitatīvais vērtējums - kredītpunkti (KP) atbilstoši priekšmetu apjomam. 
 Maģistrantiem ir obligāti visi nodarbību veidi: par semināriem un praktiskajām 
nodarbībām tiek kārtotas ieskaites studiju kursu programmās noteiktajā kārtībā. Kredītpunkti 
tiek ieskaitīti par katru apgūto kursu vai studiju veidu, ja vērtējums pārbaudījumā 10 ballu 
sistēmā nav zemāks par 4 (gandrīz viduvēji). Ieskaitīto kredītpunktu skaits nav atkarīgs no 
pārbaudījumā iegūtā vērtējuma. Vienā semestrī pilna laika studijās tiek apgūti 20 KP. 
Pārbaudījumus organizē mutiski un rakstiski, iekļaujot teoriju, uzdevumus un situāciju 
analīzi. Studiju noslēgumā jākārto valsts pārbaudījums – kurš  tiek vērtēts 10 ballu skalā un 
kura sastāvdaļa ir maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana. Maģistra grādu tiesību 
zinātnēs saņem studējošais, kurš apguvis studiju programmu un aizstāvējis maģistra darbu, 
iegūstot tajā pozitīvo vērtējumu.  
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5. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
 

Studiju formas un metodes. 
 Studiju formas ir paredzētas divas – pilna un un nepilna laika studijas.  
Studiju process ir organizēts atbilstoši tradicionālajām augstākās izglītības studiju prasībām. 
Studiju gada ilgums - 40 nedēļas. Gads dalās divos semestros. Katra semestra beigās tiek 
rīkota zināšanu pārbaude – ieskaišu un eksāmenu sesija. Pirmie divi semestri pārsvarā veltīti 
studijām, trešajā semestrī studenti galvenokārt nodarbojas ar maģistra darba izstrādi un 
aizstāvēšanu.  
 Studiju programmas apgūšana paredz docētāju darbu auditorijās kontaktstundu laikā 
(lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības) un studentu patstāvīgo darbu. Ārpus nodarbību 
saraksta notiek akadēmiskā personāla individuālais un konsultatīvais darbs ar studentiem. 
Auditorijas darba aktīvo un pasīvo formu savienošana ļauj optimizēt patstāvīgo darbu, 
pakārtojot to studiju mērķa īstenošanai. 
 Studiju kursi ir apvienoti moduļos ar mērķi: 

- atvieglot studentiem priekšmetu izvēli uz to saturiskās tuvības pamata; 
- vienkāršot un padarīt pārskatāmāku studiju plānu, 
- kontrolēt un vadīt mācībspēku kvalifikācijas celšanas darbu. 

Par moduļa kursu darba organizāciju un to saskaņotību atbild moduļa vadītājs no attiecīgā 
moduļa priekšmetu docētāju vidus. 
 

Privāto tiesību (specializācijas priekšmetu) modulis. 
 Vadītājs: Dr.iur. V.Dubure,  MBA L.Kaļiņina. 

- Saistību tiesību aktuālās problēmas 
- ES sociālās tiesības 
- Darba tiesību aktuālās problēmas 
- Starptautiskās tirdzniecības tiesības 
- Komerctiesību aktuālās problēmas 

 
Publisko tiesību modulis. 

 Vadītājs: Dr.iur. V.Cielava., Dr.iur. O.Joksts 
- Patērētāju tiesību aizsardzība 
- Konstitucionālo tiesību ekonomiskie aspekti 
- Ekonomiskie noziedzīgie darījumi 
- Administratīvo tiesību aktuālās problēmas 
- Nodokļu tiesību aktuālie jautājumi 

 
Vispārīgo kursu modulis. 

 Vadītājs: Dr.hab.phys. J.Zaķis, Dr. iur. N.Žuravļovs.  
- Juridiskā un pārvaldes psiholoģija 
- Juridisko pētījumu metodoloģija 
- Starptautiskā juridiskā terminoloģija 
- Krīzes pārvaldība 
- Zinātniskie semināri 

  
 Studiju procesā tiek pielietotas aktīvās studiju metodes. Priekšlasījumu vietā – 
diskusijas, darbs grupās, lomu spēles, prezentācijas, komentāri, pārdomāts vizuālais 
materiāls, kas tiek dublēts izdales materiālos. Šī metodika it īpaši tiek izmantota 
specializācijas priekšmetos. 
 Programmā paredzēta apgūto teorētisko zināšanu konkretizācija, problēmsituāciju 
analīze, referātu un/vai eseju izstrāde par katru studiju tēmu un to publiska apspriešana. 



 12 

Pielietojamo mācību metožu mērķis ir pilnveidot maģistrantu spēju orientēties dažādu 
situāciju un problēmu tiesiskajos aspektos, kritiski analizēt un loģiski vērtēt to attīstību 
nākotnē, kā arī izstrādāt iespējamos realizācijas veidus un nepieciešamos likumdošanas 
papildinājumus. 
 Liela uzmanība tiks pievērsta maģistrantu patstāvīgajam darbam zinātniskās 
literatūras apgūšanā un analīzē, referātu un eseju sagatavošanā. Pasniedzēju uzdevums šajā 
jomā ir palīdzēt studentiem organizēt patstāvīgo darbu, nepieciešamības gadījumā sniegt 
konsultācijas un padomus. Katram studiju priekšmetam tiek izstrādāts detalizēts kursa 
apraksts, kurā sniegta sīka informācija par nodarbību tematiem, pasniedzēja prasībām, 
obligāto literatūru, referātu un eseju tēmām. 
 Lai tuvinātu studijas reālajai situācijai aiz augstskolas sienām, daudzu kursu 
programmas tiek balstītas uz situācijas analīzes studijām un līdzīgu pētniecisko projektu 
izstrādi. Tādejādi īpaša nozīme tiek piešķirta tieši patstāvīgam pētnieciskam darbam. Daudzi 
kursi pēc satura stimulē studentus domāt, spriest un veidot savus pētnieciskos projektus ar 
starpdisciplināru ievirzi.  
 Auditorijā tiek aicināti un nodarbības vada speciālisti, kuri ir tieši saistīti ar tiesisko 
praksi. Maģistra darbu tēmas studenti izvēlas, reaģējot uz aktuālākajām sociālajām, 
politiskām un tiesiska rakstura problēmām. 
 Realizējot mūžizglītības principu, programma ir atvērta kā tikko bakalaura studijas 
beigušajiem, tā arī maģistrantiem ar ilgāku praktiskā darba stāžu. Kā liecina aptaujas, pamatā 
visiem studentiem šī pieredze saistīta ar darbu tiesību aizsardzības iestādēs vai veicot tiesisku 
situāciju analīzi. Darba pieredze tiesību sfērā tiek uzskatīta par vērtīgu materiālu diskusijās 
un domu apmaiņās, kas ir svarīga studiju sastāvdaļa 
 
Prakses organizācija. 
 Studējošiem paredzēta prakse ar apjomu 6 KP, kas tiek plānota trešajā semestrī. Par 
prakses vietām paredzētas valsts vai privātās juridiskās iestādes vai organizācijas, ar kurām 
jau ir noslēgti attiecīgie prakses līgumi (11. pielikums). Prakses vietas izvēle ir atkarīga no 
studenta specializēšanās virziena izvēles un parasti saistīta ar maģistra darba tematiku. 
Studiju programmas vadītājs izstrādā prakses uzdevumu un laika plānojumu. Prakses 
nobeigumā tiks saņemta atsauksme par maģistranta praksi no praktizējošās iestādes.  
 Praktikanta darbs ir stingri noteikts ar konkrēto prakses mērķi un uzdevumiem, piem., 
tiesiska rakstura problēmu izpēte, iestādes darbības tiesiskā un normatīvā regulācija, 
personāla tiesiskā sagatavotība iestādei noteikto funkciju realizācijā un juridiskās 
sagatavotības pilnveidošana, tiesiskās darbības kopējais izvērtējums, Latvijai integrējoties 
Eiropas Savienībā u.t.t. 
 Praksi beidzot, students iesniegs prakses atskaiti, kurā atspoguļos tam uzticētos 
pienākumus un darba rezultātu izpildi, kas ir saskaņots ar prakses vadītāju (uzņēmuma 
pārstāvis) un ar tā atsauksmi, kurā tiks vērtēts studenta darbs, aktivitāte, patstāvība un spēja 
tikt galā ar izvirzīto prakses uzdevumu un dot jaunas idejas. Prakses atskaiti nepieciešams 
aizstāvēt, un tā tiks vērtēta ar atzīmi. 
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6. Studiju programmas perspektīvas novērtējums 
 

 Maģistra studiju programma „Tiesību zinātnes” radīta, lai STA būtu iespējams 
realizēt pilnu augstākās izglītības studiju ciklu. Tiesiska rakstura zināšanas, prasmes, 
iemaņas un attieksmes  kā studiju tiešais rezultāts tiek traktēts kā būtisks un svarīgs 
komponents, strādājot jebkurā modernās zināšanu sabiedrības jomā, jo tieši uz tiesību 
izpratni un spēju tās pielietot nosaka katra speciālista, uzņēmuma (iestādes) un sabiedrību 
kopumā spējas fleksibli reaģēt uz izmaiņām un risināt pietiekoši plašu problēmu loku. 

 
6.1. Studiju programmas atbilstība valsts profesionālās izglītības un profesijas 
standartam. 
 Studiju programma atbilst LR MK 2001. gada noteikumu Nr. 481 “Noteikumi par 
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” prasībām. 
 Programmā uzņem pretendentus ar bakalaura profesionālo grādu un juriskonsulta 
profesionālā kvalifikāciju, kas iegūti četrgadīgās studijās. Programmas apjoms ir 60 
kredītpunkti, studiju laiks maģistrantūrā pilna laika studijās - 1,5 gadi (jeb kopējais studiju 
ilgums - 5,5 gadi) un 2 gadi - nepilna laika studijās (jeb kopējais studiju ilgums - 6 gadi). 
 
Programmas obligāto saturu veido _______________________________________34 KP.  
 
No tiem: 

- studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi  
            nozares teorijā un praksē ______________________________ 18 KP  

 
- pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba  

 un vadībzinību studiju kursi ____________________________14 KP  
 
- pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi __________________ 2 KP 
 
      kas sadalīti obligātajā (A) daļā ar __________ 18 KP  
 

            un ierobežotās izvēles (B) daļā ar __________ 16 KP, 
 
kā arī prakse__________________________________________________________6 KP 
 
un maģistra darbs_____________________________________________________20 KP. 

 
 Kā redzams, profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību zinātnes” pēc sava 
satura, struktūras un apjoma atbilst valsts profesionālās augstākās izglītības standartā 
noteiktajām prasībām. 

 
 Studiju programmas atbilstība Jurista profesijas standarta noteikumiem (Jurista 
profesijas standarts Nr.PS 0221 ir apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003.gada 
29.decembra rīkojumu Nr. 649.) 
 Standartā sniegts jurista nodarbinātības apraksts, kā arī  pienākumu un uzdevumu 
apraksts, noteiktas profesionālās kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamās prasmes un 
zināšanas. Jurista standarts attiecināms uz visu 5-gadīgo juridisko augstāko profesionālo 
izglītību. Tā kā STA maģistrantūras programmā tiek uzņemti pretendenti ar 2.līmeņa 
augstāko profesionālo izglītību, tad faktiski jau uzņemšanas brīdī studenta prasmēm, 
iemaņām un zināšanām jāatbilst tām jurista profesijas standarta prasībām, kas apgūtas 
juriskonsulta studijās. Līdz ar to maģistrantūras programmā ietverti tādi studiju kursi, kuri 
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nodrošina iespēju iegūt padziļinātas zināšanas tajās nozarēs, kuras kā apgūtas pielietošanas 
līmenī paredz juristkonsulta profesijas standarts. Pamatā tās ir tiesību zinātņu nozares, kuras 
students varēs apgūt atbilstoši interesējošai sfērai tiesību zinātnē.  

Programmas atbilstība profesijas standartam parādīta tabulā: 
 

Profesijas standarta prasības 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība 

Zināšanas Zināšanu līmenis 
STA bakalaura 

programma 

STA 
profesionālā 

maģistra 
programma 

Tiesību teorija  izpratne x x 

Tiesību vēsture  izpratne x x* 

Konstitucionālās tiesības  pielietošana x x 

Administratīvās tiesības  pielietošana x x 

Administratīvais process   pielietošana x x* 

Civiltiesību vispārīgā 
daļa  

pielietošana x x 

Saistību tiesības  pielietošana x x 

Lietu tiesības  pielietošana x x* 

Ģimenes tiesības  pielietošana x  

Mantojuma tiesības  pielietošana x  

Komerctiesības  pielietošana x x 
Darba tiesības  pielietošana x x 
Civilprocess  pielietošana x x* 

Krimināltiesības  pielietošana x  

Kriminālprocess  pielietošana x  

Starptautiskās tiesības pielietošana x x 

Eiropas Kopienu tiesības pielietošana x x 

Vides tiesības izpratne x  

Nodokļu tiesības  izpratne x x 
Profesionālā ētika  pielietošana x x* 
Lietišķā informātika  pielietošana x  
Runas māksla  pielietošana x x* 
1. svešvaloda   pielietošana x x* 
2. svešvaloda  izpratne x x* 
Lietvedība  izpratne x  
Ekonomika  priekšstats x x* 
Politikas zinātne  priekšstats x x* 

x* -citu kursu ietvaros. 
 

 Akreditējamā profesionālā studiju programma kopā ar iepriekš 4-gadīgās studijās 
iegūto juriskonsulta kvalifikāciju pilnībā atbilst jurista profesijas standartam, jo standarts 
paredz šīs 5. līmeņa profesionālās jurista kvalifikācijas iegūšanu vismaz 5-gadīgās tiesību 
zinātnes studijās (STA programmās – 5,5 un 6 gadi).  
 Lai studējošie varētu specializēties privātās tiesībās, imatrikulējamiem bez 
civiltiesību vispārīgās daļas, ko prasa juriskonsulta profesijas standarts, iepriekš ir jābūt 
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apgūtām arī saistību tiesībām, lietu tiesībām, ģimenes un mantojuma tiesībām, kā to prasa 
jurista profesijas standarts. Šo priekšmetu kopapjomam jāsastāda vismaz 15 KP. Tas ļauj 
maģistra studijās vairāk uzmanības veltīt padziļinātu prasmju un zināšanu apgūšanai  
specializācijas jomā. 

 
 Pilnveidojot specifiskās prasmes jurista profesijā, maģistrants orientējas Latvijas, 
pārnacionālajā un starptautiskajā tiesību sistēmā, prot izmantot tiesību avotus un piemērot 
tiesību normas, labi orientējas Latvijas valsts un pašvaldību institucionālajā sistēmā. 
Maģistrants prot atlasīt un apstrādāt darba uzdevumu izpildīšanai nepieciešamo juridisko 
informāciju, izmantojot piemērotas juridiskās pētniecības metodes. Rezultātā maģistrants 
spēj pilnvērtīgi sagatavot, organizēt un veikt juridisko problēmu atrisināšanai nepieciešamās 
tiesiskās darbības privāto tiesību jomā, viņam ir pilnveidotas zināšanas juridisko dokumentu 
un normatīvo tiesību aktu projektu izstrādāšanā. 
Minētais ļauj secināt, ka programmas absolvents:  
1) apgūst jurista profesijas standartā norādītās zināšanas; 
2) prot veikt jurista profesijas standartā norādītos pienākumus un uzdevumus; 
3) apgūst jurista profesijas standartā norādītās prasmes (vispārīgās prasmes/spējas; kopīgās 
prasmes nozarē). 
 
6.2. Studiju programmas atbilstība analoģiskām studiju programmām  

Salīdzinājums ar Latvijas augstskolu programmu 

 Biznesa augstskola „TURĪBA” (turpmāk BAT) piedāvā profesionālā maģistra 
programmu “Tiesību zinātnes”. 
 Veicot abu programmu salīdzinājumu, redzamas vairākas līdzības. Kā STA, tā arī 
BAT programmā ir paredzētas padziļinātas studijas kādā no specializācijas virzieniem. Kā 
BAT, tā arī STA nozares teorētiskajos kursos ir iekļāvusi studiju kursu Eiropas tiesību un 
starptautisko tiesību aktualitātes. Kā BAT, tā arī STA ir paredzēta prakse 6 nedēļu garumā. 
Kopumā, izvērtējot abas programmas, tās atbilst augstākās izglītības otrā līmeņa standartam, 
un to nelielais ilgums (STA 1,5-2 gadi un BAT 1,5-2 gadi) nedod lielas iespējas pieļaut 
kādas lielākas atšķirības programmā. 
 Tā, bez noteiktu A daļā paredzēto priekšmetu apguves nav iespējamas studijas 
ierobežotās izvēles disciplīnās. B daļas priekšmetos ir zināmas atšķirības, jo  katra  
augstskola sniedz dažādu specializāciju. Ja BAT ir orientēta uz specializāciju valststiesībās, 
krimināltiesībās, civiltiesībās un starptautiskajās tiesībās, tad STA ir orientēta uz maģistru 
sagatavošanu privāto tiesību jomā Latvijas, Eiropas Savienības un starptautiskajā telpā. 
 BAT par katru apgūto priekšmetu ir paredzēts piešķirt 2 KP līdz 4 KP. Arī STA 
studiju priekšmetu apjoms svārstās no 2 KP līdz 4 KP. Studentiem studiju procesā jāizstrādā 
liels skaits patstāvīgo darbu un jāapgūst liels obligātās literatūras apjoms. 

Abās studiju programmās piešķir 20 KP par maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu. 

 

Sociālo tehnoloģiju augstskola 
(Tiesību zinātnes) 
Programmai 60 KP 

Biznesa augstskola „TURĪBA” 
(Tiesību zinātnes) 
Programmai 60 KP 

Kursa nosaukums 
Programmas 

daļa 
Kursa nosaukums 

Programmas 
daļa 

Juridiskā un pārvaldes 
psiholoģija 

A Sociālā psiholoģija A 

Starptautiskās tirdzniecības 
tiesības 

A 
Starptautisko publisko 
tiesību izmaiņas 

B 

Konstitucionālo tiesību 
ekonomiskie aspekti 

A 
Salīdzināmās 
konstitucionālās tiesības 

B 
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Sociālo tehnoloģiju augstskola 

(Tiesību zinātnes) 
Programmai 60 KP 

Biznesa augstskola „TURĪBA” 
(Tiesību zinātnes) 
Programmai 60 KP 

Kursa nosaukums 
Programmas 

daļa 
Kursa nosaukums 

Programmas 
daļa 

ES sociālās tiesības A 
Eiropas Savienības 
sociālās un darba tiesības 

B 

Administratīvo tiesību 
aktuālās problēmas 
Darba tiesību aktuālās 
problēmas 

B 
Eiropas Savienības 
sociālās un darba tiesības 

B 

Komerctiesību aktuālās 
problēmas 

B 
Komerctiesību aktuālās 
problēmas 

B 

Saistību tiesību aktuālās 
problēmas 

B 
Lietu un saistību tiesību 
aktuālās problēmas 

B 

Maģistra darbs  20 KP Maģistra darbs  20 KP 
 
Studiju programmas salīdzinājums ar ārvalstu augstskolām 

Salīdzinājums ar Lundas Universitātes maģistra studiju programmu. 
 Studiju laiks 4,5 gadi (9 semestri), kopapjoms 180 KP vai 20 KP semestrī. 
Pirmie 6 semestri domāti obligāto studiju priekšmetu apgūšanai 120 KP apjomā, 7. un 8. 
semestris - padziļinātiem kursiem 40 KP apjomā un 9. semestris - maģistra darbam 20 KP 
apjomā. 

Lundas Universitātes 
programma 

Analoģiski kursi  
STA programmās (KP) 

S
em

es
tr

is
 

Studiju kursi Bakalaura (KP) Maģistra (KP) 

Ievads tiesībās. -  
Administratīvās tiesības Administratīvās tiesības (5)  
Pašvaldību tiesības Pašvaldību tiesības (2)  
Konstitucionālās tiesības Konstitucionālās tiesības (5)  1.

 s
em

. 

ES tiesību pamatprincipi Eiropas Savienības tiesības (3) 
Eiropas integrācijas pamati (2) 

 

Civiltiesību pamati. Līguma 
tiesības 

Civiltiesības. Līgumiskās 
tiesības(3) 

- 

- Juridisko tekstu analīzes un 
sastādīšanas teorija (4) 

- 

Saistību tiesības Saistību tiesības (4) Saistību tiesību aktuālās 
problēmas (3) 

Lietu tiesības Lietu (īpašuma) tiesības (4)  

2.
 s

em
. 

Tirdzniecības tiesības Komerctiesības (5) 
Muitas tiesības (3) 

 

Zemes tiesības Zemes tiesības (2) - 
Ekoloģiskās tiesības Vides tiesības (2) - 
Civiltiesības. Ģimenes 
tiesības 

Civiltiesības. Ģimenes tiesības 
(2) 

- 

Īres tiesības Mantojuma tiesības (2) - 
Darba tiesības Darba tiesības (3) - 

3.
 s

em
. 

Sociālās tiesības - ES sociālās tiesības (3) 
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Lundas Universitātes 
programma 

Analoģiski kursi  
STA programmās (KP) 

Se
m

es
t

ri
s 

Studiju kursi Bakalaura (KP) Maģistra (KP) 
Sabiedrību tiesības - - 
Nodokļu un finanšu tiesības Finanšu un nodokļu tiesības (3)  
Uzņēmumu ekonomika Biznesa ekonomiskie pamati 

(4) 
 

4.
 s

em
. 

- Grāmatvedības uzskaites 
pamati (2) 

 

Krimināltiesības Krimināltiesības (4)  5. 
sem. Procesuālās tiesības Kriminālprocess (2)  

Starptautiskās tiesības Starptautiskās publiskās 
tiesības (3) 

 

- Starptautiskās privāttiesības (2)  
Salīdzinošās tiesības Salīdzinošā jurisprudence (2)  
Tiesību vēsture, 
jurisprudence 

Ārvalstu tiesību vēsture (2)  6.
 s

em
. 

- Latvijas tiesības vēstures 
kontekstā (2) 

 

7.
 u

n 
8.

 s
em

. Padziļinātas studijas 
profesionālajos kursos 

 Juridisko pētījumu 
metodoloģija,  
Krīzes pārvaldība (3), 
Zinātniskie semināri (5) 
Specializācijas studiju 
priekšmeti (16) 

9. 
sem. 

Maģistra darbs  Maģistra darbs (20) 

 
 Akreditējamās programmas salīdzinājums ar Lundas Universitātes (tālāk tekstā LnU) 
maģistra programmu parāda, ka abās programmās ir daudz kopēja un atšķirīga. 
 Atšķirīgais saistīts ar to, ka LnU jurista programmā maģistra līmenis nav izdalīts 
atsevišķi no kopējā studiju plāna. Tāpēc salīdzinājums jāveic abos līmeņos kopumā. Kopējā 
studiju laika starpība sastāda 1 gadu (4,5 LnU pret 5,5 STA), līdz ar to arī studiju apjoma 
starpība ir proporcionāla šim gadam - 40 KP (180 KP LnU pret 220 KP= 160bak + 60maģ ; 
STA)  Atšķirīgs ir arī krimināltiesību bloks (20 KP LnU pret 6 KP STA), jo STA programma 
ir orientēta uz privāto tiesību specializāciju. 
 Obligāto studiju priekšmetu apjoma starpība nav būtiska, jo no salīdzinājuma izkrīt 
vispārizglītojošo studiju priekšmetu bloks bakalaura līmenī, pedagoģiski psiholoģiskie kursi 
maģistra līmenī un visa veida prakses abos līmeņos. 
 Kopējais salīdzināmajās programmās ir prasības pret maģistra darba apjomu (20 KP), 
kā arī padziļināto studiju laiks un apjoms maģistra līmenī (2 semestri un 40 KP LnU pet 2 
semestriem un 34 KP bez prakses STA), jo aktuālo problēmu izpēte akreditējamā 
programmā norādītajās tiesību zinātnes jomās, faktiski arī satur šīs jomas padziļinātas  
studijas. 
 

Salīdzinājums ar Helsinku Universitātes  
maģistra studiju programmu „Tiesību zinātnēs”. 

 
 Studiju apjoms sastāda 160 Somijas KP, kas atbilst 240 ECTS, jo 1 Somijas KP, tāpat 
kā Latvijas 1 KP, atbilst 40 akadēmiskajām stundām.  
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Analoģisku kursu apjoms 
STA programmās (KP) Nr. Studiju priekšmets Helsinku Universitātē 

Apjoms 
KP 

Bakalaura Maģistra 
Ievads studijās 14   
1.  1. Universitāte kā studiju un pētn. institūcija 2   
2.  2. Tiesību dimensijas 6   
3.  3. Ties. lēmumu pieņemšana un ties. avoti 4   
4.  4. Saskarsmes prasme 2 1+2  

Valodu studijas 11 3+3 2 
Profesionālie studiju priekšmeti 105 96  
 Obligātie studiju priekšmeti 78 76  
1.  Civiltiesības 6,5 3+4  
2.  Komerctiesības 5 2+3  
3.  Īpašumtiesības 4,5 4  
4.  Ģimenes un mantojuma tiesības 4 2+2  
5.  Darba tiesības 4 3  
6.  Ekoloģiskās tiesības 4 2  
7.  Eiropas tiesības 3 3  
8.  Tiesību teorija 3 4  
9.  Tiesību vēsture 3 2+2  
10.  Tiesības un ekonomika 3 4  
11.  Grāmatvedība 3 2  
12.  Socioloģija un tiesības 3  3 
13.  Starptautiskās privātties. un salīdz. tiesības 6 2+2  
14.  Krimināltiesības 6 2+2  
15.  Procesuālās tiesības 7 2+3+2  
16.  Konstitucionālās tiesības 3 5  
17.  Starptautiskās tiesības 2 3  
18.  Administratīvās tiesības 6 3  
19.  Finanšu tiesības 6 3  

   Atšķirīgi 
kursi  

20 KP 

7 KP 

 Izvēles kursi 27 12  
1.  Padziļinātas studijas obligātajos priekšmetos 

(izņemot grāmatvedību) 
līdz 27  22 

2.  Feminisma tiesiskās studijas 3-12   
3.  Tiesības un informātika 4 2  
4.  Medicīnas tiesības 3   
5.  Citās iestādēs apgūstamie universitātes 

līmeņa studiju kursi 
max 12   

 Padziļinātas studijas un maģistra darbs 30  20 
 Kopā 160 99 54* 

*- nav uzrādīts prakses apjoms 
 
 Tā kā Helsinku Universitātes (HU) maģistra programma, tāpat kā Lundas 
Universitātes programma, ir veidota tā, ka tās absolvents, ja vēlas, var iegūt arī bakalaura 
grādu, tāpēc profesionālo priekšmetu salīdzinājums arī šeit veikts abos līmeņos kopā.  
 Arī šeit ir daudz kopēja. Tāpat kā LnU, jurista profesionālās kvalifikācijas iegūšana 
HU ir saistīta ar maģistra grāda iegūšanu. Studiju laiks šīs kvalifikācijas iegūšanai HU tāpat 
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kā STA sastāda 5,5 gadus. HU programmā paredzētas padziļinātas studijas obligātajos 
priekšmetos, kas kopā ar maģistra darbu var sasniegt 57 KP apjomu. Licencējamā 
programmā tādas faktiski ir visas studijas, kas bez prakses sastāda 54 KP. 
 Programmu atšķirību veido, galvenokārt, bakalaura līmeņa studiju kursi (ap 20 KP), 
kas nav uzskatāma par būtisku un kas neizbēgami rodas iekļaujot programmā izglītības 
standartā prasītos vispārizglītojošos kursus.  
 
 Tartu Universitātes maģistra programma paredz maģistrantu specializāciju 
publiskās tiesībās, krimināltiesības un privāttiesībās. Salīdzinājumu veiksim ar mums 
identisko privāttiesību specializācijas studiju programmu. 
 

Tartu Universitātes 
Tiesību zinātnes maģistra 

programma 
KP 

Akreditējamā STA 
Tiesību zinātnes maģistra 

programma 
KP 

Pamatkursi 30 
Obligātie un ierobežotas izvēles 

kursi 
34 

Tiesību teorija 2 **  
Tiesību filozofijas vēsture 2 **  
Kriminālpolicija 2   
Kriminālprocess 4 Ekonomiskie noziedzīgie 

nodarījumi 
4 

Administratīvais process 2 Administrat. tiesību aktuālās 
problēmas 

3 

Normatīvo aktu rakstīšanas 
metodoloģija 

2 Juridisko pētījumu metodoloģija 2 

Finanšu tiesības 2 Nodokļu tiesību aktuālie jautājumi 3 
Komectiesības 2 Komerctiesību aktuālās problēmas 3 
Intelektuālā īpašuma tiesības 2 **  
Starptautiskās privāttiesības 2 **  
Juridiskā rakstīšana un spriešana 2 Zinātniskie semināri 3 
Konkurences tiesības 2   
Papildus kurss starptautiskās un ES 
tiesībās 

2 Konstitucionālo tiesību 
ekonomiskie aspekti 

3 

Sociālās drošības tiesības 2 ES sociālās tiesības 3 
  Juridiskā un pārvaldes psiholoģija 2 
  Starptautiskā juridiskā 

terminoloģija 
2 

Specializācija Privāttiesībās 20   
Bankrota tiesības 2   
Apdrošināšanas tiesības 2 **  
Apbūves tiesības 2   
Komunikāciju tiesības 2 **  
Banku tiesības 2 **  
Starptautiskās ekonomiskās tiesības 2 Krīzes pārvaldība 3 
Starptautiskās darba tiesības 2 Darba tiesību aktuālās problēmas 3 
Starptautiskās tirdzniecības tiesības 2 Starptautiskās tirdzniecības tiesības 3 
Ārstu civilā atbildība 2   
Patērētāju tiesības 2 Patērētāju tiesību aizsardzība 3 
Igaunijas civillikuma seminārs 2 Saistību tiesību aktuālās problēmas 3 
Autortiesības 2 **  
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Tartu Universitātes 
Tiesību zinātnes maģistra 

programma 
KP 

Akreditējamā STA 
Tiesību zinātnes maģistra 

programma 
KP 

Industriālais īpašums 2   
Darba strīdu izlīgšana 2 Darba tiesību aktuālās problēmas 3 
Izvēles kursi 4   
Prakse 6 Prakse 6 
Maģistra darbs 20 Maģistra darbs 20 

Kopā 80 Kopā 60 
**- studiju kurss apgūts iepriekšējās studijās. 
 Tartu Universitātes maģistra studiju programma pēc izveides principa no 
apskatītajām ir vistuvākā, bet ir arī zināmas atšķirības. Tās saistās ar studiju laiku un studiju 
apjomu, kas attiecīgi ir par vienu semestri garāks un 20 KP lielāks. Par principiālu atšķirību 
jāuzskata Tartu programmas studiju priekšmetu lielais skaits un mazais katra priekšmeta 
apjoms, kas visiem studiju priekšmetiem, izņemot vienu, ir 2 KP. Bet neskatoties uz šādu 
priekšmetu dalījumu, studiju jomas abās programmās sakrīt, it sevišķi ja ņem vērā 
iepriekšējās studijas, kurās daudzi kursi apgūti pat lielākā apjomā. Nesakrīt tikai dažu kursu 
attiecinājums obligātajā vai specializācijas blokos. Atšķirību nav arī abu programmu prasībās 
pret prakses un maģistra darba apjomiem. 
 Veiktais salīdzinājums liecina, ka akreditējamai programmai nav būtisku atšķirību arī 
no citu Eiropas valstu maģistra studiju programmām. 

 
6.3. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem 
 Pašreizējā laikā profesionālo maģistra studiju programmu „Tiesību zinātnes” studē 37 
maģistranti. Darba devēja aptauja tika veikta starp darba devējiem, kuri nodrošina studējošo 
praksi studiju programmas ietvaros vai nodrošina darbu strādājošiem maģistrantiem. 
Aptaujas anketa sastādīta tā, lai respondenti varētu novērtēt maģistrantu zināšanas un 
prasmes, kā arī izvērtētu studējošo darbinieku profesionālo izaugsmi maģistra studiju 
programmas apguves gaitā. (8. pielikums) 
 Aptaujas rezultāti parādīja, ka 75% darba devēju maģistrantu darbu vērtēja kā 
pozitīvu, 25% nebija devuši vērtējumu). Neviens no darba devējiem maģistrantu darbu kā 
neapmierinošu netika vērtējis. 

Darba devēji vērtēja arī atsevišķas maģistrantu kvalitātes. 
 

Atsevišķi maģistrantu iezīmju vērtējumi (%) 
 Teicamas Labas Apmierinošas 
Kopējais zināšanu un 
prasmju līmenis 

28 72 - 

Valodu zināšanu līmenis 5 95 - 
Datorprasmju un 
informācijas analīzes 
prasmju līmenis 

46 54 - 

Saskarsmes prasmju 
līmenis 

78 22 - 

Tiesisko aktu zināšanas 
līmenis 

26 74 - 

Prasmes analizēt 
problēmsituācijas 

72 28 - 

Prasmes izstrādāt tiesiska 
rakstura dokumentus 

78 22 - 
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 Darba devēju aptauja parādīja, ka maģistranti kopumā pietiekoši optimāli (teicami) 
analizē problēmsituācijas, viņiem ir augstas komunikāciju prasmes un ir pietiekoši augsts 
kopējo zināšanu un prasmju līmenis. Relatīvi zemāk vērtētas atsevišķos gadījumos valodu 
(angļu vai vācu valodas) zināšanas. 
 Darba devēji ir augsti novērtējuši arī maģistrantu iespējas iekļauties darba tirgū, t.sk., 
juridiskajā jomā. 
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7. Studējošie 
 

7.1. Studējošo skaits programmā. 
 2008./2009.ak.gadā profesionālajā maģistra studiju programmā „Tiesību zinātnes” 
tika uzņemti 20 studējošie. 2009./2010.ak.gadā šajā studiju programmā tika uzņemti 17 
studējošie. 

 
7.2. Studējošo aptaujas un to analīze. 
 STA studenti aktīvi piedalās studiju procesa pilnveidošanā. Šī sadarbība paredz 
nepārtrauktu kontaktu ar studējošajiem, kas ļauj ievērot viņu ieteikumus studiju procesa 
uzlabošanai un realizēt atgriezenisko saiti ar studentiem. 
  Regulāri tiek veiktas studentu mutiskas aptaujas par to, kas viņiem patika un kas 
nepatika mācību procesā, ko viņi ieteiktu pilnveidot mācību kursa saturā un pasniegšanas 
metodēs. Šajās pārrunās tiek vērtēts mācību kursa saturs, pasniedzēja pasniegšanas kvalitāte 
un kompetence, kā arī kursa materiāli tehniskais nodrošinājums. Studentu pašpārvaldes 
ieteikumus studiju procesa uzlabošanā regulāri izskata STA mācībspēku sēdēs.  
 Studentu kritiskās piezīmes ņem vērā gan mācību kursu pasniedzēji, gan katedras 
vadība. Studentu kritiskās atziņas tiek uzklausītās arī grupu sapulcēs, ko rīko katedras 
vadība. 
 2010.g. februārī notika STA profesionālas maģistratūras studiju programmas 
“Tiesību zinātnes” studentu aptauja par mācību procesa kvalitāti un studentu apmierinātību 
ar dažādām mācību procesa sastāvdaļām. Tās rezultāti kalpoja kā svarīgs materiāls tālākai 
mācību procesa uzlabošanai katedrā. Studentu aptauja palīdzēja noskaidrot studentu 
motivāciju studēt STA maģistrantūras studiju programmā “Tiesību zinātnes”. Uz jautājumu 
vai studenti ir apmierināti ar augstskolas izvēli, negatīvi neatbildēja neviens studējošais, ar 
studiju programmas izvēli pilnīgi vai daļēji ir apmierināti visi studējošie, studiju kvalitāte kā 
laba ir novērtēta 68,8% aptaujāto. Īpašu atzinību studenti ir izteikuši moduļu apmācības 
sistēmai, kuru kā pozitīvu novērtē 81,3% aptaujāto. Kā savdabīgu kvalitātes rādītāju var 
uzskatīt to, ka vairāk nekā 87,5% aptaujāto apmeklētu visas lekcijas arī tad, ja netiktu veikta 
apmeklējuma kontrole. (8. pielikums) 

 
7.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 
 Studējošo līdzdalība mācību procesa pilnveidošanā profesionālajā maģistra studiju 
programmā „Tiesību zinātnes” risinās vairākos virzienos. 
 Tā regulāri notiek Tiesību zinātnes katedras vadītāja un studiju programmu vadītāja 
tikšanās ar studējošajiem. Šīs tikšanās notiek pirms katra semestra sākuma. Studējošie vērtē 
apgūto priekšmetu organizāciju, praktisko realizāciju, vērtē akadēmisko personālu un izsaka 
ieteikumus studiju programmas pilnveidošanā. 
 Tiesību zinātnes katedra katru mācību gadu veic studējošo aptaujas par docētāju 
darba vērtējumu, studiju nodrošinājumu ar nepieciešamajiem mācību un metodiskajiem 
materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem. Aptauju rezultāti sniedz konkrētu informāciju par 
akadēmiskā personāla profesionālo līmeni un studiju programmu praktisko realizāciju. 
Studējošie iesniedz priekšlikumus arī studējošo pašpārvaldē par studiju procesa kopējo 
organizāciju, iespējām izmantot bibliotēkas resursus un par komunikācijas sistēmas 
pilnveidošanu, iespējām izmantot elektroniskās datu bāzes un mācību materiālus. 
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8. Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla 
novērtējums 

 
8.1. Akadēmiskā personāla skaits.  
 Programmā paredzēto obligāto un profesionālās specializācijas priekšmetu 
pasniegšanu nodrošina:  
STA mācību spēki: J. Baumanis, Dr.iur. 

V. Dubure, Dr.iur. 
V. Cielava, Dr.iur. 
N. Žuravļovs, Dr.iur. 
J. Zaķis, Dr.habil.phys. 
V. Kuļbacka, Dr.phylol. 
A. Bernovskis, Mg.iur. 
L. Kaļiņina, MBA  
Z. Neilande, Mg.psych. 
A.Ozoliņa, Mg.iur., Mg.paed. 
J. Rutkovska, Mg.iur. 
V. Putāne, Mg.iur 
E. Soldans, Mg.iur. 

un viesdocētāji: O. Joksts, Dr.iur. 
G. Makarova, Dr.iur. 
J. Načisčionis, Dr. iur. 
J. Rozenbergs, Dr. iur. 
S. Fjodorova, Dr.oec. 
S. Hiļkevičs, Dr.oec. 
L. Mizovska, Mg.iur. 
P. Veits, Mg.phyl. 

 Programmas realizācijā tehnisko palīdzību nodrošina Tiesību katedras štata 
palīgpersonāls: katedras vadītāja asistente Tatjana Telegina, MBA, Mg.sc.man., lietvede 
Liāna Dumberga-Jarčihina, Bac.oec., un nodarbību plānotāja Svetlana Zaharova. 
Akadēmiskā personāla radošās un zinātniskās biogrāfijas pievienotas 2. pielikumā. 
 
8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība strukturvienības mērķu un 
uzdevumu īstenošanai.  
 Programmas realizācijas nodrošināšanā piedalās 8 viesdocētāji un 13 akadēmiskos 
amatos ievēlēti mācību spēki, kas sastāda 62 % no kopējā docētāju skaita programmā, 
neietverot maģistra darbu vadīšanu. (1. pielikums) 
 Zinātņu doktoru kopskaits – 12, kas sastāda 58 % no kopējā docētāju skaita 
programmā, no tiem juridisko zinātņu doktori – 8, no kuriem 4 juridisko zinātņu doktoriem 
STA ir ievēlēšanas vieta. 

 
Zinātniskais/ akadēmiskais grāds  

STA vēlēti Viesdocētāji 
Doktora grāds  6 29 % 6 29 % 

Maģistra grāds  7 33 % 2 9 % 

Kopā:  13 62 % 8 38 % 
 

 Lielākā daļa no docētājiem, kuriem STA ir blakus darba vieta, tiek iesaistīti studiju 
kursu īstenošanā par noteiktiem tematiem, un, tā kā novērtējamā programma ir profesionāla, 
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tad atsevišķu studiju kursu noteiktu tematu docēšanā iesaistītie praktiskie darbinieki 
veiksmīgi papildina maģistrantu teorētiskās zināšanas ar savu praktiskā darba pieredzi un 
aktualitātēm noteiktajā jomā. 
 
Studiju kursu nodrošinājums ar akadēmisko personālu: 
 

 Studiju saturs 

A
pj

om
s 

Atbildīgais pasniedzējs 
Darba vieta 

STA 

A Obligātie studiju priekšmeti         18 KP 
1 Krīzes pārvaldība 3 Sergejs Hiļkevičs, Dr.oec. Viesdocētājs 

2 
Juridiskā un pārvaldes 
psiholoģija 2 

Zanda Neilande, Mg.psich. Ievēlēšanas vieta 

3 
Saistību tiesību aktuālās 
problēmas 3 

Osvalds Joksts, Dr.iur 
Astrīda Ozoliņa, Mg.iur. 

Viesdocētājs 
Ievēlēšanas vieta 

4 ES sociālās tiesības 3 Pēteris Veits, Mg.phyl. Viesdocētājs 
5 Juridisko pētījumu metodoloģija 2 Nils Žuravļovs, Dr.iur Ievēlēšanas vieta 

6 
Starptautiskā juridiskā 
terminoloģija 2 

Vera Kuļbacka, Dr.philol. Ievēlēšanas vieta 

7 Zinātniskie semināri 3 Juris Zaķis, Dr.habil.phys. Ievēlēšanas vieta 
B Specializācijas priekšmeti           16 KP 
1 Patērētāju tiesību aizsardzība 3 Artūrs Bernovskis, Mg.iur Ievēlēšanas vieta 

2 
Starptautiskās tirdzniecības 
tiesības 

3 Lada Kaļiņina, MBA 
Vija Putāne, Mg.iur. 

Ievēlēšanas vieta 
Ievēlēšanas vieta 

3 
Komerctiesību  aktuālās 
problēmas 

3 
Līga Mizovska, Mg.iur. Viesdocētājs 

4 
Administratīvo tiesību aktuālās 
problēmas 

3 
Artūrs Bernovskis, Mg.iur Ievēlēšanas vieta 

5 Darba tiesību aktuālās problēmas 3 Vizma Dubure, Dr.iur Ievēlēšanas vieta 

6 
Konstitucionālo tiesību 
ekonomiskie aspekti  3 

Valdis Cielava, Dr.iur. Ievēlēšanas vieta 

7 
Ekonomisk noziedzīgie 
nodarījumi 

4 Jānis Baumanis, Dr.iur. 
Jeļena Rutkovska ,Mg.iur 

Ievēlēšanas vieta 
Ievēlēšanas vieta 

8 
Nodokļu tiesību aktuālie 
jautājumi 

3 
Svetlana Fjodorova, Dr.oec. Viesdocētājs 

 Kopā 25   
D. Prakse 6 KP Edgars Soldans, Mg.iur. Ievēlēšanas vieta 

E  Maģistra darbs 
20 
KP 

Gaļina Makarova, Dr.iur. 
Jānis Načisčionis, Dr. iur 
Jānis Rozenbergs, Dr. iur. 

Viesdocētājs 
Viesdocētājs 
Viesdocētājs 

 
Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstību struktūrvienības mērķu un uzdevumu 

īstenošanai apliecinā daudzas publikācijas un veiksmīga dalība konferencēs (2. pielikums). 
 

Dalība konferencēs 
• 2010.23.–24.04. Rīga, Sociālo tehnoloģiju augstskola. Starptautiska zinātniski praktiskā 

konference „Tiesību attīstība ekonomiskās krīzes apstākļos”  
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• 2009.29.10. Мinska, Baltkrievijas Valsts Universitāte. Starptautiska konference "Теория 
и практика совершенствования законодательства и правоприменения: традиции и 
новации” (Piedalījās 1 STA docētāja, 1 maģistrante)  

• 2009.29.05. Rīga, Sociālo tehnoloģiju augstskola. Starptautiska zinātniski praktiskā 
konference „Cilvēka tiesību un brīvību realizācijas aktuālas problēmas” (Piedalījās 5 STA 
docētāji, 8 studējošie)  

• 2008.29.05.–30.05. Rīga, Sociālo tehnoloģiju augstskola. Starptautiska zinātniski 
praktiskā konference „Eiropas un nacionālo tiesību aktuālas problēmas” (Piedalījās 8 STA 
docētāji, 3 studējošie)  

• 2008.30.05. Rīga, Biznesa augstskola Turība. IX Starptautiska zinātniska konference 
„Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi”, 3. sekcijas „Darba tiesisko attiecību 
regulējums, problēmas, risinājumi, nākotnes tendences” darba vadīšana. (Piedalījās 3 STA 
docētāji)  

 
8.3. Akadēmiskā personāla atlases un attīstības politika.  
 Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana un atjaunošana ir viens no būtiski 
svarīgiem katedras uzdevumiem.  
 Akadēmiskie amati STA tiek ieņemti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 
aktiem - vēlēšanu kārtībā pēc noteiktiem docētāju kvalifikācijas un atbilstības amatam 
kritērijiem. Galvenie no tiem ir izglītība un kvalifikācija, akadēmiskie un zinātniskie grādi, 
darba stāžs, kvalifikācijas paaugstināšana, zinātniski pētnieciskā darba rezultāti un 
metodiskās izstrādnes. Šie kritēriji ir arī noteicošie, veidojot docētāju atlases un attīstības 
politiku.  
 Studiju programmas akadēmiskā personāla apmācības, attīstības un atjaunošanas 
politika tiek realizēta, veicinot tā nepārtrauktu pilnve.idošanu un tā ietver: diskusijas un 
konsultācijas katedru sēdēs un ikdienas darbā; studijas doktorantūrā (doc. L. Kaļiņina, doc. 
L. Mizovska, doc. V. Putāne), akadēmiskā personāla profesionālās meistarības pilnveides 
kursus, akadēmiskā personāla veicināšanu piedalīties zinātniski pētnieciskajā darbā, 
semināros, konferencēs, kursos. Plānots, ka studijas doktorantūrā uzsāks lektores 
J.Rutkovska un A.Ozoliņa. 
 STA tiek veicināta zinātniski pētnieciskā darbība. Katru gadu tiek rīkotas  
konferences un Starptautiskās zinātniskās konferences. 
 Kā būtisks fakts studiju programmas realizācijā jāatzīmē tas, ka liela daļa docētāju ir 
arī savā jomā praktizējoši speciālisti un pašreizējie divi doktoranti plāno aizstāvēt savas 
disertācijas, kas tuvākā nākotnē nodrošinās doktoru īpatsvara pieaugumu studiju programmā. 
Tiek sekmēta arī pieredzes apmaiņa starp STA un citu skolu profesoriem un zinātņu 
doktoriem. 
 Šīm nolūkam ir arī izveidota pieredzējošo doktoru un profesoru konsultatīva padome 
jauniem mācībspēkiem. 

Padomes mērķis: Konsultatīvā padome tiesību zinātnēs izveidota augstskolas 
akadēmiskā personāla kompetences un kvalifikācijas paaugstināšanai un maģistru darbu 
zinātniskās kvalitātes nodrošināšanai. 

 
Padomes uzdevumi: 

- padome palīdz izstrādāt akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanas plānu un 
veicina tā izpildi; 

- padome apspriež un risina tiesību praksē atklātās problēmas, izvirzot uzdevumus 
šo problēmu dziļākai izpētei maģistru darbu līmenī;  

- padome konsultē maģistra darba vadītājus no STA puses par juridiskām 
problēmām, kuru risināšanai nepieciešams padziļināts pētījums zinātņu doktora 
vadībā. 
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 Padomes darbā tiek aicināti piedalīties profesori un praktizējoši zinātņu doktori, kuri 
ir ieinteresēti juridisko un starpdisciplināro problēmu atklāšanā, apspriešanā un atrisināšanā 
tiesību jomā. Padomes darbs notiek semināru un konsultāciju veidā. Padomi vada STA 
Tiesību zinātņu katedras vadītājs. 
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9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums. 
 

 Studiju programmas izmaksas tiek segtas no studējošo studiju maksām. Uz vienu 
studējošo gadā tās sastāda: 
 

Nr. Izdevumu veidi 

Pilna 
laika 

studijās 
(Ls) 

Nepilna 
laika 

studijās 
(Ls) 

1. 
Augstskolas personāla algas nodrošinājums t.sk. darba devēja 
valsts apdrošināšanas obligātās iemaksas  

714,15 448,50 

2. 
Materiāli tehniskā bāze mācību procesa nodrošināšanai 
(elektroenerģija ,apkure, noma, tehniska apkope, remonta izmaksas un citi) 

199,95 125,58 

3. Bibliotēkas un lasītavas nodrošinājums (grāmatu un žurnālu iegāde) 37,35 23,46 

4. Konferenču un zinātniski - pētniecisko pasākumu organizācija 63,72 40,02 

5. Interneta izmantošana (NICE, LURSOFT, KODEKS)  3,30 2,07 

6. Pakalpojumu apmaksa (mācību līdzekļi, kancelejas preces, tālruņa 
pakalpojumi, pasta izdevumi un citi) 

25,27 15,87 

7. Komandējumu un dienesta braucienu nodrošinājums 17,57 11,04 

8. Iekārtu iegādās un modernizēšanas izmaksas 37,35 23,46 

 PVN 230,00 144,00 

 Kopā: 1328,66 834,00 

 
 STA nodrošinājums ar datortehniku un telpām Rīgā, Bezdelīgu ielā 12 ir labs, šeit 
izvietotas 12 auditorijas ar 363 vietām, 2 datorklases ar 40 vietām, kas nodrošinātas ar 
lietišķām programmām: Microsoft Office 2000; Microsoft Office XP Pro; Windows 2000 
servers; Corel DRAW Graphics 11 un Tests Shell 2.3. 
Studējošo rīcībā ir 73 datori, 13 printeri, 3 skeneri u.c. tehnika. 

 STA bibliotēkas fondos pašlaik ir 18525 grāmatas. Fondi ir sistematizēti atbilstoši 
pieņemtajiem klasifikācijas standartiem. 80 procenti no visām grāmatām ir mācību grāmatas, 
94 procenti no tām  izdotas no 1992. līdz 2009. gadam. Nodrošinājums ar mācību grāmatām 
jurisprudencē sastāda ap 10 000 izdevumus. Studentu kultūras līmeņa celšanai domātas 300 
grāmatas par mākslu; 300 – par vēsturi, 1200 daiļliteratūras grāmatas. No 2009. līdz 
2010.gadam bibliotēka ir būtiski papildināta, nodrošinot studējošos tieši ar juridisko un 
sociāli politisko literatūru. STA bibliotēka ir Latvijas bibliotēku asociācijas biedrs.   
 Bibliotēkas grāmatas ir atļauts kopēt un nomāt. Bibliotēkā ir aprīkojums 
kserokopēšanai un nokopēto materiālu sastiprināšanai (sašūšanai). Lasītavā iespējams 
pieslēgties pie bāzes „NICE”, „Kodeks” un “Lursoft”. Studentiem bez maksas iespējams 
izmantot bezvadu interneta datorus. 
 STA studentiem pieejami arī citu bibliotēku sniegtie pakalpojumi, tajā skaitā: 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Universitātes bibliotēkas un Rīgas Juridiskās 
augstskolas bibliotēkas pakalpojumi. 
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10. Ārējie sakari. 
 

 STA ārējie sakari veidojas uz divpusējo līgumu pamata ar Latvijas un ārvalstu 
augstskolām un citām iestādēm un organizācijām, kuras darbojas tiesību zinātnes jomā. 
 No 2006. gada augstskola kā sadarbības partneris darbojas starptautiskajā projektā 
"International Education Society" (IES, London). Šī starptautiskā izglītības organizācija tika 
dibināta 1997. gadā ar PHARE atbalstu. Pašlaik tā ir vislielākā iestāde, kas specializējas 
dažādu tipu izglītības subjektu sertifikācijā. Saņemt šādu starptautisko sertifikātu var arī 
mūsu augstskolas absolventi. 
 Katrs sertifikāta īpašnieks tiek reģistrēts vienotā starptautiskā sertificēto iestāžu 
absolventu datu bāze. Datu glabāšanas termiņš – 20 gadi. Organizācijas pārstāvji sadarbojas 
ar dažādām ES palātām - informē par sertificēto iestāžu absolventiem, kuri meklē vakantas 
darba vietas atbilstoši iegūtai izglītībai. (10. pielikums) 
 STA ir izveidoti ārējie sakari ar valsts pārvaldes iestādēm. STA piedalās vairākos 
Latvijas un starptautiskos projektos, tādos, kā GAUDEAMUS 2010 un Nodarbinātības 
Valsts Aģentūras (NVA) un Eiropas Sociālā Fonda (ESF) finansētos bezdarbnieku 
apmācības projektos. STA kopā ar NVA darbojas ESF projekts bezdarbnieku apmācībai 
„Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2”, kurā bezdarbniekiem ar augstāko 
vai nepabeigtu augstāko izglītību tiek dota iespēja pabeigt izglītību vai paaugstināt izglītības 
līmeni vai pārkvalificēties, un projekts „Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām 
personām".  
 Augstskolas sadarbības līgumi paredz akadēmiska personāla un studējošo apmaiņu, 
piedalīšanas pušu organizētajās konferencēs un semināros, kopēju zinātnisko projektu 
izstrādi, zinātniskā, metodiskā un mācību pedagoģiskā darba koordināciju, kā arī citus 
kopējus pasākumus. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Rēzeknes augstskolu (7. pielikums). 
 STA ir vienojusies ar dažādām iestādēm un organizācijām par maģistrantu prakses 
vietām, piemēram, ar Rīgas Domes izpilddirekciju un Īpašuma departamentu, Rīgas rajona 
Zemesgrāmatas nodaļu, Rīgas apgabaltiesu, Ķekavas novada pašvaldību, SIA „Legal 
Support” un citām (Maģistrantu prakses vietu saraksts pievienots 11.pielikumā). 
 Pastāv sadarbība ar ārzemju partneriem - ar Baltkrievijas Valsts Universitāti un 
Južno-Uraļskas Valsts Universitāti (7. pielikums). 
 Ir uzsāktas vēl dažas starptautiskās programmas, kas ļaus studējošiem un 
mācībspēkiem apvienot profesionālo apmācību ar ārzemju pieredzes iegūšanu. STA plāno 
aktīvu sadarbību ar Sanktpēterburgas Rūpniecības un Tirdzniecības Kameru, kā arī sadarbību 
ar Drēzdenes pilsētas Tirdzniecības Kameru Vācijā. 
 Aktīvā stadijā pašlaik ir pārrunas ar Ukrainas un Kazahstānas Vēstniecībām par 
kvotu piešķiršanu to valstu iedzīvotājiem apmācībai STA maģistrantūrā. 
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11. Apliecinājums par studiju turpināšanas iespēju programmas 
īstenošanas pārtraukšanas gadījumā. 

 
 Sadarbības ar Rēzeknes augstskolu ietvaros 2005. gada 18. martā ir noslēgts 
sadarbības līgums starp STA un Rēzeknes Augstskolu par to, ka puses abpusēji apņemas 
nodrošināt studiju iespējas studējošajiem gadījumā, ja tiks pārtraukta STA realizētā 
profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Tiesību zinātnes”. 
Sadarbības līgums papildināts 11.02.2009.(7. pielikums) 
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12. Studiju programmas attīstības plāns. 
 
 Studiju programmas turpmākai dinamiskai attīstībai ir izstrādāts attīstības plāns, kas 
ietver būtiskākos darbības virzienus, lai piedāvātā programma būtu konkurētspējīga un 
pieprasīta darba tirgū. Maģistra profesionālās studiju programmas attīstības galvenās 
tendences būtu saistāmas ar tādiem faktoriem kā nepieciešamību pilnveidot programmas 
realizācijas nodrošinājumu, materiāltehnisko bāzi un nepieciešamību aktualizēt programmu 
privāto tiesību jomā atbilstoši darba tirgus prasībām un vispārējām sabiedrības attīstības 
tendencēm.  

Veiktā SWOT analīze nosaka studiju programmas tālākās attīstības virzienus.  
 
SWOT analīzi raksturo sekojoši dati: 
 

Stiprās puses Vājās puses 
 
1. Programma ieņem un aizpilda noteiktu 
vietu profesionālās ievirzes un tālākizglītības 
jomā 
2. Programmas saturs atbilst valsts 
profesionālās augstākās izglītības standartam 
un jurista profesijas standarta prasībām. 
3. Studiju procesa un prakses tuvināšana, 
mācību procesā iesaistot juristus - praktiķus, 
organizējot prakses un juristu dienas. 
4. Programmā darbojas kvalificēts 
akadēmiskais personāls un praktizējoši 
juristi. 
5. Lielākā daļa maģistrantu strādā ar tiesību 
zinātnēm saistītās jomās; tas palīdz uzlabot 
studiju procesu organizatoriski. 

1. Studentiem saspringts un intensīvs studiju 
darbs nedēļas nogalēs.  
2. Studiju programma tikai daļēji nodrošina 
izglītības iespējas ārvalstu studentiem angļu 
valodā.  
3. Nepietiekama iesaiste valsts līmeņa 
zinātnes grantos.  
 

Iespējas Draudi 
 
1. Veicināt akadēmiskā personāla stažēšanos, 
nodrošinot teorijas un prakses vienotību.  
2. Racionalizēt bibliotēkas un lasītavas darba 
organizāciju nedēļas nogalēs.  
3. Sagatavot jaunus mācību līdzekļus, t.sk. 
elektroniskā formā.  
4. Intensificēt akadēmiska personāla un 
vieslektoru starptautisko zinātnisko 
sadarbību.  
5. Veicināt STA akadēmiskā personāla 
studijas tiesību zinātņu doktorantūrā  
6. Darba iespējas absolventiem STA. 

 
1. Konkurences saasināšanās un pastiprinātā 
konkurence no privāto augstskolu puses 
saistībā ar demogrāfisko procesu radīto 
studentu skaita potenciālo samazinājumu.  
2. Sabiedrības materiālās labklājības augsmes 
neatbilstība studiju maksas iespējamam 
pieaugumam un inflācijas procesiem 
tautsaimniecībā.  
3. Augstākās izglītības centralizācija.  
4. Atalgojuma sistēma augstākajā izglītībā 
nemotivē augstskolu akadēmiskā un 
zinātniskā potenciāla attīstību. 

 
 Studiju programmas turpmākā perspektīvā attīstība ir ietverta STA attīstības plānos. 
Studiju programmas attīstība paredz tās pēctecīgu un mērķtiecīgu kvalitātes paaugstināšanu, 
kas nodrošinātu studējošiem vispusīgu, dziļu zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi. Studiju 
programmas attīstībai nākamajos gados veicami šādi uzdevumi: 
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Studiju programma un studiju process:  
- pamatojoties uz izglītības normatīvo aktu prasībām un studējošo novērtējumu, pilnveidot 
programmas struktūru un atsevišķu studiju kursu saturu;  

- koriģēt prakses programmu un uzdevumus, balstoties uz prakses vietu/uzņēmumu un 
praktikantu ieteikumu analīzes.  

Akadēmiskais personāls:  
- rast iespējas esošā akadēmiskā personāla regulārai kvalifikācijas paaugstināšanai, veicināt 
viņu studijas doktorantūrā un stažēšanos ārvalstu augstskolās;  

- paaugstināt akadēmiskā personāla pētnieciskā darba intensitāti, veicinot iesaistīšanos 
pētniecisko projektu izstrādē, tādējādi paaugstinot arī docētāju praktiskā darba pieredzi;  

- atbalstīt akadēmiskā personāla zināšanu un prasmju papildināšanu semināros un nozares 
jautājumiem veltītos kursos un sekmēt akadēmiskā personāla uzstāšanos dažādās 
konferencēs, semināros un zinātnisko rakstu un metodisko izstrādņu publicēšanu;  
- pilnveidot motivācijas sistēmu, kas veicina akadēmisko personālu piedalīties zinātniskajā 
darbībā;  

- studējošo zināšanu līmeņa paaugstināšānai, plašāk sadarboties ar ārvalstu augstskolu 
docētājiem, iesaistot tos atsevišķu studiju kursu/tēmu pasniegšanā;  

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

Studenti:  

- rīkot regulāras maģistrantu un docētāju zinātniski praktiskās konferences;  

- aktivizēt studentu iesaistīšanos studējošo apmaiņas programmās.  

Pārējie faktori:  

- rūpēties par mācību procesa tehnisko un metodisko nodrošinājumu;  

- regulāri papildināt bibliotēkas fondu ar jaunākām mācību grāmatām;  

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

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

- analizēt sadarbības rezultātus, aktualizēt sadarbības virzienus.  
 

Šo uzdevumu īstenošanai ir arī izstrādāts detalizēts darbības plāns ar izpildes laika 
posmu no 2010. gada līdz 2015.gadam (12. pielikums). Plāna pasākumu financiālais 
nodrošinājums no dibinātāju puses paredzēts pēc katra pasākuma atsevišķa plāna 
apstiprināšanas. 
 

Ņemot vērā pašnovertējuma ziņojumā minēto, var secināt, ka visas akreditācijas 
prasības ir izpildītas. 
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1. PIELIKUMS 

 
Informācija, kas apliecina, ka vismaz 50% no ievēlētā  

akadēmiskā personāla strādā augstskolā 
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Programmas akadēmiskā personāla docējamie studiju priekšmeti 
 

Nr. Uzvārds Vārds Amats STA Zin. (akad.)grāds Studiju priekšmeti 
1. Baumanis Jānis  Docents Dr.iur. Ekonomiski noziedzīgie nodarījumi 

2. Bernovskis Artūrs Lectors Mg.iur. Patērētāju tiesību aizsardzība 
Administratīvo tiesību aktuālās problēmas 

3. Cielava Valdis  Docents  Dr.iur. Konstitucionālo tiesību ekonomiskie aspekti 
4. Dubure Vizma Docente Dr.iur Darba tiesību aktuālās problēmas 

5. Fjodorova Svetlana Viesdocētājs Dr.oec Nodokļu tiesību aktuālie jautājumi 
6. Hiļkevičs Sergejs Viesdocētājs Dr.oec. Krīzes pārvaldība 
7. Joksts Osvalds Viesdocētājs Dr.iur. Saistību tiesību aktuālās problēmas 
8. Kaļiņina Lada Docente MBA Starptautiskās tirdzniecības tiesības  
9. Kuļbacka Vera Docente Dr.philol. Starptautiskā juridiskā terminoloģija 
10. Makarova Gaļina Viesdocētājs Dr.iur. Maģistra darbu vadīšana 
11. Mizovska Līga Viesdocētājs Mg.iur. Komerctiesību aktuālās problēmas 
12. Načisčionis Jānis Viesdocētājs Dr.iur. Maģistra darbu vadīšana 
13. Neilande Zanda Lektore Mg.psich. Juridiskā un pārvaldes psiholoģija 
14. Ozoliņa Astrīda Docente Mg.iur. Saistību tiesību aktuālās problēmas 
15. Putāne Vija Lektore Mg.iur. Starptautiskās tirdzniecības tiesības 
16. Rozenbergs Jānis Viesdocētājs Dr.iur. Maģistra darbu vadīšana 
17. Rutkovska Jeļena Lektore Mg.iur. Ekonomiski noziedzīgie nodarījumi 
18. Soldans Edgars Lektors Mg.iur. Prakses vadīšana 
19. Veits Pēteris Viesdocētājs Mg.phyl. ES sociālās tiesības  
20. Zaķis Juris Docents Dr.habil.phys. Zinātniskie semināri 
21. Žuravļovs Nils Docents Dr.iur. Juridisko pētījumu metodoloģija  
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2. PIELIKUMS 
 

Akadēmiskā personāla biogrāfijas un  
publikāciju saraksts, 

informācija par dalību konferencēs 
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CURRICULUM VITAE 

 

JĀNIS BAUMANIS 
Dr. iur. 

IZGLĪTĪBA: 
01.06.2004. –    Studē un absolvē Latvijas Policijas akadēmijas, klātienes juridiskās  
20.06.2008.  zinātnes doktora studiju programmu, krimināltiesību apakšnozarē.  
    Iegūst tiesību zinātnes doktora grādu. 
01.08.2003. –   Studē un absolvē Latvijas Policijas akadēmijas maģistra akadēmisko  
30.04.2004.   studiju programmu tiesību zinātnē. Iegūst tiesību zinātnes maģistra 
    akadēmisko grādu, tiesu varas institūciju tiesību apakšnozarē. 
03.01.2000. –   Studē un absolvē Latvijas Policijas akadēmijas, akadēmisko un  
20.06.2002.   profesionālo studiju posmu. Absolvējot, iegūst otrā līmeņa  
   profesionālās augstākās izglītības diplomu ar integrētu sociālo zinātņu  
   bakalaura akadēmisko standartu / jurista diplomu. (specializācija –   
   kriminālpolicijas dienesti). 
01.08.1996. –   Studē un absolvē Latvijas Policijas akadēmijas Policijas koledžu.  
11.12.1998.   Absolvējot, iegūst koledžas profesionālās izglītības diplomu  
    (specializācija – kriminālpolicijas dienesti). 
1993. – 1996.   Absolvē Limbažu 2.vidusskolu. Iegūst vidējo izglītību. 
PAPILDUS APMĀCĪBAS: 
16.06.2008. –   Starptautiskais seminārs par īpašuma konfiskāciju un ekonomisko  
20.06.2008.   noziegumu apkarošanas perspektīvām: „International Asset Forfeiture 
    Seminar”. Rīga: Konventa sēta. 
    Organizē: ASV Narkotiku apkarošanas administrācija (DEA). 
24.05.2007. –   Eiropas Savienības projekta „Strīdus izšķiršanas sistēmas un 
25.05.2007.   praktizējošu juristu apmācība” ietvaros un sadarbībā ar LR Tieslietu  
    ministriju un Vācijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības institūtu 
    organizēta apmācība: „Mediācijas brīnums”. Rīga: Kongresu nams. 
13.11.2006. –   Stažēšanās Lietuvas Mikolas Romeris universitātē (Mykolo Romerio 
11.12.2006.   universitetas) Krimināltiesību un Kriminoloģijas katedrās. 
15.02.2006. –   Kursi Latvijas Universitātes, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē: 
30.06.2006.   „Augstskolu mācībspēku pedagoģiskās izglītības pamati /Augstskolu 
    didaktika”.  
08.03.2006. –   Stažēšanās Latvijas Universitātes Juridiskā fakultātes Krimināltiesisko 
19.04.2006.   zinātņu katedrā.  
02.06.2003. –   Stažēšanās Bavārijas publiskās pārvaldes un justīcijas profesionālajā 
26.09.2003.   augstskolā Vācijas pilsētā Hof (Fachhohschule für öffentliche 
    Verwaltung und Rechtspflege in Bayern).  
11.09.2001. –   Starptautiskais seminārs par noziedzības apkarošanas organizatoriskiem 
13.09.2001.   aspektiem. „Organisation der Kriminalitätsbekämpfung”. Rīga: Latvijas 
    Policijas akadēmija. Organizē: „Polizei Forbildungs Institut NEUSS” 
VALODU ZINĀŠANAS: 

Brīvi pārvalda latviešu un krievu valodu.  
Labas vācu valodas zināšanas. Angļu valodu – sarunas līmenī. 

DARBA PIEREDZE: 
No 04.2010.  SIA „Sociālo tehnoloģiju augstskola”, docents 
No 28.12.2009.  Ieslodzījuma vietu pārvaldes Olaines cietuma (Latvijas cietumu 
    slimnīcas) vecākais inspektors (vecākais izmeklētājs). 
No 01.09.2008.   Sociālo tehnoloģiju augstskola. Vieslektors. Docē Krimināltiesības  
    vispārīgā daļa; Krimināltiesības sevišķā daļa; Kriminālprocesa tiesības 
    vispārīga daļa; Kriminālprocesa tiesības sevišķā daļa; Civilā aizsardzība; 
    Tiesu prakse krimināllietās; Tiesībaizsardzības iestādes. 
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No 08.02.2009.   Tieslietu ministrija Krimināltiesību departaments. Kriminālsodu 
   politikas īstenošanas darba grupas dalībnieks un sabiedriskās drošības 
    piespiedu līdzekļu koncepcijas izstrādes darba grupas dalībnieks. 
No 01.06.2005. Vairāku zinātnisko rakstu autors un zinātniski pētniecisko konferenču 

dalībnieks. Rakstu un konferenču saraksts CV pielikumā. 
19.11.2008.   Nodibinājumā „Latvijas Tiesnešu mācību centrs” lektors un izdales  
    materiālu autors priekšmetā: Pamatjautājumi krimināltiesībās. 
10.11.2008. –    Latvijas Policijas akadēmijas, Krimināltiesību katedras lektors, Docē 
27.12.2009.  Krimināltiesības vispārīgā daļa; Krimināltiesības sevišķā daļa 
    Kriminālprocesa tiesības vispārīga daļa; Kriminālprocesa tiesības 
    sevišķā daļa; Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas problēmas,  
    Kriminoloģiju, Tiesu varas institūciju tiesības. 
20.02.2006. –   Latvijas Policijas akadēmijas, Krimināltiesību katedras asistents, 
09.11.2008.  Docē Krimināltiesības, Kriminālprocesa tiesības, Kriminoloģiju, 
    Tiesu varas institūciju tiesības.  
02.01.1999. –  
28.12.1999.           Limbažu rajona policijas pārvaldes Kriminālpolicijas inspektors.  
PUBLIKĀCIJAS 2009.GADĀ: 

1. Izglītots policijas darbinieks ir drošības garants. No: Starptautiskās zinātniskās konferences: 
„Drošības nostiprināšanas problēmas krīzes apstākļos” materiāli. Rīga : Rīgas Stradiņa 
Universitāte, 2009. 

2. „Naida noziegumu” tiesiskā kvalifikācija. No: Liepājas Universitātes XII starptautiskās 
zinātniskās konferences materiāli: „Sabiedrība un kultūra: Citādība un mazākuma intereses”. 
Liepāja : Liepājas Universitāte, 2009. 

3. Jēdzieni „pamats” un „iemesls” kriminālprocesā. No: Administratīvā un Kriminālā Justīcija. 
Nr.1(46) Atb.red. S.Kazaka. Rīga : Latvijas Policijas akadēmija, 2009. 36.–42.lpp. 

4. Noziedzības determinantu izzināšana jaunajos laikos. No: Latvijas Policijas akadēmijas 
Raksti Nr.16. Rīga : Latvijas Policijas akadēmija, 2009. 9.–26.lpp. 

5. Cilvēktiesību un brīvību aspekti masu nekārtību novēršanā. Starptautiskās konferences: 
„Pasaules globālā krīze: kriminālo reāliju kontūras” materiāli. Rīga : Baltijas 
starptautiskajā akadēmijā, 2009. 

DALĪBA KONFERENCĒS 2009.GADĀ: 
1. 2010.gada 9.februārī. Dalība zinātniskajā konferencē Latvijas Universitātes Juridiskās 

zinātnes Krimināltiesību sekcijā: „Latvijas Universitātes 68.konference”, Rīga: Latvijas 
Universitāte. 

2. 2009.gada 16.septembrī. Dalība ar referātu starptautiskā zinātniskā konferencē: „Drošības 
nostiprināšanas problēmas krīzes apstākļos”, Rīga: Stradiņu Universitāte. 

3. 2009. gada 16. jūnijā. Dalība zinātniskajā konferencē: "Zināšanu sabiedrība un globālā 
krīze: Latvija", Rīgā: Latvijas Universitāte. 

4. 2009.gada 2.-3. aprīlī. Dalība ar referātu starptautiskā zinātniskā konferencē: „Pasaules 
globālā krīze: Kriminālo reāliju kontūras”. Organizē: „Society for Baltic Security” un 
Latvijas Kriminologu biedrība. Rīga: Baltijas starptautiskā akadēmija.  

5. 2009.gada 21.aprilī. Jurista dienu ietvaros dalība seminārā-diskusijā par tēmu "Cilvēktiesību 
ievērošana policijas darbā". Rīga: Latvijas Policijas akadēmija. 

6. 2009.gada 23.-24.aprīlī. Dalība ar referātu Liepājas Universitātes XII starptautiskā zinātniskā 
konferencē: „Sabiedrība un kultūra: Citādība un mazākuma intereses”. Liepāja: Liepājas 
Universitāte. 

7. 2009.gada 29.aprīlī. Dalība starptautiskajā konferencē: "Juridiskā palīdzība un atbalsts 
noziegumos cietušajiem" Rīga: viesnīca Radisson SAS Daugava. 

DALĪBA LIKUMPROJEKTU IZSTRĀDĒ: 
Ar Latvijas Republikas tieslietu ministra 2009.gada 19.februāra rīkojumu Nr.1-1/50 

J.Baumanis iekļauts darba grupā Kriminālsodu politikas koncepcijas īstenošanu saistīto 
normatīvo aktu projektu un sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu koncepcijas projekta 
izstrādei. 
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CITI IEVĒROJAMIE SASNIEGUMU SPECIALITĀTĒ: 
Laika periodā no 2006.gada 20.februāra līdz 2009.gada 27.decembrim J.Baumanis personīgi 

izstrādāja un pilnveidoja mācību metodiskos materiālus un studiju kursu programmas sekojošos 
mācību priekšmetos: Krimināltiesības vispārīga daļa, Krimināltiesības sevišķā daļa, Noziedzīgu 
nodarījumu kvalifikācijas problēmas un Kriminoloģija, kas paredzētas Latvijas Policijas akadēmijas 
bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu īstenošanai. 
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CURRICULUM VITAE 

 

ARTŪRS BERNOVSKIS 
Mg. iur. 

 
PERSONAS ZIŅAS. IZGLĪTĪBA. PIEREDZE 
VALODU ZINĀŠANAS: 
 Latviešu, krievu, angļu, vācu valodas 
IZGLĪTĪBA: 
2006-  „Rīgas Tehniskā Universitāte” Inženierekonomikas 

fakultāte, „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 
2005 2007 Sociālo zinātņu maģistra grāds Tiesību zinātnēs. Latvijas 

Universitātes Starptautisko attiecību institūts, 
starptautisko attiecību (tiesību) maģistra studiju 
programma; 

2001 2005 Augstākā izglītība. „Baltijas Krievu Institūts” Juridiskā 
fakultāte, specialitāte „Eiropas tiesības un starptautiskās 
attiecības”; 

2003 2004 „Latvijas Universitāte”, Tiesību zinātnes fakultāte; 

 2001 Vidējā izglītība. Kārļa Videnieka, Rīgas 77.Vidusskola. 

DARBA PIEREDZE:  
2009-  SIA „Sociālo tehnoloģiju augstskola”, lektors 
2008-  Interneta mārketinga aģentūras “Imedia.lv” vadītājs; 
2008-  SIA „Amber LED” valdes priekšsēdētājs; 

2007-  SIA „Capital City Media” valdes loceklis; 
2006-  Informācijas Tehnoloģiju uzņēmuma SIA „Boons” 

valdes priekšsēdētājs; 
01.06.2006. 01.09.2006. SIA ”Street Media” mārketinga menedžeris; 
10.03.2005 20.05.2005. Prakse, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē , Eiropas 

lietu un starptautiskās sadarbības departamentā; 
2004. 2005. SIA”NARVESEN BALTIJA” pārdošanas menedžeris; 
 2004 Prakse ,Ogres RPP kriminālpolicijas nodaļā 
PUBLIKĀCIJAS: 
 Maģistra darbs, Latvijas Universitāte, Starptautisko Attiecību Institūts : 

“Atbildība par noziegumiem ar starptautiskā elementa klātbūtni” 
PAPILDUS INFORMĀCIJA:  
 Darbs ar datoru – MS Word, MS Excel, Internet Explorer, MS Outlook, 

MS PowerPoint; 
 Kursi – “Gētes Institūts” - Vācu valoda (3a grupā); 
 ERGO apdrošināšanas kursi ; 
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CURRICULUM VITAE 

 
VALDIS CIELAVA 

Dr.iur. 

 

PERSONAS ZIŅAS. IZGLĪTĪBA. PIEREDZE 
VALODU ZINĀŠANAS: 
 Latviešu. Krievu valoda 
AKADĒMISKIE NOSAUKUMI   
UN ZINĀTNISKIE GRĀDI: 
 1992 

 
 

1982 

Ar LU Juridiskās fakultātes Domes1992.gada  
21.decembra lēmumu piešķirts docenta akadēmiskais 
nosaukums (docenta diploms LU-DOC Nr.0144);  
Ar PSRS Augstākās atestācijas komisijas 1982.gada 
7.aprīļa lēmumu piešķirts docenta zinātniskais nosaukums 
(diploms AC Nr.052686) 

IZGLĪTĪBA: 
 2000 

 
1999-2000 

 
1999 

 
 
 

1999 
 
 

1968 
 

1975 
 

1971 
1963 

Nīderlandes tiesību attīstības fonda kursi moderno kontraktu 
tiesībās Leidenes universitātē 
Vācijas starptautiskās tiesiskās sadarbības fonda kursi 
civilprocesa jautājumos 
Valsts aministrācijas skolas un SIGMA (Support for 
Improvement in Governance and Management in Central and 
Eastern European Countries) seminārs „Likumu izstrādāšanas 
tehnika” 
Vācijas starptautiskās tiesiskās sadarbības fonda (Deutsche  
Stiftung für internationale Rechtliche Zusammenarbeit E.V.) 
seminārs „ Likumdošanas process un tehnika”    
M.Lomonosova Maskavas Valsts universitāte, 
Kvalifikācijas celšanas institūts 
M.Lomonosova Maskavas Valsts universitāte,  
Kvalifikācijas celšanas institūts 
Latvijas Valsts universitāte, aspirantūra, jur.zin.kand.  
Latvijas Valsts universitāte, Juridiskā fakultāte, jurists 

DARBA PIEREDZE:  
2005 

 
2004 

 
1997 
1996 
1964 

 
1966 
2000 
1995 
1993 
1968 

 
 
 
 

1997 
2003 
1966 

 
1968 
2002 
2000 
1995 
2002 

SIA „Sociālo tehnoloģiju augstskola”, programmas direktors, 
katedras vadītājs 
Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome, 
jurists 
LR Saeima, Satversmes komisijas konsultants 
LR Tieslietu ministrija, juriskonsults 
LPSR Gaļas un piena rūpniecības ministrija, juriskonsults-
arbitrs 
LPSR Ministru Padomes Juridiskā komisija , juriskonsults,  
AS „Latvijas Tirdzniecības banka”, juridiskais padomnieks 
AS „Latintrādes Banka”, administrators, likvidators 
AS „Doma Banka”, vecākais jurists 
Latvijas (Valsts) universitāte, vecākais pasniedzējs, docents 
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ZINĀTNISKĀ DARBĪBA PĒDĒJOS 5 GADOS 
ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS: 
 2006 

 
 
 
 
 
1997 
 
 
1996 
 
 
1989 
 
 
1992 
 
 

Priekšvārds 
 
 
 
 
 
Banku likumdošana 
Latvijā. Saistību tiesības 
 
Pamattiesības – 
Satversmē vēl tukša 
vieta 
Latvijas Republikas 
Satversme: vēsture un 
mūsdienas 
1922.g.Satversme – 
veca dziesma jaunās 
skaņās? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Latvijas 
Satversmes 
sapulces 
stenogrammu 
izvilkums (1920-
1922) 
Izdots ar PHARE 
programmas 
atbalstu 
Cilvēktiesību 
žurnāls, nr.3 
 
Cīņa, 17, 19, 22, 
27, 30. martā, 
1.aprīlī 
Literatūra un 
Māksla 
 

Rīga 
 
 
 
 
 
Rīga 
 
 
Rīga 
 
 
Rīga 
 
 
Rīga 
 
 

5 
 
 
 
 
 
2,5 
 
 
0,3 
 
 
5 
 
 
0,7 
 
 

PIEDALĪŠANĀS ar REFERĀTU STARPTAUTISKAJĀS  
ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS: 
2008 
 
2005 
 
1998 
 

Starptautiska zinātniski praktiskā konference „Eiropas un nacionālo tiesību 
aktuālas problēmas” 
Latvijas Policijas akadēmija, starptautiska zinātniski prakstiska konferences, 
„Krimināltiesiskais taisnīgums” 
Referāts Latvijas Inteliģences apvienības XVIII konferencē „Tiesību vara un vieta 
valstī”  

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA PĒDĒJOS 5 GADOS 

2005-                SIA „ Sociālo tehnoloģiju augstskola”, docents 

DOCĒTIE STUDIJU KURSI: 
STA Konstitucionālās tiesības, 5 kredītpunkti 
IZSTRĀDĀTĀS STUDIJU PROGRAMMAS: 
Sociālo 
tehnoloģiju 
augstskola 

Konstitucionālās tiesības, 5 kredītpunkti  
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CURRICULUM VITAE 

 
VIZMA DUBURE 

Dr. iur. 
 
PERSONAS ZIŅAS. IZGLĪTĪBA. PIEREDZE 
VALODU ZINĀŠANAS: 
 Latviešu, krievu valodas 
AKADĒMISKIE NOSAUKUMI  
UN ZINĀTNISKIE GRĀDI: 
 1992. Tiesību doktors, Latvijas universtitāte. 

 1977. Juridisko zinātņu kandidāte, disertācija „Kolektīvais līgums pašreizējā 
posmā” (pēc LPSR materiāliem), Ļeņingradas (Sanktpēterburgas) 
Valsts universitāte. 

 1998.,  
1992.,  
1983 

Ievēlēta par Civiltiesisko zinātņu katedras docente, Latvijas 
universitāte. 

IZGLĪTĪBA: 
 1962. Latvijas valsts universitāte, jurista kvalifikācija 
PEDAGOĢISKĀ PILNEIDE: 
 2008. Pedagoģiskās pilnveides programma, sertifikāts Nr.005887 
DARBA PIEREDZE:  
2005. - Sociālo tehnoloģiju augstskolas docente 
2001. 2002. Rēzeknes Augstskolas docente 
1978. 2001. LVU Civiltiesisko zinātņu katedras docente 
1971. 1978. LVU Civiltiesisko zinātņu katedras vecākā pasniedzēja 
1966. 1967. LVU Civiltiesisko zinātņu katedras asistente. 
1962. 1966. LVU Civiltiesisko zinātņu katedras laborante. 
BLAKUS DARBS:  
1998. 2001. Satversmes tiesas padomniece 
1994. 1995. Tieslietu ministra padomniece 
1990. 1994. LR Augstākās Padomes, vēlāk Saeimas deputāta palīdze 
   
PUBLIKĀCIJAS 

1. „Darba tiesību pamatjēdziens un to īsi skaidrojumi”, LBK, Rīga, 2008 
2. Aktuālas tiesību problēmas- priekšvārds, STA, Rīga, 2006 
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CURRICULUM VITAE 

 

SERGEJS HIĻKEVIČS 
Dr.oec. 

 
Europass  

Curriculum 
Vitae  

 

Darba pieredze  
Laika periods 03/10/2000 - līdz dotajam brīdim 
Profesija vai 

ieņemamais amats 
2007 – 2009  VeA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes profesors 
2004 – 2009 Zinātņu prorektors 
2004 – 2009 Uzņēmējdarbības pārvaldības katedras vadītājs 
2002 – 2004 VeA Zinātnes  un attīstības daļas vadītājs 
2000 – 2002 VeA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāns 

Galvenie 
pienākumi 

Ekonomikas un pārvaldības fakultātes vadīšana, zinātnes un attīstības daļas 
vadīšana, katedras vadīšana, Ventspils Augstskolas zinātniskās darbības 
organizēšana un vadīšana 

Darba vietas 
nosaukums un 

adrese 

Ventspils Augstskola, Inženieru 101, Ventspils, LV-3600 

Nozare Izglītība un zinātne 
Laika periods 03/04/1980  - 02/10/2000 
Profesija vai 

ieņemamais amats 
Lektors, docents, Informātikas katedras vadītājs 

Galvenie 
pienākumi 

Katedras vadīšana 

Darba vietas 
nosaukums un 

adrese 

Daugavpils Universitāte, Vienības ielā, 13, Daugavpils, LV-5400 

Nozare Izglītība un zinātne 

Izglītība  
Laika periods 13/03/1992 - 13/03/1992 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta 

nosaukums / 
Piešķirtā 

kvalifikācija 

LR Fizikas doktors, diploms Nr. CD 001144 

Galvenie mācību 
priekšmeti / 

iegūtās 
profesionālās 

prasmes 

Fizikas doktors 

Izglītības iestādes 
nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitāte 

Laika periods 28/02/1977 - 31/03/1980 
Piešķirtā izglītības 

dokumenta 
nosaukums / 

Piešķirtā 
kvalifikācija 

Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts, diploms FM-032980 
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Galvenie mācību 
priekšmeti / 

iegūtās 
profesionālās 

prasmes 

Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts  

Izglītības iestādes 
nosaukums un 

veids 

Maskavas Valsts Universitātes Fizikas fakultāte, Kvantu statistikas katedra 

Laika periods 01/09/1971- 31/01/1977 
Piešķirtā izglītības 

dokumenta 
nosaukums / 

Piešķirtā 
kvalifikācija 

Fiziķis, diploms ar izcilību Nr. BI-070605 

Galvenie mācību 
priekšmeti / 

iegūtās 
profesionālās 

prasmes 

Fiziķis, kvantu statistiķis 

Izglītības iestādes 
nosaukums un 

veids 

Maskavas Valsts Universitātes Fizikas fakultāte, Kvantu statistikas katedra 

Akadēmiskie 
nosaukumi 

Profesors (2007) 
Asociētais profesors (2002) 
Docents (1991) 

Valodu prasmes  
Dzimtā valoda Krievu 

Citas valodas  
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  
Latviešu C

2 
Ļoti labi 

C
2 

Ļoti labi 
C
2 

Ļoti labi 
C
2 

Ļoti labi 
C
1 

Labi 

Angļu C
2 

Ļoti labi 
C
2 

Ļoti labi 
C
2 

Ļoti labi 
C
2 

Ļoti labi 
C
1 

Labi 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
Zinātniski 

pētnieciskā darbība 
Ceturtais zinātniskā darba periods (2000.-2009.) saistīts ar ekonomiku un 
uzņēmējdarbības vadību, loģistiku, finanšu matemātiku, informācijas tehnoloģiju 
izmantošanu uzņēmējdarbībā, krīzes pārvaldību. 
Trešais zinātniskā darba periods (1991.-2000.) saistīts ar informācijas tehnoloģijām, 
programmēšanas teoriju un praksi, datortīkliem, multimediju tehnoloģiju, 
ekonomisko informātiku, informācijas sistēmu projektēšanu un ieviešanu, jauno 
informācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmējdarbībā.  
Otrais zinātniskā darba periods (1984.-1991.) saistīts ar teorētisko un 
eksperimentālo fiziku, matemātisko modelēšanu - lauku kvantu teorijas metožu 
pielietošanu kondensētās vides teorijā, cietu ķermeņu sabrukšanas pie lielu ātrumu 
sadursmēm pētīšana. 

 Pētījumu praktiskais pielietojums saistīts ar speciālo tehnisko sistēmu izstrādāšanu  
un sabrukšanas procesa optimizēšanu  pie liela ātruma sadursmēm un sprādzieniem. 
Veikts apjomīgs teorētisko un praktisko līgumdarbu cikls.  
Pirmais zinātniskā darba periods (1977.-1984.) saistīts ar teorētisko fiziku - lauku 
kvantu teoriju, kvantu statistiku, elementāro daliņu fiziku, atomkodola teoriju.  
Zinātnisko publikāciju skaits – 63. 
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 Publikācijas pēdējo gadu laikā: 
1. S. Hilkevich “The theory and practice of municipal information systems 

creation.” Proceedings of III International conference “Person, colour, nature, 
music”. Daugavpils, May 15-18, 2002 

2. The Perspectives of Enegry Sector Development in Latvia according to National 
Development plan. Proceedings of EU Enlargement and integration conference 
“Security and Reliability of Gas and Electricity Supplies”, October 2005, Arona, 
Italy. 

3. S. Hilkevich, A.Apins. “The Possible Gas Transportation Routes into European 
Union”. Krājums “Ventspils Augstskolas 2. starptautiskā zinātniskā konference 
“Information Society and Modern Business” Ventspilī, 01.-02.07.2005.” 

4. S.Hilkevics.  ”On several Gas and Oil Transport Problems”. Krājums “Ventspils 
Augstskolas 3. starptautiskā zinātniskā konference “Information Society and 
Modern Business” Ventspilī 21.-22.09.2007. 

5. S.Hilkevics, I.Kantmane.  “The marketing of innovative products of Latvian 
companies”. Krājums “Ventspils Augstskolas 3. starptautiskā zinātniskā 
konference “Information Society and Modern Business” Ventspilī 21.-
22.09.2007. 

Referāti starptautiskās zinātniskās konferencēs pēdējo gadu laikā: 
1. Sergey Hilkevich. “Latvian National Development Plan 2007-2013:current 

situation analysis”Ventspils Augstskolas 2. starptautiskā zinātniskā konference 
“Information Society and Modern Business” Ventspilī, 01.-02.07.2005.  

2. Sergejs Hilkevics, Galina Hilkevica, Estere Vitola, Arnis Grantins. “Algorithms 
for fluid pipeline leak detection”.  12th International Conference Mathematical 
Modelling and Analysis MMA 2007, 30.maijs -2.jūnijs, 2007 Trakai, Lietuva. 

3. Sergejs Hilkevics, Galina Hilkevica, Estere Vitola. “Pressured Fluid Pipeline 
Leak Detections Methods. The Fourth International Conference of Applied 
Mathematics and Computing (Plovdiv, Bulgaria, August 12 – 18, 2007) 

4. Sergejs Hilkevics ”On several Gas and Oil Transport Problems”. Ventspils 
Augstskolas 3. starptautiskā zinātniskā konference “Information Society and 
Modern Business” Ventspilī 21.-22.09.2007. 

5. Sergejs Hilkevics “Mathematical Methods of Forecasting in Economics and 
Business”, RISEBA international scientific conference “Sustainable Business 
Development under Scenarios of Possible Economic Slowdown”, Riga, April 
10-12, 2008.  

 Latvijas Zinātnes padomes un citu valsts pētījumu projektu un programmu 
vadība vai līdzdalība to īstenošanā: 
1. Projekta vadība LR IZM TOP projektā “Inovatīvās Uzņēmējdarbības attīstības 

centra izveide” 09.2004.-05.2005. 
2. Dalība „Nacionālā Attīstības plāna (2007-2013)” sadaļas „Esošās situācijas 

analīze” nodaļu izstrādes darba grupā  2005. gada martā - jūnijā.  
3. Projekta izstrāde un piedalīšanās projekta vadībā ERAF projektā “Zinātniskās 

aparatūras iepirkšanas datu pārraides proceu izpētei garās optiskās sakaru līnijās” 
07.2005.-12.2006. 

4. Projekta vadība PHARE 2003 programmas projektā “Uz zinātni un inovatīvo 
darbību Latvijā balstītas profesionālās maģistra studiju programmas “Inovatīvā 
biznesa attīstība”(MBA_IBA) izveide 08.2005.-08.2006. 

5. Projekta vadība LR Ekonomikas ministrijas atklātu projektu konkursa projektā 
“Kurzemes Tehnoloģiju pārnses kontaktpunkta izveide un darbības uz Ventspils 
Augstskolas bāzes” 12.2005.-11.2007. 

 Starptautiski finansētu pētījumu projektu vadība vai izpilde: 
TEMPUS Structural Joint European Project S_JEP-12552-97  (300 000 Eiro)- 
izpilde, darba grupas vadība, www.tempus.dpu.lv ; 
AVANTI - Added Value Access to New Technologies and services on the Internet  
– (6.8 milj. Eiro) - izpilde, tehniskās komitejas loceklis (www.avantiproject.org). 
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 Zinātnisko līgumdarbu vadība vai līdzdalība to īstenošanā: 
1. “Biznesa procesu izpēte Ventspils pašvaldībā un ar to saistītos uzņēmumos”. 
Atskaite par zinātniski - pētniecisko darbu. Ventspils, VeA, 2001. Līgums ar 
Ventspils pilsētas domi. Darba vadītājs.  
2. “Tūrisma plūsma uz un no Ventspils”. Atskaite par zinātniski - pētniecisko darbu. 
Ventspils, VeA, 2002. Līgums ar Ventspils pilsētas domi. Darba vadītājs. 
3. “LR Aizsardzības ministrijas sporta centrs Ventspilī. Ekonomiskais pamatojums”. 
Atskaite par zinātniski - pētniecisko darbu. Ventspils, VeA, 2004. Līgums ar  
Ventspils PI “Komunālā pārvalde” 
4. “Īslaicīgu noplūžu notikumu atpazīšanas metodes izstrādi, dehermetizācijas un 
noplūžu notikumu lokalizācijas algoritma izstrādi, algoritmu parametru optimizāciju, 
algoritmu efektivitātes salīdzinošo analīzi, ietekmējošo faktoru noteikšana un 
tehniskā apraksta sagatavošana, brīdinājuma/informēšanas sistēmas izveides 
rekomendāciju izstrāde”. Atskaite par zinātniski - pētniecisko darbu. Ventspils, VeA, 
2006. Līgums ar SIA Latrostrans. Darba vadītājs. 
5. Tehniskās analīzes sistēmas algoritma izstrāde un testēšana. Atskaite par 
zinātniski - pētniecisko darbu. Ventspils, VeA, 2006. Līgums ar SIA Davesco 
Marketing. Darba vadītājs. 
6. Speciālo maršrutu autobusu kursēšanas grafiku un autovadītāju darba grafiku 
automatizētas formēšanas sistēmas izstrāde. Atskaite par zinātniski - pētniecisko 
darbu. Ventspils, VeA, 2007. Līgums ar SIA Ventspils Reiss. Darba vadītājs.  

Pedagoģiskās 
kvalifikācijas 

kritēriji 

Promocijas darbu vadība DPU: 
1. P. Drozdovs. “Apmācošo programmu paketes izveidošana uz moduļa principa 
bāzes”. 1990. g. 
2. N. Bogdanova “Multimediju apmācošo programmu projektēšana un izstrāde uz 
kontekst-moduļa principa bāzes ”. 2000 g. 

 Promocijas darbu vadība VeA: 
1. Andrejs Apins. “Latvijas enerģētikas uzņēmumu pārvaldība globalizācijas un 
tirgus liberalizācijas aptākļos”. 
2. Ieva Kantmane. “Latvijas inovatīvo uzņēmumu produkcijas starptautiskais 
mārketings” 
3. Artūrs Kokars. “Latvijas lidostu pārvaldības modeļa izstrāde”. 
4. Dace Štefenberga.”Inovatīvā uzņēmējdarbība reģionālā ekonomiskā vidē”. 

 Maģistra darbu vadība: katru gadu – 6-8 maģistra darbi, vairāk neka 50 maģistra 
darbu vadītājs. 

 Lekciju un semināru vadība: 
Lasītie akadēmiskie kursi:    
2000 – 2009 
Loģistika. Vērtspapīru tehniskā analīze. Baltijas jūras reģiona finanšu tīkli. Krīzes 
pārvaldība. Jauno informācijas tehnoloģiju izmantošana uzņēmējdarbībā. Algoritmu 
teorija 
1990 – 2000 
Algoritmu teorija. Programmēšanas teorija un prakse. Formālas sistēmas un 
kompilācijas teorija. Matemātiskā modelēšana. Datortehnika 
1980 – 1990 
Elektrodinamika. Statistiskā fizika. Termodinamika. Kvantu mehānika. Kvantu 
lauku teorija 

 Studiju kursu (priekšmetu) programmu izstrāde: 
Studiju kurss “Vērtspapīru tehniskā analīze” 
Studiju kurss “Baltijas jūras reģiona finanšu tīkli” 
Studiju kurss ” Krīzes pārvaldība”  
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 Studiju programmu izstrāde un vadība: 
Sekojošo studiju programmu direktors: 
Daugavpils Universitāte 
1. Akadēmiskā studiju programma dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai 

datorzinātnēs Akreditācijas komisijas lēmums Nr.199 2000.29.06 (6 g.) 
2. Profesionālā studiju programma informātikas skolotāja kvalifikācijas 

iegūšanai. Akreditācijas komisijas lēmums Nr.203 2000.29.06 (6g.) 
3. Akadēmiskā studiju programma dabaszinātņu maģistra grāda iegūšanai 

datorzinātnēs Akreditācijas komisijas lēmums Nr.200 2000.29.06(2 g.)  
4. Profesionālā studiju programma programmētāja kvalifikācijas iegūšanai 

Akreditācijas komisijas lēmums Nr.205 2000.29.06 (6 g.) 
Ventspils Augstskola 

1. Profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība” maģistra 
profesionālā grāda iegūšanai uzņēmējdarbības vadībā. Akreditācijas 
komisijas 28.05.2003. lēmums Nr. 636, akreditācijas lapa Nr. 014-594. 

2. Starpaugstskolu doktora studiju programma Vadības zinātnes nozares 
biznesa vadības apakšnozares (51345), 12.12.2007. akreditācijas komisijas 
lēmums Nr.3155, akreditācijas lapa Nr.014-1387. 

 Referāti akadēmiskajās konferencēs: 
Katru gadu referāti Ventspils Augstskolas, Banku Augstskolas, Daugavpils 
Universitātes ikgadējās zinātniskās konferencēs, Fizikas biedrības un matemātikas 
biedrības konferencēs. 

 Kvalifikācijas celšana augstskolās vai zinātniskās pētniecības iestādēs: 
6-8 dienu semināri starptautisko projektu ietvaros Somijā (Otanaemi Science park, 
tālmācibas projekts), Francijā (6. Parīzes Universitātē, Tempus), Anglijā (ICL, 
Avanti projekts), Zviedrijā (Karaliskā Tehniskā Augstskola, Chalmers Universitāte, 
MBA_IBA projekts). 

 Lekciju lasīšana ārvalstu augstskolās vai lekciju kursa lasīšana ārzemju studentu 
grupām: Latvijā: Lekciju kurss angļu valodā Lietuvas, Igaunijas, Latvijas studentiem 
“Lectures in Technical Analysis”, RSE, 2000. 
Zviedrijā: Lekciju kurss “Mathematical methods of forecasting”, kurss angļu valodā 
Karaliskās Tehniskās Augstskolas studentiem ERASMUS apmaiņas programmas 
ietvaros, 2003. 

Organizatoriskās 
kompetences 

kritēriji 

Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju vadība vai līdzdalība to 
darbībā: 
VeA Zinātņu Padomes vadībā. 

 Starptautisko konferenču organizācijas komisijas vadība vai līdzdalība to darbībā: 
1. III International Conference “Person. Colour. Music. Nature”, Daugavpils, May 
15-18,2002 Chairman of Section F “Development of innovative enterpreneurship” 
(with  prof. Pierro Formica, Italy). 
2. Ventspils Augstskolas 2. starptautiskā zinātniskā konference “Information Society 
and Modern Business” Ventspilī, 01.-02.07.2005. Chairman of Organizing 
Committee. 
3. Ventspils Augstskolas 3. starptautiskā zinātniskā konference “Information Society 
and Modern Business” Ventspilī, 21.-22.09.2007. Chairman of Organizing 
Committee. 
4. V International Conference “Person. Colour. Music. Nature”, Daugavpils, 
October 17-21 ,2007. Scientific and Review Committee. 

 Augstskolas, fakultātes, institūta, profesoru grupas, katedras, laboratorijas vadība: 
1987. -  2000. Informātikas katedras vadītājs, Daugavpils Universitāte; 
2000. – 2002. Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāns Ventspils Augstskola. 
2002. – 2005. Zinātnes un attīstības daļas vadītājs. 
2005. -  2009. Zinātņu prorektors 
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Datora lietošanas 
prasmes 

Pieredze darbā ar vairākām operetājsistēmām (KRAB, DUBNA, IBM/360, EC, 
RSX, OS RV, Unix, MS DOS, Windows, Linux), pieredze programmēšanā  
(ALGOL, FORTRAN, PASCAL, Delphi, C,C++, Assembler, FOXPRO, JAVA, 
PHP),  pieredze informācijas sistēmu projektēšanā un ieviešanā, jauno 
informācijas tehnoloģiju izmantošanā uzņēmējdarbībā, fizisko un ekonomisko 
procesu matemātiskā modelēšanā. 

Vadītāja apliecība B kategorijas apliecība 



 48 

 
 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA PĒDĒJOS 5 GADOS 
ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS: 

1. Ekonomisko noziedzību veicinošo finansu fondu neformālās pārvietošanas sistēmas”. 
Administratīva un Kriminālā justīciju, 2004., Nr. 3/4. 

2. „Civiltiesisko attiecību problēmas ekonomiskās noziedzības kontekstā”. Administratīva un 
Kriminālā justīciju, 2004., Nr. ¾ 

3. «Предпринимательская деятельность и экономическая преступность» Закон и жизнь, 
Кишинев, 2004. 

4. „Ekonomisko noziegumu tendences un to civiltiesiskais raksturs” (Starptautiska zinātniska 
konference), rakstu krājums “Drošība un tautas attīstība” 2004. 

5. „Morālais kaitējums: zaudējumu atlīdzināšanai” Jurista vārds Nr. 15, 2005. 
MĀCĪBU GRĀMATAS 
2003 „Ieroči un likums”, Biznesa augstskola „Turība”, Rīga 
2003 „Saistību tiesības saimnieciskos darījumos” (otrais papildinātais izdevums) 

Biznesa augstskola „Turība”, Rīga 
2006 „Zemes reforma Latvijā un tas tiesiskais nodrošinājums” (1990.- 2005.g.) Rīga 
PIEDALĪŠANĀS ar REFERĀTU STARPTAUTISKAJĀS  
ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS: 

CURRICULUM VITAE 
 

OSVALDS JOKSTS 
Dr.iur. 

 
PERSONAS ZIŅAS. IZGLĪTĪBA. PIEREDZE 
VALODU ZINĀŠANAS: 
 Latviešu. Krievu, vācu valodas 
AKADĒMISKIE NOSAUKUMI   
UN ZINĀTNISKIE GRĀDI: 
 01.12.1991 Habilitēta tiesību zinātņu doktora grāds (LU habilitācijas un 

promocijas padomes lēmums Nr. 22) 

 1990 Juridisko zinātņu doktora grāds 
 1984 Juridisko zinātņu kandidāta grāds 
IZGLĪTĪBA: 
  Augstākā, PSRS Valsts un tiesību institūts – aspirantūra un 

doktorantūra 
DARBA PIEREDZE:  

2006  LPA Civiltiesību katedra, profesors 
2003 2006 LPA Civiltiesību katedras vadītājs un profesors 
2000 2003 Pašnodarbinātā persona 
1996 2000 LPA Civiltiesību katedras vadītājs un profesors 
1992 1996 LPA mācību prorektors, Civiltiesību katedras vadītājs un 

profesors 
1990 1992 LLU agrāro tiesību katedras vadītājs, docents 
1988 1990 Latvijas agrāras ekonomikas institūts- sektora vadītājs 
1987 1988 Latvijas agrorūpnieciskās komitejas galvenās pārvaldes 

priekšnieka vietnieks 
1983 1987 Agrokombināta „Jelgava” ģenerāldirektors 
1973 1983 Valsts pārvaldes darbā 
1970 1973 Saimnieciskā darbā 
1965 1970 Valsts pārvaldes darbā 
1962 1965 Saimnieciskā darbā 
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2000 Starptautiska zinātniski – praktiskā konference „Likumdošanas pilnveidošanas 
jautājumi uzņēmējdarbībā” Sociālo tehnoloģiju augstskola, Rīga 

2002 Starptautiska zinātniskā konference „Uzņēmējdarbība un tās tiesiskā vide: procesi, 
tendences, rezultāti.” Biznesa augstskola „Turība”, Rīga  

2004 Starptautiska zinātniskā konference „Drošība un tautas attīstība” Daugavpils 
Universitāte 

2004 Starptautiska zinātniskā konference „Sociālo zinātņu attīstības problēmas ES 
paplašināšanas kontekstā” Stradiņa Universitāte, Rīga 

2006 Starptautiska zinātniski – praktiskā konference „Policijas izglītība Latvija un 
Eiropā” Latvijas Policijas akadēmija, Rīga 

2008 . Starptautiska zinātniski praktiskā konference „Eiropas un nacionālo tiesību 
aktuālas problēmas”, Sociālo tehnoloģiju augstskola, Rīga 

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA PĒDĒJOS 5 GADOS 
Vadītie maģistra darbi (skaits) - 50 
Vadītie bakalaura darbi un kvalifikācijas darbi (skaits) – 52 
Izstrādātās studiju programmas – 17 
IZSTRĀDĀTIE STUDIJU PROGRAMMAS: 
2 KP Ievads civiltiesībās 
4 KP Saistību tiesības 
2 KP Mantojuma tiesības 
3 KP Lietu (īpašuma) tiesības 
2 KP Tirdzniecības tiesības 
2 KP Medicīnas tiesības 
2 KP Tiesu nolēmumi (maģistra programma SIA Biznesa augstskola „Turība”)  
2 KP Praktikums (maģistra programma SIA Biznesa augstskola „Turība”) 
2 KP Darījumi ar īpašumiem (maģistra programma ) 
 Latvijas tiesību sistēma (LU Starptautisko attiecību institūts) 
DOCĒTIE STUDIJU KURSI: 
2 KP Ievads civiltiesībās 
2 KP Darba tiesības (maģistra programma ) 
4 KP Komerctiesības 
 Latvijas tiesību sistēma (LU Starptautisko attiecību institūts) u.c. 
ORGANIZATORISKAIS DARBS: 
 LPA Senāta priekšsēdētājs  
 LPA profesoru padomes loceklis 
 LPA žurnāla „LPA raksti” redakcijas loceklis 
 LPA Akadēmiskās padomes loceklis 
 LPA žurnāla „Administratīvā un kriminālā justīcija” redkolēģijas loceklis u.c. 
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CURRICULUM VITAE 

 
SVETLANA FJODOROVA 

Dr. oec. 
 

PERSONAS ZIŅAS. IZGLĪTĪBA. PIEREDZE 
VALODU ZINĀŠANAS: 
 Latviešu, krievu valodas 
AKADĒMISKIE NOSAUKUMI  
UN ZINĀTNISKIE GRĀDI: 
 1993. RTU.Nostrifikācija. Dr. oec. 
 1992. RTU, Ekonomikas zinātņu doktors, RTU habilitācijas Padomes H-

09, 11.12.1992.g. lēmums 
 1978 Maskavas inženier-celtniecības institūts. Pasākumu plānošanas 

metodiskie pamati celtniecības darbu kvalitātes uzlabošanai  
IZGLĪTĪBA: 
1995. 1995. MSI Ungārija, menedžments 
1994. 1994. Rīgas menedžeru skola 
1992. 1992. Kanādas biznesa skola Rietumu Ontario 
1990. 1990. Kijevas inženierceltniecības institūts 
1978. 1978. Maskavas inženierceltniecības institūts 
1974. 1978. Rīgas Politehniskais institūts, aspirantūra 
1961. 1967. Rīgas Politehniskais institūts, celtniecības fakultāte 
1958. 1961. Rīgas Celtniecības tehnikums 
PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE (Pēdējos 5 gados): 
 2007. SIA “Kogra” mācību centrs. Datorzinības (ar priekszināšanam) 90 

st. apjoma: Informāciju tehnoloģijas kurss. 
 2007. Mācību centrs “ NIA-KO”. Nekustamā īpašuma tirdzniecība. 
 2006. Projekts “Atbalstu RTU JEF nekustāma īpašuma nozares 

akadēmiskā personāla kompetenču paaugstinašanai”. Seminārs 
“Izglītības nozīme nekustamo īpašumu nozarē”. 

 2006. Seminārs par privātpersonu kredīta saņemšanas iespējām. AS 
“Hansabanka” sertifikāts. 

 2003. LU. Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide. 
DARBA PIEREDZE:  
 šobrīd STA viesdocente 
 1999. RTU Inženierekonomikas fakultātes docente 
1982. 1999. RTU Būvuzņēmējdarbības ekonomikas un organizēšanas katedras 

docente 
1968. 1982. Rīgas Politehniskais institūts, vecākā pasniedzēja 
1967. 1968. Rīgas Politehniskais institūts, asistente 
1961. 1967. Celtniecības parvalde Nr.59. Trests “Rigastroj” 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA PĒDĒJOS 5 GADOS 
ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS: 
1998. Projektu vadība. Lekciju konspekts. – Rīga. 
1999. Inovāciju vadīšana. Lekciju konspekts. – Rīga. 
2000. Inovāciju projektu ekonomiskā vērtēšana. Lekciju konspekts. – Rīga. 
2001. Государственная поддержка малого бизнеса в Латвии. – Межд. научно-
практическая конф. – Киев 
2003. Федорова С. Цауркубуле Ж. Свободные экономические зоны Латвии.Rakstu 
krājums. Starptautiskā konfernece Polijā 
2003. Fjodorova S., Caurkubule Ž. Projektu vadības ievešana ekonomistu mācibu 
sagatavošanos procesā. Rakstu krājums. Rīga. 2003. 
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2004. Fjodorova S., Mihejeva V. Efektīvas uzņēmējdarbības attīstība Latvijas reģionālās 
reformas gaitā. Rakstu krājums.RTU. Rīga. 
2005. Fjodorova S., Mihejeva V. Latvijas integrācija Eiropas savienībā un tās banku 
sistēmas attīstība. RTU. Rakstu krājums. Riga. 
2008. Fjodorova S, Mihejeva V. Būvniecības loģistika. RTU, Rīga 
DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS PROJEKTOS 
2006.-2007. Daliba Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts RTU IEF nekustamā īpašuma 

nozares akadēmiskā personāla kompetencu paaugstināšana. 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA PĒDĒJOS 5 GADOS 
DOCĒTIE STUDIJU KURSI: 
 Nosaukums, KP apjoms 
 Inovāciju vadīšana 
 Projektu vadība 
 Uzņēmējdarbības apdrošināšana 
 Uzņēmējdarbības ekonomika 
 Menedžmenta pamati 
 Tirgzinības pamati 
 Nodokļi un nodevas 
 Banku darbība 
 Kvalītātes vadības sistēma 
SAGATAVOTIE MĀCĪBU LĪDZEKĻI: 
2008. Fjodorova S. Mihejeva V. Loģistika būvniecībā. Lekciju konspekts. RTU. Rīga. 
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CURRICULUM VITAE 
 

LADA KAĻIŅINA 
MBA 

Laika periods  10.2009. – līdz dotajam brīdim 
Profesija vai 

ieņemamais amats 
 Maiģstra programmas direktore 

Docente 
Galvenie pienākumi  Programmas vadīšana 

Darba vietas 
nosaukums un adrese 

 SIA „Sociālo tehnoloģiju augstskola” 

Nozare  Izglītība un zinātne 
Laika periods  05.2003. – līdz dotajam brīdim 
Profesija vai 

ieņemamais amats 
 Valdes priekšsēdētāja 

Galvenie pienākumi  Kompānijas darbības vadība 
Darba vietas 

nosaukums un adrese 
 JUNGHEINRICH LIFT TRUCK SIA 

Nozare  Transports un loģistika 
Laika periods  05.2002. – 05.2003. 
Profesija vai 

ieņemamais amats 
 Izpilddirektore 

Galvenie pienākumi  Kompānijas darbības vadība 
Darba vietas 

nosaukums un adrese 
 ADE SIA 

Nozare  Vairumtirdzniecība 
Laika periods  04.1996. – 05.2002. 
Profesija vai 

ieņemamais amats 
 Rīkotājdirektore 

Galvenie pienākumi  Kompānijas darbības vadība 
Darba vietas 

nosaukums un adrese 
 HENKEL LATVIA SIA 

Nozare  Vairumtirdzniecība 
Laika periods  09.1992. – 06.1996. 
Profesija vai 

ieņemamais amats 
 Docētāja un juridiskās fakultātes dekāne 

Galvenie pienākumi  Juridiskās fakultātes vadīšana 
Darba vietas 

nosaukums un adrese 
 BALTIJAS KRIEVU INSTITŪTS BO 

Nozare  Izglītība un zinātne 
Laika periods  06.1990. – 04.1996. 
Profesija vai 

ieņemamais amats 
 Juriste 

Galvenie pienākumi  Latvijas un ārvalstu kompāniju konsultācijas 
Darba vietas 

nosaukums un adrese 
 Privātais juridiskais birojs 

Nozare  Jurisprudence 
Izglītība 

Laika periods  09.2009.- līdz dotajam brīdim 
Izglītības iestādes 

nosaukums un veids 
 ISMA, doktorantūra vadībzinātnēs 

Laika periods  02.2000.-06.2002. 
Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums 
 Maģistra grāds vadībzinātnēs (MBA) 
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/ Piešķirtā kvalifikācija 
Izglītības iestādes 

nosaukums un veids 
 RSEBAA 

Laika periods  09.1990.-06.1993. 
Izglītības iestādes 

nosaukums un veids 
 Latvijas Universitāte, juridiskā fakultāte, doktorantūra 

Laika periods  09.1985.-06.1990. 
Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums 
/ Piešķirtā kvalifikācija 

 Jurists 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

 Latvijas Universitāte, juridiskā fakultāte 

Laika periods  09.1975.-06.1985. 
Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums 
/ Piešķirtā kvalifikācija 

 Vīdēja izglītība 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

 Rīgas 30.vidusskola 

 Prasmes 
Dzimtā valoda  krievu 
 Citas valodas 

Pašnovērtējums  Izpratne Runāšana Rakstīšana 
 Līmenis (*)   Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs  

Latviešu  C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi 
Angļu  C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi 
Vācu  C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi 

 
Datora lietošanas 

prasmes 
 labas iemaņas darbā ar Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook, Interneta lietošanā 
 

 

Autovadītāja apliecība  B kategorija no 1991.gada 
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CURRICULUM VITAE 

 

VERA KUĻBACKA 
Dr.philol. 

 
PERSONAS ZIŅAS. IZGLĪTĪBA. PIEREDZE 
VALODU ZINĀŠANAS: 
 Latviešu, krievu, vācu, angļu un latīņu valodas 
AKADĒMISKIE NOSAUKUMI  
UN ZINĀTNISKIE GRĀDI: 
 1981.  Filoloģijas doktors (Dr. philol.),  
 1978. Filoloģijas zinātņu kandidāte, Maskavas svešvalodu institūts 
 1960. Filoloģijas un vēstures fakultāte, specialitēte: vācu valoda un 

literatūra 
IZGLĪTĪBA: 
 1981. Maskavas svešvalodu institūts, vācu filoloģija 
PEDAGOĢISKĀ IZGLĪTĪBA: 
 1981. Maskavas svešvalodu institūts, vācu filoloģija 
PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE (Pēdējos 5 gados): 
2002. 2003. Veica profesionālo pilnveido programmā “Augstskolu 

mācībspēku pedagoģiskās izglītības pamati” (augstskolu 
didaktika un inovācijas augstākās izglītības sistēmā) 
(Latvijas universitāte, sertifikāts Nr. 0113) 

PEDAGOĢISKĀ PIEREDZE:  
2007. Līdz š.g Sociālo tehnoloģiju augstskola, dekāne 
1999. 2006. EKA svešvalodu katedras vadātāja un svešvalodu nodaļas 

dekāne  
1994. Līdz š.g. Rīgas komerciālā ražošanas firma  „ASTRUM” SIA, tulks 
1966. 1995. Rīgas karaskola, vācu valodas lektore, vad. lektore, docente, 

katedras vadītāja 
1960. 1965. Rostovas dzelzceļa institūts, vācu valodas pasniedzēja 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA PĒDĒJOS 5 GADOS 
ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS: 
1. 2003 Стилеразличительные функции причастий 

современного немецкого языка. 
Научные 
труды 

Рига с.157-    
160 

2. 2003 Адъективация причастий (на материале 
немекого языка) 

Научные 
труды 

Рига с.154-    
156 

3. 2003 О роли лексических значений глаголов 
при адъективации причастий в немецком 
языке. Zinātniskie raksti: Ekonomika un 
vadība. Tiesību zinātnes. Kultūras problēmas. 

EKA Rīgа с.131–
134. 

4. 2004 Причастие как одно из сложнейших 
явлений в системе частей речи 
современного немецкого языка 

Научные 
труды. 
Серия 
«ЛИНГВИС-
ТИКА» 

Рига 
БАИ 

с.14–
21. 

5. 2007 Kā mācīt svešvalodu: metodiskie 
rekomendācijas 

STA Rīgа  
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PIEDALĪŠANĀS ar REFERĀTU STARPTAUTISKAJĀS  
ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS: 
2004. Современная лингвистическая картина мира и её влияние на тенденции 

развития переводоведения // Starptautiskās zinātniski praktiskas konference 
“Tirgus ekonomikas valstis integrācijas apstākļos: problēmas, perspektīvas”.  – 
Rīga. 

2004. Probleme der Übersetzer- und Dolmetscherausbildung // Tulkotāju un tulku 
apmācības problēmas: zinātniskie lasījumi. Republikas zinātniski praktiskā 
konference. –  Rīga. 

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA PĒDĒJOS 5 GADOS 
DOCĒTIE STUDIJU KURSI: 
STA Vācu un latiņu valoda 
IZSTRĀDĀTĀS STUDIJU PROGRAMMAS: 
2007. Profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana”. Rīga. EKA. 
2007. Программа по иностранному языку для отделения экономики.Рига.STA. 
2003. Программа по иностранному языку для отделения юриспруденции.STA. 
SAGATAVOTIE MĀCĪBU LĪDZEKĻI: 
Nr. 
p.k. 

Gads Nosaukums Izdevums Izdev
ēj- 

vieta 

Apjom
s, lpp. 

1. 2008 Juridiskie termini latīņu, latviešu, vācu, angļu, 
krievu valodās 

STA Рига  

2. 2007 Вводно-фонетический курс немецкого 
языка 

STA Рига с.72 

3. 2006 Vācu valodas dialogu tematisks krājums: 
Māc. līdz. 2. izd 

STA Rīga 220lpp. 

4. 2006 Metodiskie norādījumi bakalaura darba 
uzrakstīšanai un noformēšanai 

STA Rīga  

5. 2004 Grammatik der deutschen Sprache. Teil I. 
Das Verb: Prakt. Lehrgang. 

EKA Rīga 92 S 

PAPILDUS INFORMĀCIJA:  
SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES:  
1. STA, Latvijas vai starptautisko zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo 

institūciju vadītājs vai loceklis:Senāta locekle (STA) 
2. Starptautisku un Latvijas konferenču orgkomiteju priekšsēdētājs vai loceklis: 

1. Starptautisko konferenču “Tirgus ekonomikas valstis integrācijas apstākļos: 
problēmas, perspektīvas” orgkomiteju locekle un humanitāro sekciju vadītāja 
(2004. g.); 
2. Republikānisko zinātniski praktisko konferenču “Tulkotāju un tulku 
apmācības problēmas” vadītāja (2004. g.). 

3. Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadītājs vai loceklis, recenzents: 
1. Redakcijas kolēģijas locekle (Scientific Works. – Linguistics. – Riga, 2004); 
2. Redakcijas kolēģijas vadītāja – galvenajā redaktore (Tulkotāju un tulku 
apmācības problēmas. – Republikas zinātniski praktiskās konferences 2004. g. 
10.–11. decembra materiāli). 

4. Augstskolas, fakultātes, institūta, profesoru grupas, katedras, laboratorijas, 
centra u.c. dibinātājs vai vadītājs:STA dekāne 
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CURRICULUM VITAE 

 

GAĻINA MAKAROVA 
Dr.iur. 

 
PERSONAS ZIŅAS. IZGLĪTĪBA. PIEREDZE 
VALODU ZINĀŠANAS: 
 latviešu, krievu, vācu un angļu (ar vārdnīcu) 
AKADĒMISKIE NOSAUKUMI  
UN ZINĀTNISKIE GRĀDI: 
 1992 Tiesību zinātņu doktore 
 1991 Docente 
 1990 Juridisko zinātņu kandidāte 
IZGLĪTĪBA: 
 1974 Latvijas Valsts Universitātes, Juridiskā fakultāte - jurists  
PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE  
06.11.2002 12.03.2003 apgūta profesionālās pilnveides programma “Augstskolu 

didaktika” 
DARBA PIEREDZE:  
2004  Rēzeknes Augstskolas Tiesību zinātņu katedras 

asoc.profesore 
2001  „Zvērināta advokāta G.Makarovas advokātu biroja” 
1996  Rēzeknes Augstskolas Tiesību zinātņu katedras docente 
1974  Rēzeknes juridiskā konsultācija, zvērināta advokāte 
PEDAGOĢISKĀ PIEREDZE:  
2003  Piedalīšanās 2.līmeņa augstākās profesionālās studiju 

programmas “Sociālo zinību skolotājs” izstrādē 
Sagatavotie un lasītie studiju 
kursi un programmas 

Tiesību aizsardzības iestādes, Darba tiesības, 
Advokatūra, Komerctiesības, Starptautiskās tiesības,  
Bērnu tiesību aizsardzība, Pašvaldību tiesības, 
Civiltiesības (vispārīgā daļa, ģimenes tiesības, lietu 
tiesības, saistību tiesības), Eiropas Savienības tiesības 

Maģistrantūra tiesību 
zinātnēs 

Starptautiski tiesiskā cīņa ar terorismu, Policijas tiesības, 
Pretkorupcijas tiesības un to efektivitāte. Likumdošana 
karjeras atbalsta sistēmā. 

  Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā – 14 gadi 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA pēdējos 5 gados 
ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS: 
2010.gads 23. – 24.aprīlī, 3.Starpautiskā zinātniski praktiskā konference „Tiesību 
attīstība ekonomiskās krīzes apstākļos”, Rīgā, Latvijā, STA ar referātu „Atsevišķu 
komercdarījumu veidu tiesiskais regulējums”. Ir sertifikāts 
2010.gada 24.martā, Zinātniski praktiskā konferencē „Bērnu tiesību nodrošināšanas 
problēma”, Rēzeknes Augstskola ar referātu „Bērnu tiesību aizsardzība Latvijā”. Ir 
sertifikāts. 
2009.gada 29.-30.maijā, Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Cilvēka tiesību 
un brīvību realizācijas aktuālās problēmas”, Rīgā, STA ar referātu „Cilvēka tiesības uz 
juridisko palīdzību”. Ir sertifikāts 
2009.gada 8 – 9 maijā, Starptautiskā zinātniskā konference, Rīgā, The Fifth year as 
European Union Member States: Topikal Problems in Management of Economics and 
Law”, referāts „Implementation of Human Rights in Legal Relations of Employment”. Ir 
publikācija krājumā 
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2008.29.05 Starptautiskā zinātniskā konference „Eiropas un nacionālo tiesību aktuālās 
problēmas”. Ar referātu „Bērnu tiesību regulēšana Latvijā”. Ir publikācija krājumā 
2008.07.03. Starptautiskā konference „21.gs. jaunatne – ģimene, izglītība, karjera”. 
„Vecāku un bērnu savstarpējo pienākumu tiesiskais regulējums”. Ir publikācija krājumā. 
2008.06.03. Starptautiskā zinātniskā konference Lietuvā, Utena, ar referātu „Defense of 
Children Rights”. Ir publikācija krājumā. 
2008.gada 3. – 8.marts Erasmus Programme – teachers mobility „Law of Civics” 
2007.gada 26.novembrī, Latvijā, RAS., Zinātniskā – praktiskā konference „Tiesiskums 
un ētika tiesībsargājošo iestāžu darbībā”. Referāts „Advokāta ētikas jautājumi”. 
PIEDALĪŠANĀS ar REFERĀTU STARPTAUTISKAJĀS  
ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS: 
2009. Starptautiskā zinātniskā konference, Rīgā, The Fifth year as European 

Union Member States: Topikal Problems in Management of Economics 
and Law”, referāts „Implementation of Human Rights in Legal Relations 
of Employment”. 

2008. Erasmus Programme – teachers mobility „Law of Civics” 
2006 Eiropas Savienības Socrates/Erasmus – Action 2.2 Teaching staff mobility 

grant. 
2005 piedalīšanās ar referātu straptautiskā zinātniskā konferencē Daugavpils 

Universitātē 
2003 
2004 

Piedalīšanās Rēzeknes Augstskolas Starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 

2003 piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs Minskā 
(Baltkrievija), Sankt – Pēterburgā (Krievija), Rēzeknē. 
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CURRICULUM VITAE 

 

LĪGA MIZOVSKA 
Mg.iur. 

 
PERSONAS ZIŅAS. IZGLĪTĪBA. PIEREDZE 
VALODU ZINĀŠANAS: 
 Latviešu val.- dzimtā 
 Krievu val.- teicami 
AKADĒMISKIE NOSAUKUMI  
UN ZINĀTNISKIE GRĀDI: 
 1998 Tiesību maģistrs,  Latvijas Policijas akadēmija 
IZGLĪTĪBA: 
 1997 Profesionālā augstākā izglītība un jurista kvalifikācija.  

Latvijas Policijas akadēmija 
PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE pēdējos 5 gados 
 1997 Tiesību integrācija ES” (Francija) , LPA- sertifikāts 
 2003 “Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse” 160 st. 

LU- sertifikāts 
DARBA PIEREDZE:  
Sākuma gads Beigu gads Darba vieta, amats 
2007 Līdz šim SIA ”Mūsu māja”, līgumu sagatavošanas speciāliste 
2002 2003 LPA Civiltiesību katedras vadītāja p.i.; 
PEDAGOĢISKĀ PIEREDZE:  
Sākuma gads Beigu gads Darba vieta, amats 
1998 2006 Latvijas Policijas akadēmija, Civiltiesību katedras lektore 
1999 2003 Biznesa institūts “Rimpax Livonija”, lektore 
1999 Līdz šim Biznesa augstskola “Turība”, lektore 
1999 Līdz šim Sociālo Tehnoloģiju augstskola, lektore 
2001 Līdz šim Juridiskā koledža, lektore 
2003 2006 Finansu un grāmatvedības koledža, lektore; 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA pēdējos 5 gados 
ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS: 
1. 2002 “Zeme kā dabas resurss” LPA raksti nr.7 LPA 1 
2. 2006 „Diskriminācija darba tiesiskajās 

attiecībās” 
Juridiskās 
koledžas 
zinātniskie raksti 

Juridiskā 
koledža 

16 

3. 2007 Transformation of Rual and its Legal 
Adjustment 

Juridiskās 
koledžas 
zinātniskie raksti 

Juridiskā 
koledža 

18 

PIEDALĪŠANĀS ar REFERĀTU STARPTAUTISKAJĀS  
ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS: 
2002 Uzstāšanās zinātniskajā konferencē 2002.g. Biznesa institūts “Rimpax Livonija” 

ar referātu “ Jaunā darba likuma problēmas” 7 lpp. 
2003 Piedalīšanās starptautiski zinātniski praktiskajā konferencē 2003.g. LPA 

“Policijas darbinieku sagatavošana un tālākizglītība” 
2006 Uzstāšanās zinātniskajā konferencē „Aktuālās tiesību, komerczinību un personāla 

vadības problēmas 2006” Juridiskajā koledžā ar referātu „Diskriminācija darba 
tiesiskajās attiecībās” 16 lpp. 

2007 Uzstāšanās starptautiskajā zinātniskajā konferencē Rīgā, 2007 „ Third Year 
within the European Union: Topical Problems in Management of Economics and 
Law” ar referātu „ Transformation of Rual and its Legal Adjustment” 18 lpp. 
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PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA pēdējos 5 gados 
DOCĒTIE STUDIJU KURSI: 
Iestāde Nosaukums, KP apjoms 
Juridiskā koledža, Sociālo tehnoloģiju augstskola, 
Finansu un grāmatvedības koledža, Latvijas 
Policijas akadēmija, 

Komerctiesības, 4 KP 

Juridiskā koledža, Sociālo tehnoloģiju augstskola, 
Biznesa augstskola “Turība”, Biznesa institūts 
“Rimpax Livonija”, Latvijas Policijas akadēmija, 

Lietu (īpašuma) tiesības, 4 KP 

Juridiskā koledža, Sociālo tehnoloģiju augstskola, 
Biznesa institūts “Rimpax Livonija”, 

Romiešu civiltiesību pamati, 2KP 

Juridiskā koledža, Biznesa augstskola “Turība”, 
Biznesa institūts “Rimpax Livonija”, Latvijas 
Policijas akadēmija, 

Ģimenes tiesības, 2KP 

Juridiskā koledža, Biznesa institūts “Rimpax 
Livonija”, Latvijas Policijas akadēmija, 

Mantojuma tiesības, 2KP 

Sociālo tehnoloģiju augstskola, Biznesa institūts 
“Rimpax Livonija”, 

Saistību tiesības, 4 KP 

Biznesa augstskola “Turība”, Biznesa institūts 
“Rimpax Livonija”, 

Finansu un nodokļu tiesības, 2 KP 

IZSTRĀDĀTĀS STUDIJU PROGRAMMAS: 
Iestāde Nosaukums, KP apjoms 
Juridiskā koledža, Sociālo tehnoloģiju augstskola Komerctiesības, 4 KP 
Juridiskā koledža, Sociālo tehnoloģiju augstskola Civiltiesību vispārīgie pamati, 2KP 
Juridiskā koledža, Sociālo tehnoloģiju augstskola Lietu (īpašuma) tiesības, 4 KP 
Juridiskā koledža, Sociālo tehnoloģiju augstskola Romiešu civiltiesību pamati, 2KP 
Juridiskā koledža Komercdarbības pamati, 3 KP 
SAGATAVOTIE MĀCĪBU LĪDZEKĻI: 
1. 2007 Metodiskais materiāls LIETU 

(ĪPAŠUMA) TIESĪBĀS 
Juridiskā koledža Rīga 76 

SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES:  
PRASME STRĀDĀT AR DATORU: microsoft word, microsoft Excel, internet Explorer; 
Auto vadītāja apliecība: B kategorija; 
Intereses, aizraušanās: sports, ceļošana 
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CURRICULUM VITAE 
 

JĀNIS NAČISČIONIS 
Dr.iur. 

PERSONAS ZIŅAS. IZGLĪTĪBA. PIEREDZE 
VALODU ZINĀŠANAS: 
 Latviešu, krievu, angļu valodas – teicami 
 Vācu valoda.- vidēji 
AKADĒMISKIE NOSAUKUMI UN ZINĀTNISKIE GRĀDI: 
 1989 Zinātniskā padome, M.Lomonosova v.n. Maskavas valsts 

universitāte, PSRS- Juridisko zinātņu kandidāts (ЮР 
Nr.004566, 15.08.1990.) 

 1992 Habilitācijas un promocijas padome, Latvijas universitāte, 
Latvijas Republika- Tiesību doktora zinātniskais grāds (C-D 
Nr. 001037, 17.11.1992) 

IZGLĪTĪBA 
1971  1977 Latvijas Valsts universitāte, Juridiskā fakultātes vakara nodaļa – 

studijas, jurists 
1986  1989 Latvijas Valsts universitāte. Neklātienes aspirantūra, aspirants  
DARBA PIEREDZE 
2005  SIA BAT Turība profesors 
2002 2005 LPA profesors   
1998 2002 LPA asociētais profesors 
1995 1998 LPA docents 
1993 1995 LU docents 
1991 1992 RMI docents 
1983 1991 RMI vec. Pasniedzējs 
1978 1983 RMI asistents 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA  
• Zinātniskā darbība saistīta ar Administratīvo tiesību un Administratīvi procesuālo tiesību attīstību 
• Līdzdalība projektā The Network of European Studies (SENT) project  - Jean Monnet Study 

Centre grant. A project group member (WG4) – Law (2007-2010). 
• Ziemeļīrijas un Skotijas Policijas koledžās līdzdalība projektā 2003/004-979-07-02 “Policijas 

apmācība” Twinning līgumā Nr.LV/2003IB/JH-03A. 06.08.2004. – 14.08.2004. 
• Līdzdalība valsts pasūtītā pētījumu projektā “Radikālisma un ekstrēmisma izpausmju juridiskais 

definējums un šādu darbību tiesiskā regulēšana”. 27.08.2002. 
• Projekta Tempus Phare S JEP – 12396-97 mobilā garanta ietvaros sadarbības ar Somijas 

augstskolām zinātnisko pētījumu veikšanai (ierēdņu, komandējošā sastāva personāla atlases un 
komplektēšanas kritēriji) pirmās apakšgrupas vadītājs. 11.12.2000. 

• Līdzdalība mobilā granta projektā TEMPUS – PHARE S – JEP 12396 – 97. Projektu ietvaros – 
mācības un pieredzes apguve par studiju kursu saturu, studiju programmu sagatavošanu un studiju 
procesa organizāciju, Somijā, Helsinku universitātē, 04.10.1999 – 17.10.1999. 

• Līdzdalība projektā TEMPUS – PHARE S – JEP 112396 – 97 Somijas Helsinku universitātē 
veikts pētījums un pieredzes apgūšana par studiju procesa organizāciju un studējošo, docētāju 
darbu bibliotēkās, izmantojot datu bāzi “HELKA”. Mācības un pieredzes apgūšana par studiju 
procesa organizēšanu Helsinku universitātes Tālākizglītības centrā, 12.11.1998. – 15.11.1998. 

• Vadīts Valdības pasūtīts Pašvaldību lietu pārvaldes organizētais pētnieciskais Cirector “Vēsturiski 
salīdzinošā pašvaldību reformu procesu izpēte un praktisku rekomendāciju sagatavošana 
pašvaldību demokratizācijas attīstībai”, 1996.gads. 

• 5 maģistranti (2007./2008) 
• 1 doktorants  - valsts tiesību zinātnes, LPA,  Valststiesisko zinātņu katedra  
• 1 doktorants – vadības zinātnes, LU, Publiskās pārvaldes katedra  
4 doktoranti – juridiskā zinātne, SIA Biznesa augstskola Turība, Publisko tiesību katedra,  
PIEDALĪŠANĀS AR REFERĀTU STARPTAUTISKAJĀS  
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ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS: 
      2008.30.05.  Rīga, Biznesa augstskola Turība. Piedalīšanās redkolēģijā IX Starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi”, 3. sekcijas „Darba 
tiesisko attiecību regulējums, problēmas, risinājumi, nākotnes tendences” darba vadīšana. 
     2008.22.05.  Rīga, Biznesa augstskola Turība. Piedalīšanās konferencē „Online Distance 
Learning Module in EU Basic Law Education”, nolasot referātu „Legal Aspects of Business 
Activities”. 
      2006.10.-11.11. Viļņā (Lietuva) piedalīšanās Mykolas Romieris Universitātes Starptautiskā 
zinātniskā konferencē, nolasot referātu “Konkurences Padomes kompetence”;  
      2006.02.06. Rīgā.,Biznesa augstskolā Turība 7.Starptautiskās zinātniskās konferences Publisko 
tiesību sekcijas vadīšana un referāta “Administratīvo tiesību avoti” nolasīšana; 
      2004. 01.11. – 04.11. Rīgā, Latvijas Policijas akadēmijā CEPOL kursu “Līderis un vadīšana 
mainīgā pasaulē” vadīšana; 
      2003.g.27.-28.11. piedalīšanās Starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē, vadot tās plenārsēdi 
un nolasot referātu “Speciālie termini, to piemērošana administratīvās tiesībās” Latvijas Policijas 
akadēmijā;       
      2003.g.31.10-01.11. semināram “Konstitucionālā un administratīvā tiesvedība: kompetences 
robežas un savstarpējā mijiedarbība” sagatavots referāts “Par  konstitucionālās un administratīvās 
tiesvedības robežām” Kāds ir vērtējums no tiesiskuma viedokļa;  
      2003.g. 23.08. piedalīšanās Starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē, vadot to un nolasot 
referātu “Publiskās pārvaldes pilnveide” Latvijas Policijas akadēmijā.   
      2003.g. 27.02. -28.02. piedalīšanās Starptautiskā zinātniskā konferencē, nolasot referātu 
“Publisko tiesību līgums” Rēzeknes augstskolā. 
PIEDALĪŠANĀS ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS: 
      2003.g. 20.03. piedalīšanās Latvijas Policijas akadēmijas konferencē, nolasot referātu “Kāpēc 
Administratīvo sodu procesa likumprojekts”?  
      2002.g. 28.01. piedalīšanās Īpašo uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāta, Saeimas 
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas seminārā “Valsts pārvaldes iekārtas    likumprojekts”.  
STUDIJU KURSI (STUDIJU PRIEKŠMETI) 
LEKCIJU UN SEMINĀRU VADĪBA 
Administratīvās tiesības (4 kredītpunkti), Profesionālā bakalaura programma  
Administratīvās tiesības un process (5 kredītpunkti), Profesionālā maģistra programma, 
Administratīvā procesa tiesības(3 kredītpunkti), Profesionālā bakalaura programma  
Administratīvo tiesību problēmas(5 kredītpunkti),Doktora programma Juridiskā zinātne, 
STUDIJU KURSU (PRIEKŠMETU) PROGRAMMU IZSTRĀDE: 
Administratīvās tiesības. Programma, Tematiskie plāni Studiju darba temati, Semināru plāni, 
Atkārtojuma jautājumi. Uzdevumi patstāvīgām studijām. Biznesa augstskola Turība. 2005. 
Eiropas Savienības valstu administratīvās tiesības. Studiju kursa apraksts. Biznesa augstskola 
Turība. 2006. 
Administratīvās tiesības un administratīvais process. Programma. Biznesa augstskola Turība. 2007.  
Valsts pārvalde un sabiedriskās attiecības. Programma.  Biznesa augstskola Turība. 2007.  
Administratīvo tiesību problēmas. Programma. Biznesa augstskola Turība. 2007. 
Legal aspects of Business activities. Programma. Lekcijas angļu val. Erasmus.Turība 2008. 
METODISKAIS DARBS 
Administratīvās tiesības. Uzdevumi (un kāzusi) patstāvīgām studijām. Powerpoint slaidi 
patstāvīgām studijām. Biznesa augstskola Turība. 2005. 
Eiropas Savienības valstu administratīvās tiesības. Uzdevumi (un kāzusi) patstāvīgām studijām. 
Powerpoint slaidi patstāvīgām studijām.  Biznesa augstskola Turība. 2006. 
Administratīvās tiesības un administratīvais process.  Uzdevumi (un kāzusi) patstāvīgām studijām. 
Powerpoint slaidi patstāvīgām studijām. Biznesa augstskola Turība. 2007.  
Administratīvo tiesību problēmas. Powerpoint slaidi patstāvīgām studijām. Biznesa augstskola 
Turība. 2007. 
Legal aspects of Business activities. PowerPoint.  
PUBLIKĀCIJAS 
Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana un publicēšana: 
Monogrāfija  J.Načisčionis Administratīvās tiesības. P&K . 2002. 11.8 a/l 
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Monogrāfija  J.Načisčionis Administratīvās tiesības. Latvijas vēstnesis . 2003. 14.7 a/l 
Noslēgts līgums ar Biznesa augstskolu Turība par  trešā papildinātā  un pārstrādātā monogrāfijas 
Administratīvās tiesības  izdošanu (manuskripts iesniegts). 
NOZĪMĪGĀKĀS PUBLIKĀCIJAS  
1. Načisčionis J. „Publisko tiesību līgums.” Ŗēzeknes augstskola. 2003. 0,75 a/l 
2. Načisčionis J. „Publiskās pārvaldes pilnveide.” Latvijas Policijas akadēmija.2003. 0,5 a/l 
3. Načisčionis J. “Par konstitucionālās un administratīvās tiesvedības robežām”. Kāds ir 
vērtējums no tiesiskuma viedokļa. Jurista vārds. 2003.Nr. 41 0,5 a/l 
4. Načisčionis J. “Speciāllie termini, to piemērošana administratīvās tiesībās”  “Administratīvā 
un kriminālā justīcija” 2004. 0,5 a/l 
5. Начисчионис Я. „Публично правовые договора.” Закон и жизнь 09.2004.  
6. Načisčionis J. Administratīvo tiesību avoti. Biznesa augstskola “Turība” 2006 . 0,5a/l 
7. Načisčionis J.  Competence of the Competition Council of the Republic of Latvia        
8. Mykolas Romeris universitāte.  Jurisprudencija. 2007. Nr.6 (96) 0,5a/l 
9. Lestrade E., Načisčionis J. The Developing Securitization Market in the Baltics and Central 
and Eastern Europe. European Newsletter (Sweet and Maxwell). 10/2007. 0,3a/l 
TĀLĀKIZGLĪTĪBA UN PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE 
- 2008. 05.05. -09.05. atbilstoši Mūžizglītības programmas Erasmus mobilitāte lekcijas 8 stundu 

apjomā University of Applied Sciences Saarland (Vācija).  
- 2008. 31.03.-06.04. atbilstoši Mūžizglītības programmas Erasmus mobilitāte pieredzes apmaiņa 

par studiju procesa organizāciju un apmaiņas programmas realizāciju Hanze Universitātē (Hanze 
University of Applied Sciences Groningenā (Nīderlande).  

- 2005. 2. decembrī piedalīšanās starptautiskā seminārā par Satversmes tiesas spriedumu 
interpretācijas problēmām, kuru rīkoja Latvijas Republikas Satversmes tiesa kopā ar Vācijas 
Fondu internacionālajai juridiskajai sadarbībai (Deutsche Stiftung für internationale rechtliche 
Zusammenarbeit).  

- 2005.03.10. – 09.10. atbilstoši  SOCRATES programmas ERASMUS darbība 2.2. Mykolas 
Romieris Universitātē Viļņā nolasītas lekcijas 8 stundu apjomā. Lekcijas bija noorganizētas 
bakalaura studiju programmā studējošiem. Lekcijas noklausījās arī Administratīvo tiesību un 
administratīvā procesa katedras docētāji, doktoranti un maģistranti.  

- 2004.08.08. –14.08. dalība divpusējās sadarbības projektā “Policijas apmācības sistēmas 
uzlabošana un policijas apmācības sistēmas sniegumu vadīšanas sistēmas pilnveidošana”. 
Pieredzes apmaiņa studējošo izglītošanā Ziemeļīrijas un Skotijas Policijas koledžās – sertifikāts. 

- 2004. gadā no 18.04. līdz 24.04. saskaņā ar LPA 2004. gada 10.marta rīkojumu Nr.49 biju 
stažēties ārvalsts augstskolā  - Ukrainas Nacionālā iekšlietu akadēmijā. Radoša, priekšmetiska 
domu un pieredzes apmaiņa par studiju procesa organizāciju, kā arī par Administratīvo tiesību 
aktu un, jo īpaši par administratīvās atbildības, pilnveides aspektiem Ukrainā un Latvijā. 
Ukrainas Nacionālās iekšlietu akadēmijas docētājiem, doktorantiem, maģistrantiem, adjunktiem 
nolasīts lekciju cikls Реформы государственного управления Латвии (Закон об устройстве 
государственного упраления. Закон об административном процессе Правовое 
регулирование и практика).   

DALĪBA AKADĒMISKAJĀS UN PROFESIONĀLAJĀS BIEDRĪBĀS, DAŽĀDOS VĒLĒTOS 
AMATOS, SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES  
Latvijas profesoru asociācija, 
Latvijas Zinātnes padomes eksperts  zinātnes nozarē  Juridiskās zinātnes, 
SIA Biznesa augstskolas Turība profesionālā maģistra programmas „Tiesību zinātnes” Cirectors, 
SIA Biznesa augstskolas Turība profesionālā maģistra programmas „ Publiskā pārvalde” Cirectors, 
SIA Biznesa augstskolas Turība Senāta priekšsēdētājs, 
SIA BAT Turība Publisko tiesību katedras vadītājs,  
SIA Biznesa augstskolas Turība Juridiskās fakultātes Domes priekšsēdētājs, 
SIA Biznesa augstskolas Turība Juridiskās fakultātes pārstāvēšana ELFA (European Law Faculties 
Association),  
LPA žurnāla „Administratīvā un kriminālā justīcija” redkolēģijas loceklis no 1999.gada – 2004. gadam, 
Eksperts, sniedzot atzinumus par grozījumiem tiesību aktos un likumprojektiem, kas iesniegti izskatīšanai 
Saeimā. 
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CURRICULUM VITAE 

 
ZANDA NEILANDE 

Mg.psych. 
 

PERSONAS ZIŅAS. IZGLĪTĪBA. PIEREDZE 

VALODU ZINĀŠANAS: 
 Latviešu – dzimtā valoda; krievu, angļu – sarunvalodas līmenī 
IZGLĪTĪBA: 
 2005. LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte.  

Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā  
(ar specializāciju klīniskajā psiholoģijā). 

 2003. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola. 
Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā. 

 1998. Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skola. 
PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE pēdējos 5 gados 
 2008. 

(decembrī) 
Nodibinājuma „Centrs Dardedze” „Apmācību programma 
psihologiem, psihoterapeitiem un sociāliem darbiniekiem no 
vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijai” – licence Nr.DIJ-07-
254-ail. Apliecība Nr.09-11/I apliecina, ka ir iegūtas 
zināšanas, lai veiktu vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju 
dzīvesvietā un institūcijā. 

 2008. 
(novembrī) 

Uzsākta apmācība meditācijā. Valsts Probācijas Dienesta 
„brīvprātīgo starpnieku apmācības” grupā. 

 2006. (aprīlī) „Ģimene un drošība. Sistēmiskā pieeja strādājot ar vardarbību 
ģimenē” intensīvais seminārs pie ģimenes terapeitēm no 
Lielbritānijas: Arlenas Veteres un Dženas Kūperes. 

DARBA PIEREDZE:  
2009. Līdz šim laikam Sociālo tehnoloģiju augstskolas lektore 
2008. Līdz šim laikam Psiholoģes prakse (Tukumā) 
2005. Līdz šim laikam Krīzes centrs „Skalbes” psiholoģe (Rīgā) 
2000. 2006. „BPA” klientu konsultante (tirdzniecība) 
1999. 2000. Kuldīgas estētikas skolas angļu valodas pasniedzēja 
   
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA pēdējos 5 gados 
1. 2005. Interneta atkarīgo 11 – 14 g.v. pusaudžu vecāku audzināšanas stila, vecāku 

attieksmes novērtējuma un emocionālās un sociālās vientulības izjūtas saistība.  
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CURRICULUM VITAE 

 
ASTRĪDA OZOLIŅA 

Mg.iur. 
 
Darba pieredze   
Izglītības un zinātnes ministrija  No 2009.gada 24.augusta 

Administratīvā departamenta Līgumu un nekustamo 
īpašumu apsaimniekošanas nodaļas jaunākā 
juriskonsulte 

Sociālo Tehnoloģiju augstskola  No 2009.gada septembra 
      lektore 
Rīgas Valsts tehnikums    No 2002.gada janvāra līdz 06.07.2009 

direktora vietniece juridiskos jautājumos;  
No 2009.gada janvāra direktora pienākumu 
izpildītāja 

Galvenie pienākumi iekšējo normatīvo dokumentu izstrāde; ES 
struktūrfondu projektu izstrāde; iepirkuma 
procedūras organizēšana un pārraudzība; 
administratīvais darbs; civiltiesisko līgumu 
noformēšana, aktualizēšana, noslēgšana; darbs ar 
klientiem; konsultēšana juridiskos jautājumos darba, 
saistību tiesībās; izglītības programmu izstrāde; 
tiesību zinību pasniedzēja 

IK „NIA KO”     No 2004.gada septembra līdz 2007.gada decembrim 
 tiesību zinību pasniedzēja 
Galvenie pienākumi civiltiesības un nekustamā īpašuma tiesiskais 

nodrošinājums; konsultēšana juridiskos jautājumos 
darba, saistību tiesībās 

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija  No 2000.gada līdz 2002.gada janvārim    
      Administratīvā departamenta direktora palīdze  
Galvenie pienākumi iepirkuma procedūras organizēšana un pārraudzība; 

civiltiesisko līgumu noformēšana, aktualizēšana, 
noslēgšana; darbs ar klientiem; administratīvais 
darbs 

SIA „Rīgas Juridiskā konsultācija” 01.01.2002 
 Juriskonsulte 
Galvenie pienākumi Klientu pārstāvība tiesā; prasības pieteikumu 

sagatavošana 
Rīgas apgabaltiesa 01.01.2002 
 Tulce 
Galvenie pienākumi Krimināllietu tulkošana 
Jūrmalas pilsētas prokuratūra 2000. 
 Tulce. Apmeklētāju pieņemšana; lietvedības un 

uzraudzības lietu kārtošana 
VAS „Latvenergo” Centrālie elektriskie  
tīkli 1996.-2000. 
 Sekretāre-lietvede. Abonentu daļas vadītāja 

sekretāre. 
Galvenie pienākumi  Klientu apkalpošana. Dažādu dokumentu, atskaišu 

noformēšana 
Cēsu rajona Tautas deputātu padomes 
izpildkomiteja     1987.-1992. 
      Organizācijas un instruktāžas nodaļas vadītāja. 
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Galvenie pienākumi Darbs ar Cēsu rajona ciema padomju 
priekšsēdētājiem, vēlēšanu organizatorisko 
pasākumu nodrošināšana, iekšējo normatīvo aktu 
projektu sagatavošana, apmeklētāju pieņemšana, 
alternatīvā dienesta darbības nodrošināšana 

Cēsu rajona Zaubes ciema TDP  
Izpildkomiteja 1984.-1987. 
 Izpildkomitejas priekšsēdētāja 
Talsu rajona z/k „1.Maijs”   1977.-1983. 

Grāmatvede un māksliniece noformētāja,  
kultūras dzīves vadītāja    

Auces sakaru nodaļa    1975.-1977.  
 operatore 
IZGLĪTĪBA 
Latvijas Policijas akadēmija no 2008.09. (valsts pārbaudījums un maģistra darba 

aizstāvēšana 24.11.2009-12.12.2009) 
Maģistra profesionālā studiju programma „Tiesību 
zinātne”  

Latvijas Universitātes Pedagoģijas un   2005.(1.kurs) 
psiholoģijas fakultāte, doktorantūra  
     
Latvijas Universitātes Pedagoģijas un  
psiholoģijas fakultāte    2005.06. 
Piešķirtā izglītības dokumenta  Diploms. Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā 
nosaukums/piešķirtā kvalifikācija 
Sociālo tehnoloģiju augstskola  2002.11. 
Piešķirtā izglītības dokumenta  Diploms. Jurista 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija; 
nosaukums/piešķirtā kvalifikācija  papildus specializācija – transporta pakalpojumu 

tiesiskais nodrošinājums 
Prasmes: 
Valoda 

Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 
Latviešu - dzimtā Augstākais līmenis  Augstākais līmenis Augstākais līmenis 
krievu  Augstākais līmenis  Augstākais līmenis Augstākais līmenis 
lietuviešu Pamatlīmenis  Pamatlīmenis  Zems līmenis  
vācu Vidējais līmenis  Vidējais līmenis  Vidējais līmenis  
Sociālās prasmes Labas komunikācijas spējas; spēja strādāt komandā 
Organizatoriskas prasmes spēja organizēt un plānot; vadītāja iemaņas; pieredze 

semināru plānošanā un vadīšanā, programmas un 
izdales materiāla izstrādē; spēja orientēties un risināt 
konfliktsituācijas; spēja pieņemt lēmumu; augsta 
atbildības sajūta un precizitāte 

Datora lietošanas prasmes labas iemaņas darbā ar Microsoft Office, Word, 
Excel, PowerPoint, NAIS, Interneta resursu 
izmantošanā 

Vadītāja apliecība B kategorija kopš 1987.gada 
Papildu informācija: 
Kursi, semināri  

Izglītības iestāde Kursa nosaukums Datums 
LR IZM Profesionālās 
izglītības administrācija 

Ar pedagogu profesionālo pilnveidi 8 stundu 
seminārā „Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu 
mobilitāte Eiropas darba tirgū” 
Apliecība nr.8062 

22.04.2009 

LR IZM Profesionālās 
izglītības administrācija 

Ar pedagogu profesionālo pilnveidi 8 stundu 
seminārā „Darba tiesiskās attiecības” Apliecība 
nr.8006 

16.04.2009 



 66 

Arhīvs L Pats sev jurists: svarīgākais, kam jāpievērš 
uzmanība, slēdzot līgumus 

11.01.2008 

SIA „Ekspresdruka” Speciālā lietvedība mācību iestādēm 25.10.2007 
Finansu Risinājumu Grupa Uzņēmuma vadītāja juridiskā aizsardzība 18.10.2007 
Valsts administrācijas skola Publisko iepirkumu procedūras ES un Latvijā  

(izmaiņas) 
25.08.2006 

SIA „Eirovest” Amata apraksts un tā izstrādes principi uzņēmumā, 
iestādē 

29.05.2007 

Ekspresdruka Iekšējo normatīvo aktu izstrādāšana un piemērošana 27.02.2007 
Merkūrijs konsultants Būtiskākie grozījumi administratīvā procesa 

likumā. Administratīvais akts. 
20.02.2007 

SIA „Rajos” Jaunās darba samaksas sistēma valsts sektorā 
nodarbinātajiem 

25.01. 2006 

VIA Profesionālās izglītības 
attīstības aģentūra 
Profesionālās orientācijas 
informācijas centrs 

Profesionālās iestādes mārketings 2005.septembris 

SIA “Rajos”  Valsts un pašvaldību iepirkumi 14.12. 2004 
Latvijas Universitāte 
Pašvaldību un projektu 
vadības valsts mācību centrs 

Amatu aprakstu un darba aprakstu izstrāde 07.04.2004 

Latvijas zinātniski tehnisko 
biedrību savienības SIA 
“Rīgas zinātnes un tehnikas 
nams” 

Kas jāzina uzņēmējam par administratīvā procesa 
likumu 

30.03.2004 

SIA “Rajos” Darba likuma piemērošana uzņēmumā 18.02.2004 
Papildus pieredze MŪŽIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS LEONARDO DA VINCI 

APAKŠPROGRAMMAS prjojekta LLP-LdV-VETPRO-2008-LV329 ietvaros iegūta pieredze par 
izglītības sistēmu Spānijā no 22.09.2008. līdz 03.10.2008. 

Pieredze tiesību zinātnēs ir iegūta un nostiprināta arī veicot algotu darbu Jūrmalas pilsētas 
prokuratūrā; SIA „Rīgas Juridiskajā konsultācijā”; Rīgas Apgabaltiesā pildot tulces pienākumus un 
pārstāvot klientus tiesā.  
 Pieredze administratīvā darbā nostiprināta pildot RVT direktora pienākumus. Pieredze 
pedagoģiskā darbā iegūta strādājot par tiesību zinību pasniedzēju un vadot RVT Sekretariāta un 
biroja darba nodaļu. 

Organizatora un komunicēšanās spējas papildinātas un nostiprinātas sniedzot privātas 
konsultācijas juridiskos jautājumos un vadot seminārus latviešu un krievu valodā par šādām tēmām: 

1. Darba tiesiskās attiecības 
2. Amatu aprakstu tiesiskais nodrošinājums un to izstrāde 
3. ES struktūrfondu tiesiskais nodrošinājums 
4. Publisko iepirkumu iepirkuma procedūra. 
5. Līgumi darba tiesiskajās attiecībās (darba koplīgums; darba līgums; uzņēmuma, 

patapinājuma, pakalpojuma, nomas, sadarbības, līgumi; nodomu protokols; pilnvaras. 
Grozījumi, izmaiņas līgumos un to izbeigšana. Tiesu prakse.) 

6. Iekšējo normatīvo aktu izstrāde (tiesiskā bāze; saskaņotas sistēmas veidošana; izstrādes 
procedūra). 

7. Komercnoslēpums un konkurences ierobežojums darba tiesiskajās attiecībās 
8. Darba strīdi un to risināšanas tiesiskais nodrošinājums 

Seminārus un kursus esmu vadījusi – SIA „MKF”, IK „NIA KO”, Merkūrijs, Educatio, 
Grosbuh Invest, Pašvaldību mācību centrā. 
 Ir pieredze izglītības programmu izstrādē un izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu 
izstrādē, ieviešanā.  
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CURRICULUM VITAE 
 

VIJA PUTĀNE 
Mg.iur. 

 
IZGLĪTĪBA: 

1999. sept. - 2000. maijs studijas SJO Starptautiskajā Jūras tiesību institūtā 
Maltā (maģistra grāds Jūras tiesībās ) 
1979. - 1985. studijas Latvijas Valsts universitātes tiesību zinātņu specialitātē  
1973. - 1976. Rīgas 64. vidusskola 
1969. - 1973. Rīgas 8. vidusskola 
1965. - 1969. Līvānu 1. vidusskola 

DARBA PIEREDZE:  
2010. - līdz šim laikam Sociālo tehnoloģiju augstskolas lektore 
1994. - līdz šim laikam BO VAS "Latvijas Jūras administrācija" vecākā 

juriskonsulte 
1992. - 1994. Latvijas - Īrijas kopuzņēmums "Interbaltija SIA" juriskonsulte 
1991. - 1992. Latvijas - Vācijas kopuzņēmums "Dardedze" juriskonsulte 
1986. - 1991. Vairumtirdzniecības bāze "Lattrikotažtorg" juriskonsulte līgumu- 

pretenziju daļā 
PAPILDUS IZGLĪTĪBA, KURSI: 

1995. maijs - seminārs jūras tiesībās Konigsluterā (Vācijā) 
1995.jūnijs - decembris - juriskonsultu profesionālā līmeņa celšanas kursi Rīgā 

(apliecība Nr.34) 
VALODU ZINĀŠANAS:    

latviešu, krievu valodu - pārvaldu brīvi 
angļu valodu - sarunvalodas līmenī 
 

PUBLIKĀCIJAS valsts akciju sabiedrības „Latvijas Jūras administrācija” izdevumā 
„Jūrnieks”: 

2008.gads, Nr.11(23) – „IMO Juridiskās komitejas sesija- par nozarei 
nozīmīgām konvencijām”; 
2009.gads, Nr.5 (29) – „IMO Juridiskā komiteja- par obligāto apdrošināšanu, 
pirātismu un palīdzības sniegšanu nelaimē nonākušiem jūrniekiem”; 
2009.gads, Nr.6 (30) - „Starptautiskais Jūras tiesību institūts atzīmē apaļu 
jubileju”; 
2009.gads, Nr.6 (30) - "Grozījumi administratīvo pārkāpumu kodeksā" 
2009.gads, Nr.11 (35) – „IMO Juridiskā komiteja – par jūrniecības nozarei 
aktuāliem jautājumiem”; 
2010.gads, Nr.1 (37) - 2009.gadā jūrniecības jomā pieņemtie normatīvie 
tiesību akti. 
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CURRICULUM VITAE 

 

JEĻENA RUTKOVSKA 
Mg.iur. 

 
PERSONAS ZIŅAS. IZGLĪTĪBA. PIEREDZE 
VALODU ZINĀŠANAS: 
 Latviešu, krievu valodas 
IZGLĪTĪBA: 
2006 2008 Latvijas Universitātē Juridiskajā fakultātē un ieguvu sociālo 

zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē 
1998 2006 Latvijas Universitātē Juridiskajā fakultātē un ieguvu Otrā 

līmeņa profesionālās  augstākās  izglītības diplomu un jurista 
kvalifikāciju  

1994 1998 Rīgas Aviācijas Universitātē un ieguvu ekonomisko zinātņu 
bakalaura grādu 

1987 1990 Rīgas industriālajā politehnikumā un ieguvu uzskaites un 
skaitļošanas darbu tehniķa specialitāti  

1977 1987 2.Salaspils vidusskolā 
   
DARBA PIEREDZE:  
2010-  Sociālo tehnoloģiju augstskolas lektore 
2000-  Rīgas tiesas apgabala prokuratūrā prokurores amatā, amata 

pakāpe – vecākā tieslietu padomniece 
1995 2000 Rīgas Vidzemes priekšpilsētas prokuratūrā prokurores amatā 
1993 1995 LR IeM Rīgas izmeklēšanas pārvaldē jaunākās izmeklētājas 

amatā 
1990 1992 Autoceļu un šoseju ministrijā Skaitļošanas centrā 

ekonomistes amatā 
1987 1990 1987.-1990.g.g. strādāju LR Zinātņu Akadēmijas 

Neorganiskās ķīmijas institūta SKTB vec.tehniķes amatā 
PUBLIKĀCIJAS 
 Apdrošināšanas krāpšanas, Rīga, 2008 
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CURRICULUM VITAE 

 
JĀNIS ROZENBERGS 

Dr.iur. 
IZGLĪTĪBA: 

 1976.-1978.   Latvijas Valsts Universitāte, Juridiskās fakultātes Civiltiesību 
un civilprocesa katedra, doktorants 

 1964.- 1967. Ļeningradas Valsts Universitātes Juridiskās fakultātes 
Civilprocesa katedra, aspirants 

 1956.-1961.   Latvijas Valsts Universitāte, Ekonomikas un juridiskās 
fakultātes Tiesību zinātņu nodaļa, students 

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI UN ZINĀTNISKIE GRĀDI: 
 1992. Tiesību zinātņu doktors (Dr. iur.) 
 1974. Civiltiesību un civilprocesa katedras docents 
 1968. Juridisko zinātņu kandidāts 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA: 
 1994. IX.       Varšavas Starptautiskā Cilvēktiesību vasaras skola, klausītājs 
 1973. II-VI    Maskavas Valsts Universitātes Augstāko mācību iestāžu 

pasniedzēju kvalifikācijas celšanas fakultāte, klausītājs 
 1968.-1971.   LPSR Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijas 

Pedagoģiskās meistarības vakara universitāte, klausītājs 
DARBA PIEREDZE:  
 2004- Sociālo tehnoloģiju augstskolas viesprofesors 
 1997.-2004  Sociālo tehnoloģiju augstskolas asoc. profesors 
 1979.-1995.   Latvijas Valsts Universitāte (tagad –Latvijas Universitāte), 

Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras docents. 
 1976.-1978.   Latvijas Valsts Universitāte, Juridiskās fakultātes Civiltiesību 

un civilprocesa katedra, vec. zin. līdzstr. 
 1970.-1976.   Latvijas Valsts Universitāte, Juridiskās fakultātes Civiltiesību 

un civilprocesa katedra, docents 
 1969.-1970.    Latvijas Valsts Universitāte, Juridiskās un filozofijas 

fakultātes Civiltiesību un civilprocesa katedra, vec. 
pasniedzējs 

 1967.-1969.    Latvijas Valsts Universitāte, Juridiskās un filozofijas 
fakultātes Civiltiesību un civilprocesa katedra, asistents 

 1961.-1964.    Latvijas Valsts Universitāte, Ekonomikas un  Juridiskās 
fakultātes Civiltiesību un civilprocesa katedra, asistents 

PUBLIKĀCIJAS (skaits): 
 Monogrāfijas 2 
 Raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos 8 
 Konferenču tēzes 13 
 Raksti vārdnīcās (enciklopēdijās) 13 
 Citas zin. publ. (stenda referāti) 4 
 Mācību grāmatas 

Mācību līdzekļi  
Metodiskie raksti 
Akadēmisko kursu programmas 

3 
7 
3 
3 

VALODU ZINĀŠANAS:  
 Latviešu, krievu valodas  
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CURRICULUM VITAE 

 
EDGARS SOLDANS 

Mg.iur. 
 

PERSONAS ZIŅAS. IZGLĪTĪBA. PIEREDZE 
VALODU ZINĀŠANAS: 
 Latviešu, krievu,- teicamas, angļu - pamatzināšanas 
IZGLĪTĪBA: 
2000 2004 Latvijas Universitāte Rīga, Latvija Sociālo zinātņu 

maģistra grāds tiesību zinātnē 
1996 2000 Baltijas Krievu Institūts Rīga, Latvija Jurista 

kvalifikācija (augstākā profesionālā izglītība ar ieslēgto 
bakalaura gadu) 

1985 1996 Rīgas 89. vidusskola Rīga, Latvija 
   
PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE  
 2004 juristu profesionālā līmeņa celšanas un zvērinātu 

advokātu sagatavošanas kursi 
DARBA PIEREDZE:  
2010.-  Sociālo tehnoloģiju augstskolas lektors 
2007  zvērināts advokāts 
2006 2007 zvērināta advokāta palīgs ar tiesībām vest lietas bez 

pārpilnvarojuma 
2005 2006 zvērināta advokāta palīgs ar tiesībām vest lietas ar 

pārpilnvarojumu 
2004 2005 zvērināta advokāta palīgs 
1999 2004 juriskonsults 
1999  ZAB „Māras Frankēvicas advokātu birojs” Rīga, Latvija 
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CURRICULUM VITAE 

 
DZINTARS PĒTERIS VEITS 

Mg.phyl. 
 

Profesionālais profils 
Darba pieredze    
Datumi     kopš 03. 03.1987. 
Amats     operators 
Pamatdarbība un atbildības  sūkņu iekārtas 
Sfēra     ūdensapgāde un kanalizācija 
Darbadevēja vārds/nosaukums  SIA ‘Rīgas ūdens’ 
un adrese    Rīga, Basteja bulv. 1 
Darbības sfēra    Ūdensapgāde un kanalizācija 
Datumi     kopš 08.2001. 
Amats     skolotājs 
Pamatdarbība un atbildības  filozofija 
sfēra 
Darbadevēja vārds/nosaukums  Rīgas raj. Babītes vidusskola, Babītes pag. Jūrmalas ielā17 
un adrese 
Darbības sfēra    Izglītība 
Datumi     kopš 1.09.2000. 
Amats     skolotājs 
Pamatdarbība un atbildības  loģika, psiholoģija 
sfēra 
Darbadevēja vārds/nosaukums  SIA Klasiskās izglītības skola ‘ABC’ 
un adrese 
Darbības sfēra    Izglītība 
Datumi     kopš 1.09.2003. 
Amats     lektors 
Pamatdarbība un atbildības  loģika, filozofija 
sfēra 
Darbadevēja vārds/nosaukums  Baltijas krievu institūts 
un adrese 
Darbības sfēra    Izglītība 
Datumi     1.09.1999.- 2003 
Amats     lektors 
Pamatdarbība un atbildības  loģika, filozofija 
sfēra 
Darbadevēja vārds/nosaukums  Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola 
un adrese 
Darbības sfēra    Izglītība 
Izglītība 
Datumi     15.06.1998. 
Grādi     Bakalaurs 
Sfēras     Filozofija 
Mācību iestādes nosaukums  LatvijasValsts Universitāte, Vēstures un Filozofijas fakultāte 
un veids 
Līmenis nacionālajā 
vai starptautiskajā 
klasifikācijā 
Datumi     11.06.2001. 
Grādi     Maģistrs 
Sfēras     Filozofija 
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Mācību iestādes    Latvijas Valsts Universitāte, Vēstures un Filozofijas 
fakultāte 
nosaukums un veids    
Līmenis nacionālajā 
vai starptautiskajā    
klasifikācijā 
Personīgās iemaņas 
Dzimtā valoda    latviešu                                                          
Citas valodas                                    
 Saprašana  Runāšana  Rakstīšana 
 Klausoties Lasot Saprašana Runātprasme  
1.krievu Izcilas zināšanas Izcilas zināšanas Izcilas zināšanas Izcilas zināšanas Izcilas zināšanas 
2.vācu Pamatzināšanas Pamatzināšanas Pamatzināšanas Pamatzināšanas Pamatzināšanas 
3.angļu Pamatzināšanas Pamatzināšanas Pamatzināšanas Pamatzināšanas Pamatzināšanas 
 
Datorprasme    Microsoft Windows 
Papildus informācija   Loģika. Filozofijas vēsture, mūsdienu filozofija. 
(pasniedzamās lekcijas) 
Nozīmīgākās publikācijas 
Pragmātiskā antropoloģija. 48 lpp. R. 1998., 2003. g. 
Loģika. 48 lpp. R. 2000., 2003.g. 
Filozofisko tekstu apskats I. 96 lpp. R.2002., 2004.g. 
Filozofisko tekstu apskats II. 80 lpp. R.2003.g. 
Filozofisko tekstu apskats III. 94 lpp. R. 2004.g. 
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CURRICULUM VITAE 

 
JURIS ZAĶIS 

Dr.habil.phys. 
 
PERSONAS ZIŅAS. IZGLĪTĪBA. PIEREDZE 
VALODU ZINĀŠANAS: 
 Latviešu – dzimtā, krievu, angļu - brīvi 

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI  
UN ZINĀTNISKIE GRĀDI: 
 1999. 

1992. 
1990. 
1984 
1981 
1976 
1966 
1960 

LU, profesors vides pārvaldībā 
LZA, habilitētais doktors fizikā 
LZA īstenais loceklis 
LPSR ZA korespondētājloceklis 
PSRS profesors cietvielu fizikā 
LPSR ZA, PSRS fizikas un matemātikas zinātņu doktors 
Tartu Universitāte, PSRS fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts 
Latvijas Universitāte, kvalifikācija: fiziķis, vidusskolas fizikas 
skolotājs 

PROFESIONĀLIE UN AKADĒMISKIE AMATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

šobrīd 
2004 
2000 
1987-2000 
1984-1987 
1978-1984 
1968-1978 
1966-1968 
1960-1964 
1954-1956 
1952-1953 

Sociālo tehnoloģiju augstskolas rektors 
Sociālo tehnoloģiju augstskola, rektora v.i. 
LU profesors 
LU rektors 
LU zinātņu prorektors 
LU Cietvielu fizikas institūta direktors 
Pusvadītāju fizikas problēmu laboratorijas vadītājs 
LU, inženieris, vecākais inženieris, vecākais pasniedzējs 
LU, laborants, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 
Ogres 1 vidusskola, laborants 
LPSR Teātra biedrība, fotogrāfs (māceklis, praktikants) 

IZGLĪTĪBA: 
1972. 1973. Čikāgas Universitāte, Masačūsetas Tehnoloģiskais institūts ASV 
1969. 1970. Kornela, Illionoisas, Oregonas universitātes ASV 
1964. 1966. Latvijas Universitātes aspirantūra 
1955. 1960. Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultāte 
PEDAGOĢISKĀ PIEREDZE:  
1960. 2008. LU, BKI, TSI, EKA, STA 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA PĒDĒJOS 5 GADOS 
ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS: 
257. J.Zaķis Cietvieku fizika un cietvielu 

fiziķi pēckara Latvijā 
LU raksti. Zinātņu 
vēsture un 
muzejniecība. 
Rīga, Zinātne. 

2003. 653 sēj., 
157.-163. 
lpp 

258. J.Zaķis Dvēseles materializācija jeb pie 
dvēseles pa bezdvēseles ceļu 

Psiholoģija mums 2003, 
oktobris (1) 

4.-9.lpp. 

259. J.Zaķis Latvija pasaulē un pasaule 
Latvijā 
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situation analysis” Ventspils Augstskolas 2. starptautiskā 
zinātniskā konference “Information Society and Modern 
Business” Ventspilī, 01.-02.07.2005.  
“Algorithms for fluid pipeline leak detection”.  12th International 
Conference Mathematical Modelling and Analysis MMA 2007, 
30.maijs -2.jūnijs, 2007 Trakai, Lietuva. 
“Pressured Fluid Pipeline Leak Detections Methods”. The Fourth 
International Conference of Applied Mathematics and Computing 
(Plovdiv, Bulgaria, August 12 – 18, 2007) 
”On several Gas and Oil Transport Problems”. Ventspils 
Augstskolas 3. starptautiskā zinātniskā konference “Information 
Society and Modern Business” Ventspilī 21.-22.09.2007. 
“Mathematical Methods of Forecasting in Economics and 
Business”, RISEBA international scientific conference 
“Sustainable Business Development under Scenarios of Possible 
Economic Slowdown”, Riga, April 10-12, 2008. 

4. Eiženija-
Maija 

Ivanova Konstitucionālās tiesības ekonomiskās krīzes apstākļos. 
Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Tiesību attīstība 
ekonomiskās krīzes apstākļos” STA. Rīgā. 2010. 
Vecuma diskriminācijas aizliegums. Starptautiskās zinātniski 
praktiskās konference „Cilvēka tiesību un brīvību realizācijas 
aktuālās problēmas“ STA. Rīgā. 2009. 

5. Osvalds Joksts Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Tiesību attīstība 
ekonomiskās krīzes apstākļos” STA. Rīgā. 2010. 
Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Eiropas un 
nacionālo tiesību aktuālas problēmas”, STA, Rīga, 2008 
Starptautiskā zinātniski – praktiskā konference „Policijas izglītība 
Latvija un Eiropā” Latvijas Policijas akadēmija, Rīga, 2006 
Starptautiskā zinātniskā konference „Sociālo zinātņu attīstības 
problēmas ES paplašināšanas kontekstā” Stradiņa Universitāte, 
Rīga, 2004 
Starptautiskā zinātniskā konference „Drošība un tautas attīstība” 
Daugavpils Universitāte, 2004 
Starptautiska zinātniskā konference „Uzņēmējdarbība un tās 
tiesiskā vide: procesi, tendences, rezultāti.” Biznesa augstskola 
„Turība”, Rīga, 2002 
Starptautiskā zinātniski – praktiskā konference „Likumdošanas 
pilnveidošanas jautājumi uzņēmējdarbībā” Sociālo tehnoloģiju 
augstskola, Rīga, 2000 

6. Baiba Jurjāne Valsts sektors un tā loma ekonomikā. Starptautiskā zinātniski 
praktiskā konference „Tiesību attīstība ekonomiskās krīzes 
apstākļos” STA. Rīgā. 2010. 
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7. Lada  Kaļiņina Starptautiskā zinātniskā konference „INFORMATION 
TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT ”, ISMA, Riga, 2010 
Starptautiskā zinātniskā konference "Sabiedrība un kultūra: 
Haoss un harmonija", Liepājas Universitāte, 2010 
Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Tiesības un 
pārvalde ekonomiskās krīzes situācijā”, STA, Rīga, 2010 

8. Vera  Kuļbacka Современная лингвистическая картина мира и её влияние на 
тенденции развития переводоведения // Starptautiskās 
zinātniski praktiskas konference “Tirgus ekonomikas valstis 
integrācijas apstākļos: problēmas, perspektīvas”.  – Rīga, 2004 
Probleme der Übersetzer- und Dolmetscherausbildung // 
Tulkotāju un tulku apmācības problēmas: zinātniskie lasījumi. 
Republikas zinātniski praktiskā konference. –  Rīga, 2004 

9. Ilgonis Kļaviņš 
Dr. sc. ing. 

Uzņēmuma darbinieku pārstāvība un darba koplīgums. 
Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Tiesību attīstība 
ekonomiskās krīzes apstākļos” STA. Rīgā. 2010. 
Par valsts amatpersonu cilvēka tiesību aizsardzības iespējām 
administratīvajā tiesā. Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference „Cilvēka tiesību un brīvību realizācijas aktuālās 
problēmas“ STA. Rīgā. 2009. 

10. Lita Kokorēviča Zemes piespiedu noma. Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference „Tiesību attīstība ekonomiskās krīzes apstākļos” STA. 
Rīgā. 2010. 
Valsts loma cilvēka sociālo tiesību realizācijā Latvijā kā sociāli 
atbildīga valsts. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference 
„Cilvēka tiesību un brīvību realizācijas aktuālās problēmas“ 
STA. Rīgā. 2009. 

11. Tatjana Komkova Darba laika tiesiskais regulējums. Starptautiskā zinātniski 
praktiskā konference „Tiesību attīstība ekonomiskās krīzes 
apstākļos” STA. Rīgā. 2010. 

12. Inara Laganovska Fiziskās personas maksātnespējas procesa problemātika. 
Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Tiesību attīstība 
ekonomiskās krīzes apstākļos” STA. Rīgā. 2010. 
Процесс правовой защиты юридического лица. 
Международная конференция «Тория и практика 
совершенствования законодательства и правоприменения: 
традиции и новации». Белорусский государственный 
университет. Минск. 2009. 

13. Lelde Lapiņa Administratīvo procedūru vienkāršona veterinārmecinā veterināro 
zāļu jomā. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Tiesību 
attīstība ekonomiskās krīzes apstākļos” STA. Rīgā. 2010. 

14. Līga  Mizovska Starptautiskā zinātniska konference „ Third Year within the 
European Union: Topical Problems in Management of Economics 
and Law”, referāts „ Transformation of Rual and its Legal 
Adjustment” Rīgā, 2007 
Zinātniskā konference „Aktuālās tiesību, komerczinību un 
personāla vadības problēmas 2006” Juridiskajā koledžā, referāts 
„Diskriminācija darba tiesiskajās attiecībās”, 2006 
Starptautiskā zinātniski praktiska konference LPA “Policijas 
darbinieku sagatavošana un tālākizglītība”, 2003.g.  
Zinātniskā konference Biznesa institūts “Rimpax Livonija” ar 
referātu “ Jaunā darba likuma problēmas”, 2002.g. 

15. Aigars Priednieks Ekonomika un nodokļu politika Latvijā. Starptautiskā zinātniski 
praktiskā konference „Tiesību attīstība ekonomiskās krīzes 
apstākļos” STA. Rīgā. 2010. 
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16. Jeļena Rutkovska Apdrošināšanas krāpšanas kvalifikācijas problēmjautājumi. 
Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Tiesību attīstība 
ekonomiskās krīzes apstākļos” STA. Rīgā. 2010. 

17. Roberts Siliņš Darba likuma 2010. gada grozījumi. Starptautiskā zinātniski 
praktiskā konference „Tiesību attīstība ekonomiskās krīzes 
apstākļos” STA. Rīgā. 2010. 

18. Inga Štrause-
Patmanatane 

Dzīvojamās telpas īres līguma reģistrācija zemesgrāmatā. 
Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Tiesību attīstība 
ekonomiskās krīzes apstākļos” STA. Rīgā. 2010. 
Fizisko personu datu aizsardzība kā cilvēku personisko brīvību 
ievērošanas garantija. Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference „Cilvēka tiesību un brīvību realizācijas aktuālās 
problēmas“ STA. Rīgā. 2009. 

19. Inga Šuldrika Būvprojetēšanas tiesiskā regulējuma problēmjautājumi Rīgā. 
Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Tiesību attīstība 
ekonomiskās krīzes apstākļos” STA. Rīgā. 2010. 
Cilvēka personisko tiesību un brīvību ievērošana 
(būvprojektēšanā). Starptautiskā zinātniski praktiskā konference 
„Cilvēka tiesību un brīvību realizācijas aktuālās problēmas“ 
STA. Rīgā. 2009. 

20. Tatjana Teļegina 
MBA,  
Mg. sc. man. 

Институт омбудсмена как механизм защиты прав человека в 
Латвии. Международная научно-практическая конференция 
«Права человека и основные свободы:международные 
стандарты и национальное измерение». Центр 
международного европейского права,Хельсинский фонд по 
правам человека, Донецкий государственный университет. 
Донецк. 2010. 
Ekonomiskas krīzes ietekme darbinieku stāvokli Latvijas 
Republikā. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Tiesību 
attīstība ekonomiskās krīzes apstākļos” STA. Rīgā. 2010. 
Valsts loma sociālās politikās pilnveidošanā. Starptautiskā 
zinātniski praktiskā konference „Cilvēka tiesību un brīvību 
realizācijas aktuālās problēmas“ STA. Rīgā. 2009. 
Правовое регулирование и защита коммерческой тайны в 
предпринимательской деятельности. Диплом первой степени 
за лучший доклад. Международная конференция «Тория и 
практика совершенствования законодательства и 
правоприменения: традиции и новации». Белорусский 
государственный университет. Минск. 2009. 
Sociālais dialogs un darba līguma loma Eiropas valstu tiesībā. 
Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Eiropas un 
nacionālo tiesību aktuālās problēmas“ STA. Rīgā. 2008. 

21. Jānis Zvaigzne Vārda brīvība publiskajā telpā. Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference „Cilvēka tiesību un brīvību realizācijas aktuālās 
problēmas“ STA. Rīgā. 2009. 

22. Nils Žuravļovs Некоторые подходы к развитию права в условиях кризиса. 
Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Tiesību attīstība 
ekonomiskās krīzes apstākļos” STA. Rīgā. 2010. 
Международно-правовые проблемы сохранения права 
человека на жизнь. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference 
„Cilvēka tiesību un brīvību realizācijas aktuālās problēmas“ 
STA. Rīgā. 2009. 
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Studiju priekšmetu apraksti 
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1. Studiju priekšmeta apguves mērķis un uzdevumi 

Mērķis  
 Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar ES sociālās politikas pamatnostādnēm un tās 
juridisko regulējumu. 

Uzdevumi 
- Iepazīstināt studentus ar EP un ES normatīvajiem aktiem sociālās politikas jomā. 
- Raksturot Latvijas Republikas normatīvos aktus sociālajā jomā ES sociālās politikas 

kontekstā.  
2. Studiju priekšmeta saturs 

2.1.  Priekšmeta apraksts.  
Kursa ietvaros tiks raksturota ES sociālā politika un tās juridiskais pamats. 

Studentiem zinātnisko semināru ietvaros ir jāuzrāda prasmes un iemaņas juridisko 
dokumentu analīzē sociālās politikas kontekstā.  

2.2. Priekšmeta struktūra: 
- Sociālās politikas pamatnostādnes EP un ES . Kopīgais un atšķirīgais. 
- EP Sociālā Harta –Eiropas reģionālais standarts sociālo tiesību jomā; pamatnostādnes 

un saturs.  
- EP Sociālās hartas ratifikācijas process un tās uzraudzības mehānisms.  
- Latvijas Republikas likums par EP Sociālo Hartu.  
- EP revidētā  Sociālā Harta – tās saturs un izmaiņas uzraudzības mehānismā.  
- ES darbinieku pamattiesību un pamatbrīvību harta.  
- ES sociālās politikas realizētājinstitūcijas. 

3.  Pedagoģiskā pieeja 
Kursa teorētiskais materiāls tiek pasniegts lekciju veidā. Lekciju laikā tiek akcentēta studentu 
uzmanība uz jautājumiem un principiem, kuri ir saistīti ar mūsdienu sociālo  sistēmu. Kursa 
ietvaros studentiem ir jāpiedalās trīs zinātniskajos semināros.  
4.  Novērtējums.  
Studentu zināšanu pārbaudes kritēriji: 

4.1. Studentiem ir jāpiedalās lekcijās 
4.2. Studentiem ir jāpiedalās ar individuāliem ziņojumiem 3 zinātniskos semināros 
kursa apguves ietvaros – 45 %. 
4.3. Gala pārbaudījums - eksāmens rakstiskā formā – 55 %. 

5.  Bibliogrāfija 
1. Eiropas Sociālā Harta , pieņemta EP 1961.g. 15. decembrī. 
2. www.europa.eu 
3. Latvijas Republikas likums par sociālo drošību, pieņemts 1995. gada 7. septembrī 
4. Eiropas un starptautisko sociālās drošības tiesību rokasgrāmata. R.,2001.   
5. Cilvēktiesības Latvijā un pasaulē . I. Ziemeles red.. R. 1999. 
6. Betten M. D. The Protection of Fundamental Social Rights in the Europeannion. YK, 

2001. 
 

Augstskola Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
„Sociālo tehnoloģiju augstskola” 

Studiju programma Tiesību zinātnes  
Studiju priekšmets ES sociālās tiesības – 3 KP 
Docētājs Pēteris Veits, Mg.phyl. 
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1. Studiju priekšmeta apguves mērķis un uzdevumi 
 Studiju kursa mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas juridiskajā psiholoģijā un attīstīt 
prasmes pielietot iegūtās zināšanas profesionālajā darbībā. 
Uzdevumi: 

1. Sniegt studentiem pamatzināšanas juridiskās psiholoģijas un pārvaldes jomā; 
2. mācīt efektīvi pielietot iegūtās zināšanas savā praktiskajā darbībā; 
3. veicināt topošo juristu personības vispusīgu attīstību. 

2.  Studiju priekšmeta saturs 
• Juridiskās psiholoģijas priekšmets, metodes un uzdevumi.  
• Juridiskās psiholoģijas apakšnozares: policijas psiholoģija, tiesu psiholoģija u.c. 
• Likumpaklausīga un likumpārkāpumu uzvedība (vajadzības, motivācijas, uztveres, 

atmiņas u.c. psihisko procesu īpatnības un likumsakarības tiesiski nozīmīgos 
apstākļos). 

• Cietušo psiholoģija (psiholoģiskās reakcijas ekstremālos apstākļos, traumatiski 
pārdzīvojumi, pēc traumas simptomātika). 

• Noziedzīgas personības un noziedznieku klasifikācija (noziedzīgas personības 
teorijas, klasifikācija; noziedzīga nodarījuma riska faktori – attiecināmi uz 
likumpārkāpēju, upuri, uz sociālo vidi, ģimenes vidi un kultūras kontekstu; deviantās 
uzvedības tipi). 

• Sods un soda izciešanas psiholoģiskā nozīme. 
• Pārvaldes psiholoģijas pamatteorijas (vadības psiholoģija – vadības stili; padoto 

motivācijas psiholoģiskie aspekti, vadītāja spēju psiholoģiskais raksturojums; 
efektīva komunikācija, konfliktrisināšana; masu psiholoģiskās izpausmes – baumas, 
pūlis, panika). 

• Profesionālais stress („izdegšanas sindroms”) un tā mazināšanas iespējas (stresa 
pārvarēšanas stratēģijas: individuālā, profesionālā un organizācijas līmenī). 

3. Studiju 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. 
Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē. Apmācības veidotas tā, lai attīstītu 
studentos patstāvības izjūtu un personisko attieksmi, analītiskās spējas, radošu pieeju. 
Studenti tiek apmācīti atrast, kritiski izvērtēt, analizēt informāciju, formulēt un argumentēt 
savu viedokli juridiskās psiholoģijas kontekstā.  
4. Starppriekšmetu saikne 
Mācību priekšmets integrē zināšanas: 

• Likumdošanā 
• Mācīšanās metodēs 
• Virziena speciālajos priekšmetos 

5. Zināšanu novērtējums 
a) kontroldarbs, referāts; 
b) semināri (pozitīvas zināšanas); 
c) ieskaite (pozitīvas zināšanas). 

Augstskola Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
„Sociālo tehnoloģiju augstskola” 

Studiju programma Tiesību zinātnes  
Studiju priekšmets Juridiskā un pārvaldes psiholoģija – 2 KP 
Docētāja Zanda Neilande, Mg.psych. 
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1. Karpova Ā. Personība. Teorijas un to radītāji. Rīga, 1998. 
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1.  Studiju priekšmeta apguves mērķis un uzdevumi 
Mērķis  
 Studiju kurss „Juridisko pētījumu metodoloģija” ir studiju kurss, kura mērķis ir sniegt 
padziļinātas zināšanas priekšmetā un sagatavot iegūtās zināšanas praktiskajai pielietošanai 
profesionālajā darbībā 
Uzdevumi 
1. attīstīt un padziļināt izpratni par tiesību teorijas kursu, īpaši pievēršoties tiesību normu 

piemērošanas teorijas, interpretācijas, tiesību tālākveidošanas un tiesiskās sistēmas 
izveidošanas jautājumiem; 

2. izprast juridisko metožu lomu tiesību normu piemērošanas procesā; 
3. saistīt teorētiskās zināšanas ar praksi; 
4. veidot analītiskās prasmes un argumentācijas iemaņas; 
5. attīstīt kritisko domāšanu, iemācīties izvērtēt dažādas problēmsituācijas un modelēt to 

risinājumus; 
6. veidot minētās prasmes, vadoties no kontinentālās Eiropas tiesību lokam raksturīgās 

tiesību izpratnes viedokļa. 
Studiju rezultāti 
Studentu zināšanu pārbaudes kritēriji: 

•••• kontroldarbs, referāts; 
•••• semināri (pozitīvas zināšanas) 
•••• eksāmens (pozitīvas zināšanas). 

2. Studiju priekšmeta saturs 
 Juridisko metožu mācības mērķis, saturs un vieta studiju kursu sistēmā. Juridisko 
metožu mācības avoti. Juridisko metožu daudzveidība. Studiju kursa „Juridisko metožu 
mācība" apguves prasības. 
 Jēdzienu jurisprudence. Interešu jurisprudence. Vērtību jurisprudence. 
 Tiesību normu piemērošanas loģiskā shēma, piemērošanas mērķis. Juridiskais 
siloģisms un tā uzbūve. Lielā premisa. Mazā premisa. Subsumcijas jēdziens. Subsumcijas 
tehnika. Tiesisko seku noteikšana. Siloģisma slēdziens. 
 Faktisko apstākļu uztvere, noteikšana un novērtējums. Tiesiski nozīmīgo un 
nenozīmīgo apstākļu nošķiršana. Relācijas tehnika darbā ar lietas faktiskajiem apstākļiem. 
 Tiesību avotu daudzveidības ietekme uz tiesību normu piemērošanu. Nenoteikti 
tiesību jēdzieni un ģeneralklauzulas. Tiesību normas spēkā esamības un piemērojamības 
pārbaude (tiesību normas zemākā un augstākā kritika). 
 Tiesību normas interpretācijas nepieciešamība. Interpretācijas mērķis. Iespējamā 
vārdiskā jēga. 
 Šaura un plaša interpretācija. Interpretācijas kritēriji. 
 Gramatiskā interpretācijas metode. Sistēmiskā interpretācijas metode. Vēsturiskā 
interpretācijas metode. Teleoloģiskā interpretācijas metode. Interpretācijas metožu 
pielietošanas secība un katras metodes nozīme uz gala rezultātu. Satversmes ietekme uz 
tiesību normas interpretācijas rezultātu. Eiropas Savienības tiesību ietekme uz nacionālo 
tiesību normu interpretācijas rezultātu. Dažādu interpretācijas rezultātu saskaņošana un 
izvēle. 

Augstskola Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
„Sociālo tehnoloģiju augstskola” 

Studiju programma Tiesību zinātnes  
Studiju priekšmets Juridisko pētījumu metodoloģija - 2KP 
Docētājs Nils Žuravļovs, Dr.iur. 
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 Konstitūcijas interpretācija. Eiropas  Savienības dibināšanas līgumu, regulu un 
direktīvu interpretācija. 
 Tiesību normu konkurence. Šķietama un reāla tiesību normu kolīzija. Kolīziju veidi un 
kolīziju normas. 
 Pazīme „robs". Likuma robu apstiprinoši  argumenti. Likuma robu noraidoši 
argumenti: tiesībpolitiska kļūda, likuma apzināta klusēšana, pabeigts likumisks regulējums, 
tiesiskās drošības intereses. 
 Likuma analoģijas metode. Tiesību analoģijas metode. Teleoloģiskā redukcijas 
metode. Citas tiesību tālākveidošanas metodes. 
 Slēdziens par pretējo. Slēdziens par lielāko/mazāko. Reducēšana līdz absurdam. 
 Tiesību normu piemērošanas akta jēdziens. Nolēmuma pamatojums un 
argumentācija. Argumentācijas stils. Nolēmuma strukturēšana un noformēšana. 
3. Pedagoģiskā pieeja 
 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. 
 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. 
4. Novērtējums. 

•••• Kontroldarbs, referāts 
•••• Semināri (pozitīvas zināšanas) 
•••• Eksāmens (pozitīvas zināšanas). 

5. Bibliogrāfija 
1. Meļķisis E. Juridiskās metodes mācības un tiesību normas piemērošanas 

metodoloģijas 
2. jēdziens un nozīme. Juridiskus metodes pamati.  11 soļi tiesību normu piemērošanā: 

Rakstu krājums. Rīga: LU, 2003, 5. - 17.1pp.; 
3. Sinaiskis V. Civiltiesību teorija un prakse. Latvijas Vēstnesis, 2000.gada 1.jūnijs, Nr. 

197/200; 
4. Vīnzarājs N. Jēdzienu jurisprudence. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis. Rīga: A.Gulbja 

grāmatu spiestuve, 1937., Nr.l; 
5. Raisch P. Juristische Methoden: Vom antiken Rom bis zur Gegenwart. Heidelberg: 

Mūller, 1995; 
6. Kalniņš E. Tiesību normu piemērošanas loģiskā shēma. Likums un Tiesības, 2. sēj., 

2000, Nr.5(9) 
7. Levits E. Ģenerālklauzulas un iestādes (tiesas) rīcības brīvība. Likums un Tiesības, 

203, 5.sēj., Nr.6, 162. - 169.lpp. un Nr.7, 194. - 205.lpp.; 
8. Peczenik A. On law and reason. Dordrecht: Kluvver, 1989, pp. 19 - 24. 
9. Bārdiņš G. Būtisko lietas apstākļu noskaidrošana un vērtēšana. Rīga: Latvijas 

Vēstnesis, 2006.; 
10. Neimanis J. Lietas faktisko apstākļu apzināšana un juridiska noteikšana // Likums un 

Tiesības, 2000, 2. sēj., nr.6(10), 180.-185. lpp. 
11. Balodis K. Labas ticības princips mūsdienu Latvijas civiltiesībās. Latvijas Vēstnesis 

Jurista vārds, 2002.g. 3.decembris, Nr.24; 
12. Kalniņš E. Tiesību normas spēkā esamība un intertemporālā piemērojamība. Likums 

un Tiesības, 2000, 2.sēj., Nr.7, 214. - 220.lpp.; 
13. Krons M. Civillikuma pirmais pants.  Tieslietu Ministrijas  Vēstnesis. Rīga: A.Gulbja 

grāmatu spiestuve, 1937., Nr.2; 
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14. Krons M. Intertemporālo tiesību mācība un Civilllikuma trešais pants Tieslietu 
Ministrijas Vēstnesis. Rīga: A.Gulbja grāmatu spiestuve, 1938., Nr. 1; 

15. Levits E. Ģenerālklauzulas un iestādes (tiesas) rīcības brīvība. Likums un Tiesības, 
2003, 5.sēj.,Nr.6, 162. - 169.lpp. unNr.7, 194.-205.lpp.; 

16. Meļķisis E.  Juridisko jēdzienu un normu abstraktums kā tiesību sistēmu veidojošais 
elements. Attīstības tendences dažos tiesību teorijas un prakses jautājumos. Rīga: 
Latvijas Universitāte, 2000, 28. - 48.1pp. 

17. Meļķisis E. Tiesību normu iztulkošana. 2.izd. Rīga: Latvijas Universitāte, 2000.; 
18. MacCormic D.N. Interpreting statutes: a comparative study. Aldershot [u.a.]: 

Dartmouth,1991; 
19. Wank R. Die Auslegung von Gesetzen. Koln [u.a.]: Heymanns, 1997. 
20. Meļķisis E. Tiesību normu interpretācijas metodes. Rīga: Latvijas Universitāte, 

1996.; 
21. Meļķisis E. Tiesību normu iztulkošana. 2.izd. Rīga: Latvijas Universitāte, 2000.; 
22. Peczenik A. On law and reason. Dordrecht: Kluwer, 1989, pp. 379-388; 
23. Levits E. Tiesību normu interpretācija un Satversmes l.panta demokrātijas jēdziens. 

Cilvēktiesību žurnāls, 1997, Nr.4; 
24. Pleps J. Satversmes vienotības princips. Latvijas Vēstnesis Jurista vārds, 2007., Nr. 

4. 
25. Iļjanova D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. Rīga: Ratio iuris, 

2005.; 
26. Iļjanova D. Tiesību normu un principu kolīzija // Likums un Tiesības, 2. sēj., nr. 

8(12), 2000, 250.-254. lpp. 
27. Kalniņš E. Tiesību tālākveidošana. Likums un Tiesības, 2001, 3. sēj., Nr.4, 5, 8, 9; 
28. Langenbuhere K. Tiesnešu tiesību attīstība un iztulkošana. Metodoloģisks pētījums 

par tiesnešu tiesību tālākveidošanu vācu civiltiesībās. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 
2005.; 

29. Neimanis J. Tiesību tālākveidošana. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006.; 
30. Sniedzīte G. Tiesību normu iztulkošanapraeter legem (I), (II), (III). Likums un 

Tiesības, 7. sēj., nr. 10 (74), 11 (75), 12 (76), 2005; 
31. Canaris C.W. Die Feststellung von Lūcken im Gesetz. Berlin: Duncker & Humblot, 

1964. 
32. Kaufmann A. Analogie und Natur der Sache. 2. verbess. und ergānzte Aufl. 

Heidelberg:R.v.Decker & C.F.Mūller, 1982. 
33. Neimanis J. Slēdziens par apjomu. Latvijas Vēstnesis Jurista Vārds, 2005.g. 

21.jūnijs, Nr.23 (378); 
34. Neimanis J. Slēdziens par pretējo. Latvijas Vēstnesis Jurista Vārds, 2005.g. 19.jūlijs, 

Nr.26 (381). 
35. Cipeliuss R. Tiesisko apsvērumu racionāla strukturēšana. Likums un Tiesības, 2000, 

2.sej., Nr. 4 (8); 
36. Gaidele I. Tiesas nolēmumu argumentācija. Likums un Tiesības, 2003., 5. sēj., Nr.8, 

9; 
37. Gaidele I. Nolēmumu argumentācija: teorija un prakse. Likums un Tiesības, 2002, 

4.sēj., nr.8, 240. - 251.lpp., nr.10, 296. - 300.lpp.; 
38. Hartmane L. Juridiskā argumentācija tiesu nolēmumos. Likums un Tiesības, 2001, 

3.sēj., nr.ll,342.-350.1pp. ; 
39. Koch, H.-J. /RūBmann H. Juristische Begrūndungslehre, 1982. 
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1.  Studiju priekšmeta apguves mērķis un uzdevumi 
Mērķi 
 Iepazīstināt studējošos ar uzņēmuma pārvaldības īpatnībām ekonomiskās krīzes 
apstākļos. 
Uzdevumi 
 Raksturot biznesa risku izpausmi krīzes apstākļos un to pārvaldības matemātisko 
teoriju. 
Apgūt praktiskās iemaņas pārvaldības rekomendāciju izstrādē uzņēmuma darbības dažādās 
jomās. 
2. Studiju priekšmeta anotācija:  
 Lielāko daļu no savas eksistences laikā uzņēmumi eksistē stacionārā režīmā, kur 
firmu darbībā ir zināmas grūtības, bet tas neapdraud firmas eksistenci. Bet katras firmas 
darbībā rodas situācijas, kad reāli pastāv draudi firmas eksistencei un tādas situācijas prasa 
specifiskas vadības metodes. Krīzes pārvaldība ir vadības metožu kopums situācijām, kad 
tiek risināts jautājums par firmas pastāvēšanu vai nepastāvēšanu. Krīzes situāciju pārvaldība 
raksturīga ar stipri izteiktām problēmām, ar īsu uzņēmuma pastāvēšanas laiku, ar 
nepieciešamību pieņemt nestandarta lēmumus, ar augstu pieņemamo lēmumu atbildības 
pakāpi un neiespējamību labot kļūdas. Krīzes pārvaldība ir cieši saistīta ar risku 
identificēšanu, novērtēšanu un vadīšanu. 
3. Studiju priekšmeta saturs 

1. Krīzes pārvaldības kursa mērķi un uzdevumi 
2. Standarta un krīzes pārvaldības saistība 
3. Biznesa risku klasifikācija 
4. Krīzes situāciju klasifikācija 
5. Krīzes situāciju rašanās shēmu klasifikācija 
6. Krīzes situāciju novēršanas metodes 
7. Riska vadīšanas matemātiskās teorijas pamati 
8. Finansiāli-saimnieciskās darbības analīze metodes 
9. Uzņēmuma finansu stāvokļa novērtēšana 
10. Finansu riski 
11. Uzņēmuma personāla un organizatoriskā potenciāla noteikšana 
12. Ar personālu saistītie riski 
13. Mārketings un noieta prognozēšana 
14. Tirgus riski 
15. Uzņēmuma bankrotēšanas  prognozēšana 
16. Stratēģiskais menedžments krīzes apstākļos. 
17. Rekomendācijas rīcībām krīzes situācijās 
18. Literatūras piemēru analīze. 
19. Literatūras piemēru vispārināšana. 
20. Prakses piemēru analīze. 
21. Prakses piemēru vispārināšana. 

4. Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Izpildīti un prezentēti patstāvīgie darbi. Veicamie patstāvīgie darbi:  
1. Literatūras apskata (par izvēlēto tēmu) sagatavošana un prezentācija. 
2. Referāts par brīvi (kursa ietvaros) izvēlētu tēmu. 
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Tiek vērtēts: aktivitāte nodarbībās (10%), patstāvīgais darbs semestra laikā (40%), rakstiskā 
eksāmena rezultāts (50%).  
Zināšanu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā.   
5.  Bibliogrāfija 
Pamatliteratūra: 
1. Ian Mitroff, Gus Anagnos. Managing Crises Brfore They Happen: What Every 

Executive Needs to Know About Crisis Managegement. AMACOM, NY, 2006. 
2. Norman R.Augustine, Anurag Sharma, Idalene F. Kesner. Harvard Business Review on 

Crisis Management. Harvard Business School Press. 2005. 
3. Crisis Management. Master the Skills to Prevent Disasters. Harvard Business School 

Press. 2004. 
Papildliteratūra: 
1. Allan A. Gibb. Training the Trainers for Small Business. Durham University Business 

School Small   Business Centre. 1999 
2. Steven Fink "Crisis Management. Planning for the Inevitable." Amacom, American 

Management Association, 1986. 
3. Thomas L.Harris "The Marketer's guide to Public Relations", 1991 
4. PROMEESE Profiles of Management Excellence in European Small Enterprises. A 

European research project coordinated by the Industrial Training Authority of Cyprus/ 
25th European Small Business Seminar. September, 1995.  

5. Storey D. Understanding the Small Business Sector, 1994, 347р.  
6. Donald F. Kuratko, Richard M. Hodgetts. Enterpreneurship. 2nd ed./ The Dryden Press, 

1992, 726 p.  
7. Focus on SMEs/ Panorama of EU Industry. EUROSTAT. №6, 1995, pp.61-69.  
8. Brooksbank R. Defining the small business: a new classification of company size/ 

Entrepreneurship & Regional Development, Taylor& Francis Ltd. - 1991, №3, pp. 17-
31.  

9. Stanworth J., Gray C. Bolton 20 Years On: the Small Firm in 1990s/ Small Business 
Research Trust, National Westminster Bank. PCP, 1991, 284 p. 

Periodika: 
1. Forbes. www.forbes.com 
2. Smart Money. www.smartmoney.com 
3. Business Week. www.businessweek.com 
4. Harvard Business Review  www.hbsp.harvard.edu/products/hbr/index.html 
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1.  Studiju priekšmeta apguves mērķis un uzdevumi 
 Iemācīt orientēties visos saistību tiesību jautājumos, kuri saistīti ar LR tirgus 
ekonomiku 
Civiltiesību saistību tiesību daļas apgūšanai jāiepazīst ne tikai civillikums, bet arī citi ar 
saistību tiesībām saistītie likumdošanas akti, kas regulē tādu svarīgu saistību tiesību virzienus 
kā apdrošināšana, norēķini, vekseļi. 
2.  Studiju priekšmeta saturs 
 Saistību tiesību modernizācijas ceļi Latvijā un ārvalstīs. Saistību tiesību loma 
saimnieciskajos darījumos. Ofertes un akceptanta loma līgumsaistību nodibināšanā un 
realizēšanā. Specifisku noslēdzamo līgumu tiesiskās īpatnības. Trasta līgumi un to 
pielietojuma tiesiskā problemātika. Cesijas būtība un tiesiskais regulējums. Franšīzes līgumu 
tiesiskās īpatnības un problemātika. Līgumsodi un problemātika. Saistību tiesības un 
komercdarbība. Sabiedrības līguma noslēgšanas procesuālie problēmjautājumi A/S un SIA 
kontekstā. Pārstāvības problemātika komerctiesībās. 
3.  Studiju 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. 
4.  Zināšanu novērtējums 

a) Semināri…………………………………………30%; 
b) Eksāmens………………………………………..70%; 

5.  Bibliografija 
1. Brīvmanis V. „ Līgumsods”, R., 1939. 
2. Čakste K. „Civīltiesības”, R., 1937. 
3. Grasis J. „Par trastiem pasaulē un pie mums, un to būtība”, Jurista Vārds, 

2001.g.18.12. 
4. Jauja H. „Kreditoru aizsardzība kreditoriem un mazākuma dalībniekiem 

reorganizācijas procesā”. Latvijas Vēstnesis, Nr. 24, 2005.g.11.02. 
5. Joksts O. „Saistību tiesības saimnieciskos darījumos”, R., 2003. Turība 
6. Kalniņš V. „Romiešu tiesību pamati”, R., izd. Zvaigzne, 1977. 
7. Leja L. „Par ārzonu trastu un tā tiesisko darbu”, Jurista Vārds, Nr.11., 2001.g.12.06. 
8. Neimanis J. „Par prokūru un īpaša veida pilnvaru komercdarbībā”, Latvijas Vēstnesis, 

2001.16.10. 
9. Sinaiskis V. „Saistību tiesības”, R., 1940 
10. Strupišs A. „Komerclikuma komentāri” III. B daļa. Komersanti. R., A.Strupiša 

jur.birojs, 2003. 
11. Torgāns K. „Saistību tiesības” I. daļa , R., 2006. TNA 
12. Torgāns K. „Saistību tiesības” II. daļa , R., 2008.g. TNA 
13. Trautmane A., Berlaus-Gulbe E. „Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibināšana 

Baltijas valstīs”, Saldo, 2004.g. decembris. 
14. Vītiņš V. „Vispārējs tiesību pārskats”, R., 1993. 
Tiesību akti 
1. Latvijas Republikas Satversme, 1992.g.15.februāra likums, Ziņotājs Nr.6, 1994. 
2. Latvijas Republikas Civillikums, 2004.g „AFS” 
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3. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Ceturtā daļa. Saistību tiesības. Otrais 
izdevums. Autoru kolektīvs prof. K. Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcija. R. 2000. 

4. Civilprocesa likums. 5.izdevums. R. TNA, 2003. 
5. Komerclikums, Latvijas Vēstnesis 04.05.2000.Nr. 158/160 
6. Kredītiestāžu likums. 1995.g.5.oktobra likums, Ziņotājs, 1995. Nr.13 
7. Latvijas Republikas likums „Par nodokļiem un nodevām” 1995.g. 18.02., Latvijas 

Vēstnesis, Nr.26 ar grozījumiem līdz 2008.g.8.maijam. 
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Augstskola Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„Sociālo tehnoloģiju augstskola” 
Studiju programma Tiesību zinātnes  
Studiju priekšmets Starptautiskā juridiskā terminoloģija - 2 KP 
Docētāja Vera Kuļbacka, Dr. philol. 
 
1.  Studiju priekšmeta apguves mērķis un uzdevumi:   
 Apgūt latīņu valodas gramatikas sistēmu, salīdzinot ar svešvalodas gramatiku, kuru 
mācās studenti. Iepazīstināt studentus ar antīkās pasaules kultūru un vēsturi, izmantojot 
nelielus juridiskus stāstus un aforismus. 
 Apgūt nepieciešamo leksisko minimumu, ieslēdzot bieži lietojamus vārdus, kas veido 
mūsdienu svešvalodu internacionālās terminoloģijas pamatus.  
2.  Studiju priekšmeta saturs:   

1. Ievads. Latīņu alfabēts. 
2. Izruna klasiskajā laikmetā. 
3. Tradicionālā izruna. 
4. Substantīva sistēma. 
5. Verba sistēma. 
6. Infinitīvu sistēma. 
7. Konstrukcija Nominativus cum infinitivo. 
8. Konstrukcija Accusativus cum infinitivo. 
9. Konstrukcija Ablativus absolutus. 
10. Juridiskie termini latīņu valodā. 
11. Juridiskie termini latīņu un latviešu valodās – salīdzinošajā analīze. 
12. Juridiskie termini latīņu un vācu valodās – salīdzinošajā analīze. 
13. Juridiskie termini latīņu un angļu valodās – salīdzinošajā analīze. 
14. Juridiskie termini latīņu un krievu valodās – salīdzinošajā analīze. 
15. Terminu interpretācija (latīņu, latviešu, krievu valodās). 
16. Latīņu spārnotie teicieni.  
17. Spārnotie teicieni latīņu, latviešu un krievu valodās – salīdzinošajā analīze. 

3.  Pedagoģiskā pieeja: 
 Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē, bet mutiskie vingrinājumi notiek 
pasniedzēja vadībā. Studentam ir jāprot orientēties mācību tēmu problemātikā un jāprot 
izpildīt vingrinājumus latīņu valodā, attīstot dažādas prasmes un iemaņas juridisko terminu 
lietošanā. 
4.  Novērtējums: 
 Ieskaite ar atzīmi (diferencēta ieskaite) 
5.  Bibliogrāfija: 

• Obligāta literatūra 
1. Strads M. Konspektīvā latīņu valodas gramatika. – Rīga: Zvaigzne, ABC, 2002. 
2. Juridiskie termini latīņu valodā. – Rīga: LPA izdevums, 2000. 
3. Čerface L. Latīņu spārnotie teicieni. – Rīga: Zinātne, 2000. 
4. Kuļbacka V. Juridiskie termini latīņu, latviešu, vācu, angļu, krievu valodās. – Rīga: 

STA, 2008.  
• Rekomendējama literatūra 

1. Salvēte I. Latīņu valodas mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne, ABC, 2002. 
2. Gavrilovs A. Latīņu–latviešu vārdnīca. – Rīga: Zvaigzne,  1999. 
3. Подосинов А.В., Козлова Г.Г., Глухов А.А. Lingua latina. Латинско-русский 

словарь. – М.: Флинта, Наука, 2000. 



 97 

 

Augstskola 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
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Studiju priekšmets Zinātniskie semināri – 3 KP 
Docētājs Juris Zaķis, Dr.habil.phys. 

 
1. Studiju priekšmeta apguves mērķis un uzdevumi 
Mērķis 
Apgūt profesionālas iemaņas dažādu zinātniski pētnieciskas informācijas veidu izmantošanā 
veicot pētnieciska satura darbu tiesību zinību jomā.  
Uzdevumi: 

1. Nostiprināt zināšanas programmas obligāto un specializācijas studiju priekšmetu 
jomā; 

2. Iegūt praktiskas iemaņas zinātniski pētnieciska darba satura un noformējuma 
recenzēšanā un novērtēšanā. 

3. Iegūt pieredzi zinātniskas polemikas veikšanā.  
2. Studiju priekšmeta saturs 
 Nozares zinātnisko rakstu, maģistrantu referātu, pētniecisko problēmu apskate, 
recenzēšana un iztirzāšana. Maģistrantu vai vieslektoru ziņojumi, to un kvalifikācijas darba 
literatūras apskata apspriešana. Informācijas ieguves un analīzes metodes; teorētisko un 
empīrisko pētījumu partikulārās metodes; izpētes rezultātu noformēšana, to objektivitātes 
vērtēšana. 
3. Pedagoģiskā pieeja 
Kursa teorētiskais materiāls tiek pasniegts aktīvu lekciju un pārrunu formā. Studentu 
zināšanas un iemaņas tiek papildinātas un koriģētas semināru laikā, kad katram maģistrantam 
oponenta statusā jāizsaka savs viedoklis par diskutējamiem jautājumiem, pašam jāuzraksta 
zinātniska darba vai pētījuma recenzija, īpaši izceļot darba saturisko pusi un noformējumu, 
un jānovērtē grupas biedra recenzijas kvalitāte. Pasniedzējam šeit ir konsultējoša loma. 
Studentam ir jāprot atrast, paskaidrot un analizēt informāciju, oponēt kursa biedru un 
semināra vadītāja teiktajam, rast risinājumus problēmām un argumentēt savus secinājumus. 
4. Novērtējums. 
- Referāts un publikācijas rakstiska recenzija – 30 %; 
- Aktīvs un sekmīgs darbs semināros – 30 %; 
- Ieskaite (ar diferencētu vērtējumu) – 40 %. 
5. Bibliogrāfija 

1. Džohansens St. Juridiskā analīze un tekstu rakstīšana. - Rīga: 2002. 
2. Lasmanis A. Pedagoģijas un psiholoģijas pētījumu plānošana un norise. – Rīga: 

2002.  
3. Datu apstrādes informācijas sistēmas. Elektroniskais katalogs: www.dais.lv 
4. Socioloģisko pētījumu metodoloģija, metodika un tehnika. - Rīga: Avots, 1981. 
5. Eiropas tiesības / Red. T.Jundzis. - Rīga: 2004. 
6. Likums par autortiesībām. 2000. gada 6. aprīlī Saeimā pieņemtais un Valsts 

prezidenta 2000. gada 27.aprīlī izziņotais likums; 
7. Rozenfelds J. Intelektuālais īpašums. Rīga, Zvaigzne ABC, 2004. 
8. Pommers I. Studenta zinātniskā darba pamati. - Rīga: Zvaigzne, 1989 – 295 lpp. 
9. Abrams I. Pētījumu rezultātu matemātiskā apstrāde.- Rīga: Zvaigzne, 1989. 
10. Основы научных исследований. - М: 1989. 
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1.  Studiju priekšmeta apguves mērķis un uzdevumi 
Mērķis: palīdzēt iepazīt un izzināt administratīvo tiesību kategorijas un tiesību institūtus, to 
savstarpējo nosacītību un mijiedarbību publiskās pārvaldes pilnveides procesā. 
Uzdevumi: iepazīstināt studējošos ar administratīvo tiesību doktrīnām, principiem un tiesību 
aktiem, to nozīmi  valsts un individa rīcībā. Sekmēt studējošos izzināt administratīvo tiesību  
attīstības tendences. 
Priekšmeta uzdevuma sasniegšanai ir noteikti trīs apakšuzdevumi: 
- izzināt administratīvo tiesību būtību, mācības, doktrīnas par administratīvo tiesību 
pamatjēdzieniem, tiesību avotiem, kategorijām, institūtiem, tiesību sistēmu kopumā;  
- izzināt administratīvo tiesību nozīmi valsts pārvaldes  subjektu institucionālās un 
funkcionālās sistēmas pilnveides un darbības nodrošināšanā; 
- izzināt un apgūt iemaņas praktiskam pētnieciskam darbam, ievirzot studējošos 
administratīvo tiesību aktuālu problēmjautājumu izpētē un to risināšanas variantu teorētiskā 
pamatošanā.. 
2.  Studiju priekšmeta saturs 
Administratīvās tiesības – publisko tiesību nozare. Administratīvo tiesību avoti. 
Administratīvās tiesības publiskajā pārvaldē. Valsts pārvaldes iestādes. Kontrole. 
Tiesībsargs. Nevalstisko organizāciju līdzdalība un nozīme publiskajā pārvaldē. 
Administratīvā atbildība. 
3. Bibliografija 

1. J. Briede. Administratīvais akts. Latvijas Vēstnesis, Rīga. 2003., 98. lpp. 
2. Autoru kolektīvs Dr.iur .J.Briedes zinātniskā redakcijā. Administratīvais process 

tiesā. Rīga. Latvijas Vēstnesis. 2008. 776 lpp. 
3. Dišlers K. Latvijas valsts varas orgāni un viņu funkcijas. Tiesu namu aģentūra.2004. 
4. D.Iļjanova. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. Rīga. Ratio iuris. 

2005, 144 lpp. 
5. E. Kalniņš. Tiesību tālākveidošana. Rakstu krājums. Juridiskās metodes pamati. Rīga, 

2003., 171. lpp. 
6. E. Levits. Ģenerālklauzulas un iestādes (tiesas) rīcības brīvība(I). Funkcijas likumā, 

piemērošana konkrētā gadījumā, kontrole augstākā iestādē un tiesā.//Likums un 
Tiesības, 2003. gada jūnijs, Nr. 6, 166. lpp. 

7. A.Stucka. Administratīvās tiesības. R., Juridiskā koledža. 2006., 210 lpp. 
8. J.Načisčionis. Administratīvās tiesības. Papildinātais izdevums. Latvijas 

Vēstnesis.2003. 288. lpp. 
9. J.Neimanis Tiesību tālākveidošana. Latvijas Vēstnesis.2006. 183 lpp. 
10. J. Neimanis. Judikatūra un tās saistošais spēks. Jurista Vārds, 08.03.2005., Nr. 9. 
11. J.Pleps, E.Pastars, I.Plakane. Konstitucionālās tiesības Latvijas Vēstnesis 2004. 
12. V.Eglītis Ievads konstitūcijas teorijā Latvijas Vēstnesis.2006.194 lpp. 
13. “Administration and You” A Handbook. ( Principles of Administrative Law 

Concerning the Relations Between Administrative Authorities and Private 
Persons).Council of Europe.Strasbourg. 1996. – 536 p. 

14. Gellhorn Ernest, Levin Ronald M. Administrative law and process in a nutshell. – 4 
th.ed. – St.Paul (Minn): West Publ.Co.1997. 459 p. 

Augstskola Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
„Sociālo tehnoloģiju augstskola” 

Studiju programma Tiesību zinātnes  
Studiju priekšmets Administratīvo tiesību aktuālās problēmas – 3 KP 
Docētājs Artūrs Bernovskis, Mg.iur.. 
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15. Hanns Peter Nehl Principles of administrative procedure in EC Law. Hart Publishing. 
Oxford.1999.- 214 p. 

16. Bradley A.W. Constitutional and Administrative Law / K.D.Ewing. - United States : 
Addison Wesley Longman Ltd., 1998. - 900 p. (ABO-1) 

17. Cane Peter. Administrative law. Oxford, Oxford Yniversity Press. 2004. 
Tiesību akti 
1. Latvijas Republikas Satversme.//Latvijas Vēstnesis.01.07.1993.Nr.43.  
2. LR likums “Saeimas kārtības rullis”.// Latvijas Vēstnesis. 1994. Nr.96.  
3. Ministru kabineta iekārtas likums.// Latvijas Vēstnesis.  28.05.2008. Nr.82.  
4. LR Likums “ Par likumu un citu Saeimas, Valsts Prezidenta un Ministru kabineta 

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

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

Vēstnesis 17.06.2005.Nr. 96. 
7. Satversmes tiesas likums.//Latvijas vēstnesis.14.06.1996. Nr.103. 
8. Satversmes tiesas likums.//Latvijas vēstnesis.20.12.2000. Nr.460/464. 
9. Valsts pārvaldes iekārtas likums.//Latvijas Vēstnesis.21.06.2002.Nr.94. 
10. Likums par pašvaldībām.//Latvijas Vēstnesis.24.05.1994. Nr.61 
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Augstskola Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

„Sociālo tehnoloģiju augstskola” 
Studiju programma Tiesību zinātnes   
Studiju priekšmets Darba tiesību aktuālās problēmas - 3 KP  
Docētāja Vizma Dubure, Dr. iur., docente 
 
1.  Studiju priekšmeta apguves mērķis un uzdevumi 
Kursa mērķis: apgūt zināšanas un analīzes pieredzi par darba tiesību un darba likumdošanas 
nodrošinājuma un tiesisko normu īstenošanas mūsdienu parādībām. 
Uzdevumi: 

1. Iepazīstināt ar likumdošanas normu regulēšanu mūsdienu apstākļos, ar šo normu 
neizbēgamo transformēšanos mūsdienās un turpmākajos valsts attīstības posmos, kā 
arī ar jaunākajiem zinātniskajiem uzskatiem darba likumdošanā Latvijā un pasaulē.  

2. Iemācīt celt juridisko kultūru un nostiprināt tiesisko pārliecību. 
3. Stiprināt saites ar juridisko praksi. 

2.  Studiju priekšmeta saturs 
 Darba tiesību normu regulēšana mūsdienu apstākļos. Darba tiesību pamatprincipi. 
Darba starptautiski tiesiskais regulējums. Darba tiesību avoti. Darba tiesiskās attiecības. 
Arodbiedrības. Darba koplīgums. Pieņemšana darbā. Darba līgums. Darba laiks un atpūtas 
laiks. Darba samaksas tiesiskais regulējums. Garantijas un kompensācijas izmaksas. 
Disciplināra atbildība. Materiālā atbildība. Darba aizsardzība. Darba strīdi. Darba tiesiskais 
regulējums ārvalstīs. 
3.  Studiju metodes 

 Studiju organizācijas pamatā ir lekcijas un praktiskās nodarbības. Pasniedzējam ir 
konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. 
Semestra laikā katrs students uzraksta trīs kontroldarbus. 
4.  Zināšanu novērtējums 

• kontroldarbi…………………………………………………………40% 
• pozitīvas zināšanas ieskaitē………………………………………….60% 

5.  Bibliogrāfija 
1. Darba likums. LR 2001.gada 20.jūnija likums // LR Saeimas un Ministru kabineta 

Ziņotājs, 2001, nr.15. 
2. Darba aizsardzības likums. LR 2001.gada 20.jūnija likums // LR Saeimas un Ministru 

kabineta Ziņotājs, 2001, nr.15. 
3. Darba strīdu likums. LR 2002.gada 26.septembra likums // LR Saeimas un Ministru 

kabineta Ziņotājs, 2001, nr.21. 
4. Polis F. Ievads Eiropas Savienības darba tiesībās. Rīga, 2004 
5. Darba devēji – līdzvērtīgi sociālā dialoga partneri. Rokasgrāmata darba   devējiem un 

darba devēju organizācijām. ES Phare projekts ‘’Sociālo partneru un sabiedrības 
informēšanas kampaņa’’. Rīga 2004. 

6. Darbinieki – līdzvērtīgi sociālā dialoga partneri. Rokasgrāmata darbiniekiem un viņu 
pārstāvjiem. ES Phare projekts ‘’Sociālo partneru un sabiedrības informēšanas 
kampaņa’’. Rīga 2004. 

7. Dindune R. Darba likuma komentāri. Rīga, Dienas Biznesa izdevniecība, 2002. 
8. Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. Autoru kolektīvs. Ivo Alehno zin. red. 

Rīga, 2003. 
9. Gailums I. Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse. 1.grāmata – Rīga, 2002.; 

2.grāmata – Rīga, 2002.; 3. grāmata – Rīga, 2004. 
10. Grebenko M. Darba likums un grāmatvedība. Rīga, 2002. 
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11. Par demokrātisku darba vidi un tiesisku darba attiecību nostiprināšanu Latvijā. Rīga, 
2003. 

12. Teice D. Darba likums un komentāri. Rīga, 2002. 
13. Ulmane V. Darba tiesības. Darba aizsardzība. Rīga, 2004. 
14. MK noteikumi Nr.10 Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus 

vecumā no 13 gadiem. // Latvijas Vēstnesis 2002.01.11. 
15. MK noteikumi Nr.206 Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus 

un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos daros ir atļauta saistībā ar pusaudža 
profesionālo apmācību.// Latvijas Vēstnesis 2002.05.31. 

16. MK noteikumi Nr.272 Noteikumi par sezonas rakstura darbiem.// Latvijas Vēstnesis 
2002.07.02. 

17. MK noteikumi Nr.353 Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums parasti 
netiek slēgts uz nenoteiktu laiku.// Latvijas Vēstnesis 2002.08.15. 

18. MK noteikumi Nr.790 Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo 
stundu tarifa likmi.// Latvijas Vēstnesis 2005.10.28. 
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1.  Studiju priekšmeta apguves mērķis un uzdevumi 
Mērķis 
 Sniegt studentiem padziļinātas teorētiskas un praktiskas zināšanas par ekonomisko 
noziedzīgo nodarījumu sastāviem. 
Uzdevumi 

1. Iemācīt studentus analizēt ekonomisko noziedzīgo nodarījumu sastāvus. 
2. Iemācīt studentus, risinot kāzusus no tiesu prakses, dot ekonomisko noziedzīgo 
nodarījumu pareizu kvalifikāciju. 
3. Iemācīt studentus, kvalificējot ekonomiskos noziedzīgos nodarījumus, sastādīt 
kriminālprocesuālus dokumentus. 

Studiju rezultāti 
 Studiju kursā tiek rakstīts patstāvīgs darbs – pētījums, kura tēmu students izvēlas 
atkarībā no savām zināšanām un interesēm, saskaņojot ar kursa pasniedzēju. Patstāvīgais 
darbs var pamatoties uz grupas darbu. Tiek ņemti vērā praktisko nodarbību rezultāti. 
2.  Studiju priekšmeta saturs 
 Priekšmets „Ekonomiskie noziedzīgie nodarījumi” - krimināltiesību apguves 
turpinājums un padziļināšana. Priekšmeta satura mērķis ir krimināltiesību zināšanu 
pielietošana praksē, proti, kvalificējot noziedzīgu nodarījumu, prast to noformēt 
kriminālprocesuālā dokumentā. 
Priekšmetam ir jāattīsta studentos: 
-prasmes analizēt noziedzīga nodarījuma apstākļus; 
-prasmes piemērot normatīvajos aktos ietvertās normas atbilstoši noskaidrotajiem lietas 
apstākļiem; 
-prasmes pareizi kvalificēt vainīgās personas darbības; 
-prasmes, kvalificējot vainīgās personas darbības, sastādīt kriminālprocesuālo dokumentu 
(lēmumu, spriedumu). 
3.  Pedagoģiskā pieeja 
 Kursa teorētiskais materiāls tiek pasniegts lekciju un praktisko nodarbību veidā. 
Lekciju un praktisko nodarbību laikā studentu uzmanība tiek akcentēta uz ekonomisko 
noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas problēmjautājumiem. Katra temata ietvaros studenti 
izpilda praktiskus uzdevumus. Kursa laikā studenti raksta patstāvīgu darbu saskaņā ar 
metodiskām prasībām un zināšanām par pētījuma izstrādāšanas posmiem. 
4.  Novērtējums 
Eksāmens – rakstiski. 

• patstāvīgs darbs – 20% 
• labas zināšanas praktiskajās nodarbībās – 30% 
• atbildes (rakstveida) uz eksāmena jautājumiem – 50% 

5.  Bibliogrāfija 
Normatīvie akti 

1. ANO 2000.gada 13.decembra Konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību. 
Publicēts: Latvijas vēstnesis, 06.01.2001.  

2. Eiropas Savienības 1999.gada 27.janvāra Krimināltiesību pretkorupcijas konvencija. 
Publicēts: Latvijas vēstnesis, 20.12.2000.  

Augstskola Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
„Sociālo tehnoloģiju augstskola” 

Studiju programma Tiesību zinātnes  
Studiju priekšmets Ekonomiskie noziedzīgie nodarījumi - 4 KP 
Docētājs Jānis Baumanis, Dr.iur 

Jeļena Rutkovska, Mg.iur. 
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3. Eiropas Padomes 1990.gada 8.novembra Konvencija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas novēršanu, meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju. Publicēts: Latvijas 
vēstnesis, 23.10.1998. 

4. Konsolidētais EK Muitas kodekss. ES Regula Nr.2913/92. 
5. Krimināllikums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2003 
6. Likums “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” Rīga: TNA, 

2003 
7. Likums „Par apdrošināšanas līgumu”. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 30.06.1998. 

Nr.188/189. Spēkā no 1998.gada 1.septembra 
8. Likums „Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”. 

Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 23.05.1996. Nr.89 
9. Ieroču aprites likums. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26.06.2002. Nr.95  
10. 1990.gada 20.novembra  likums „Par  Latvijas  Republikas  uzņēmumu  reģistru”. 

Publicēts: Ziņotājs, 1990, Nr.49. 
11. 1992.gada 14.oktobra likums „Par grāmatvedību”. Publicēts: Ziņotājs, 1992, Nr.44.  
12. 1994.gada 27.oktobra Latvijas Republikas valsts robežas likums. Publicēts: Latvijas 

vēstnesis, 11.11.1994.  
13. 1995.gada 2.februāra likums „Par nodokļiem un nodevām”. Publicēts: Latvijas 

vēstnesis, 18.02.1995.  
14. 1995.gada 5.oktobra Kredītiestāžu likums. Publicēts: Latvijas vēstnesis, 24.10.1995. 
15. 1997.gada 18.decembra likums „Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu”. 

Publicēts: Latvijas vēstnesis, 06.01.1998.  
16. 1998.gada 21.oktobra Komercķīlas likums. Publicēts: Latvijas vēstnesis, 11.11.1998. 
17. 1999.gada 18.marta „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”. Publicēts: Latvijas 

vēstnesis, 01.04.1999.  
18. 2000.gada 13.aprīļa Komerclikums. Publicēts: Latvijas vēstnesis, 04.05.2000. 
19. 2001.gada 4.oktobra Konkurences likums. Publicēts: Latvijas vēstnesis, 23.10.2001.  
20. 2001.gada  20.decembra Komerclikuma spēkā stāšanās likums. Publicēts: Latvijas 

vēstnesis, 28.12.2001.  
21. 2003.gada 20.novembra  Finanšu  instrumentu  tirgus  likums. Publicēts: Latvijas 

vēstnesis, 11.12.2003. 
22. 2004.gada 18.marta Muitas likums. Publicēts: Latvijas vēstnesis, 06.04.2004. 
23. 2007.gada 1.novembra Maksātnespējas likums. Publicēts: Latvijas vēstnesis, 

22.11.2007. 
24. 2000.gada 7.septembra Valsts civildienesta likums. Publicēts: Latvijas vēstnesis, 

22.09.2000  
25. 2002.gada 25.aprīļa likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā”. Publicēts: Latvijas vēstnesis, 09.05.2002 
26. Ministru Kabineta 2001.gada 20.marta „Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju 

sarakstu un ziņošanas kārtību” Nr.127. Publicēti: Latvijas vēstnesis, Nr.48, 23.03. 2001. 
Spēkā no 24.03.2001 

27. Ministru Kabineta 1996.gada 23.aprīļa Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 
noteikumi Nr.247  

Literatūra un publikācijas 
1. Bekešs I.J. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas problēmas. Publicēts; 

Jurista vārds, 26.07.2005, Nr.27 (382)  
2. Gratkovska I. Juridisko personu kriminālatbildības realizācijas tiesiskie aspekti. 

Publicēts Jurista vārds, 21.06.2005 Nr.23(378) 
3. Judins A. Par jaunāko Augstākās tiesas plēnuma lēmumu. Publicēts: Jurista vārds 

29.01.2002. Nr.2 (235)  
4. Judins A. Kriminālatbildība par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Publicēts: 
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Jurista vārds, 22.02.2008 Nr.3 (507)  
5. Juriss J. Kā atšķirt divus šķietami  līdzīgus noziedzīgus nodarījumus. Publicēts: 

Jurista vārds, 26.03.2002,  Nr.6 (239)    
6. Krastiņa A. Korupcijas subjekta krimināltiesiskais aspekts. Publicēts: Jurista 

vārds, 17.08.2004, Nr.31 (336), 24.08.2004 Nr.32 (337)  
7. Krastiņš U. Noziedzīgs nodarījums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2000 
8. Krastiņš U.  Kāda ir AT plēnuma loma un tiesu prakse lietās par svešas mantas 

nolaupīšanu. Publicēts: Jurista vārds 24.09.2002. Nr.19 (252) 
9. Krastiņš U. Kā vērtēt juridisko personu kriminālatbildību. Publicēts Jurista vārds, 

17.12.2002 Nr.25(258) 
10. Krastiņš U. Vainas ietekme uz noziedzīga nodarījuma kvalifikāciju. Publicēts Jurista 

vārds, 03.06.2003 Nr.21(279) 
11. Krastiņš U. Konceptuāli par juridisko personu kriminālatbildību. Publicēts Jurista 

vārds, 31.08.2004 Nr.33(338) 
12. Krastiņš U. Grupveida nodarījumi: teorija un prakse. Publicēts: Jurista vārds 

12.04.2005. Nr.13 (368), 19.04.2005. Nr.14 (369)  
13. Krastiņš U. Mantisko nodarījumu teorētiski praktiski kvalifikācijas jautājumi. 

Publicēts: Jurista vārds 22.11.2005. Nr.44 (399), 29.11.2005 Nr.45 (400)  
14. Krastiņš U. Atkārtotu noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija. Publicēts: Jurista vārds, 

11.04.2006 Nr.15(418) 
15. Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. 

3.  Rīga: Firma ”AFS”, 2007 
16. Ķinis U. Noziedzīgi nodarījumi datortīklos (kibernoziegumi), Rīga: Tiesu namu 

aģentūra, 2000 
17. Ķinis U. Patvaļīga piekļūšana datorsistēmai: kā piemērot Krimināllikumu. Publicēts: 

Jurista vārds, 15.06.2004 Nr.22 (327), 22.06.2004 Nr.23/24 (328/329) 
18. Ķinis U. Juridiskās personas kriminālatbildība: teorija un prakse. Publicēts Jurista 

vārds, 14.09.2004 Nr.35(340), 21.09.2004 Nr.36 (341) 
19. Kūtris G. Noziedzīgi iegūta manta: tiesiskais regulējums un problemātika. 

Publicēts: Jurista vārds, 17.04.2007, Nr.16 (469) 
20. Liholaja V. Koruptīvie noziedzīgie nodarījumi, to definīcija, izpratne un sastāvs. 

Publicēts: Jurista vārds, 15.05.2001, Nr.14 (207)   
21. Liholaja V. Komentāri par Latvijas tiesu praksi krimināllietās. Rīga: Tiesu namu 

aģentūra, 2006 
22. Liholaja V. Kukuļošanas kvalifikācija un sods: daži problēmjautājumi. Publicēts: 

Jurista vārds, 07.08.2007 Nr.32 (485)  
23. Liholaja V. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija: Likums. Teorija. Prakse. 

Papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2007 
24. Lieljuksis A. Lai apgrūtinātu noziedzīgi dzeļu legalizāciju. Publicēts: Jurista vārds, 

20.01.2004, Nr.2 (307) 
25. Lieljuksis A. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana. Rīga: SIA „P & 

Co”, 2006 
26. Līdaks J. Muitas likumu noteikumi par kontrabandu. Rīga, 1938. 
27. Leja M. Ļaunprātīga uzticības izmantošana darījumos ar nekustamo īpašumu. Publicēts: 

Jurista vārds 23.12.2008 Nr.48 (553) 
28. Mežulis D. Korupcijas ierobežošanas krimināltiesiskie līdzekļi. Rīga: Latvijas 

Vēstnesis, 2003.  
29. Mežulis D. Īpašuma krimināltiesiskā aizsardzība. Rīga: Biznesa augstskola „Turība”, 

2006.  
30. Podoprigora D. Vainas noteikšana krimināltiesībās. Rīga: Biznesa augstskola 

„Turība”, 2006 
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31. Podoprigora D. Vairāku personu piedalīšanās noziedzīgā nodarījumā, Rīga: Biznesa 
augstskola „Turība”, 2008  

32. Šimkusa S. Juridiskās personas kriminālatbildība. Ārvalstu pieredze. Publicēts Jurista 
vārds, 22.06.2004 Nr.23/24 (328/329), 06.07.2004 Nr.25 (330) 

33. Veinbergs. Ļaunprātīgs bankrots. Rīga, 1936.  
34. Zvejnieks A. Īpašums un nodokļi. Rīga, (b.i.), 2006 
35. Бойцов А.И. Преступления против собственности. Санкт-Петербург: Юридический 

центр Пресс, 2001.  
36. Малинин В.Б., Парфенов А.Ф. Объективная сторона преступления. Санкт-

Петербург: Издательство Юридического института. 2004 
37. Плохова  В.И.  Ненасильственные  преступления  против  собственности.  Санкт-

Петербург: Юридический центр Пресс, 2002.  
38. Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. Санкт-

Петербург, Юридический Центр Пресс, 2003 
Tiesu prakse  

1. Par tiesu praksi krimināllietās par neatļautām darbībām ar ieročiem, munīciju, 
sprāgstvielām un  speciāliem līdzekļiem:  LR AT Plēnuma  1997.gada  2.jūnija  
lēmums Nr.5. LR AT Plēnuma lēmumu krājums.  

2. Likuma piemērošana krimināllietās par svešas mantas nolaupīšanu: LR AT 
Plēnuma 2001.gada 14.decembra lēmums Nr.3. LR AT Plēnuma lēmumu krājums. 

3. Tiesu prakse lietās par nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas 
līdzekļiem. Pieejams: www.at.gov.lv/files/docs/summaries 
/2006/tiesu%20prakse_maksasanas %20lidzekli.doc  

4. Tiesu prakse lietās par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) maksātnespēju un bankrotu. 
Pieejams: http://www.at.gov.lv/index.php?a=218v=lv.  

5. Tiesu prakse krimināllietās par valsts amatpersonu un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) 
vai organizāciju atbildīgu darbinieku izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem (2002-
2003). Pieejams: http://www.at.gov.lv/index.php?a=218v=lv.  

6. Par tiesu praksi kukuļošanas lietās: LR AT Plēnuma 1993.gada 21.jūnija lēmums Nr.7.- 
LR AT Plēnuma lēmumu krājums.  

7. Par tiesu praksi lietās par varas vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un 
nolaidību: LR AT Plēnuma 1976.gada 5.jūlija lēmums Nr.5. - LR AT Plēnuma 
lēmumu krājums, 1991.  

8. Tiesu prakse krimināllietās par kukuļošanu. Publicēts: Jurista vārds, 17.12.2002, Nr.25 
(258) 
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1.  Studiju priekšmeta apguves mērķis un uzdevumi 
Mērķis 
 Apzināt komerctiesību aktuālo problemātiku un tās risināšanas ceļus, apgūt iemaņas 
apzināt problēmas un to risinājuma veidus.  
Uzdevums 
 Iepazīstināt ar komerctiesību principu izpratni, pētīt Eiropas prasības sabiedrību 
tiesībās, analizēt Komerclikumā paredzētu komerctiesību institūtu problemātiku, pētīt  
elektronisko dokumentu kā  komercdarījumu instrumentu, apskatīt un analizēt komerctiesību 
un publisko tiesību saskarsmes problemātiku. 
2. Studiju priekšmeta saturs 
Komerctiesības kā tiesību nozare. Komercdarbība. Komercreģistrs. Komerctiesību subjekti. 
Pārstāvība komerctiesībās. Komerctiesību objekti. Firma. Konkurences tiesiskā regulācija. 
Komercdarījumi un to nodrošināšanas līdzekļi. Tiesiskās regulācijas īpatnības dažādās 
komercdarbības sfērās. Komersantu tiesību aizsardzība.  
3. Pedagoģiskā pieeja 
Kursa materiāls tiek pasniegts aktīvu lekciju formā, to laikā uzklausot studentu viedokli par 
diskutējamiem jautājumiem un sagatavojot bāzi problēmu risināšanai. Apgūtā mācību viela 
tiek nostiprināta semināros. Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē. Studentam ir 
jāprot atrast, paskaidrot un analizēt informāciju, rast risinājumus problēmām un argumentēt 
savus secinājumus. 
4. Studiju priekšmeta apguves prasības un izpildes pārbaude 

eksāmens, kursa darbs 
5. Bibliogrāfija 

1. Latvijas Republikas likums pieņemts 20.11.1990 Par Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistru (ZIŅOTĀJS, 06.12.1990,nr.49) 

2. Latvijas Republikas likums pieņemts 08.01.1992 Par individuālo (ģimenes) 
uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību (Ziņotājs, 13.02.92. nr.6/7.) 

3. Latvijas Republikas likums  pieņemts 02.02.1995. "Par nodokļiem un nodevām" 
("Latvijas Vēstnesis", Nr. 26, 18.02.1995.) 

4. Latvijas Republikas likums pieņemts 01.11.2007. "Maksātnespējas likums" 
("Latvijas Vēstnesis", 188 (3764), 22.11.2007.) [spēkā ar 01.01.2008.] 

5. Latvijas Republika likums pieņemts 13.04.2000. Komerclikums (Latvijas 
Vēstnesis, 04.05.2000  ,nr.158/160) 

6. Latvijas Republika likums pieņemts 20.12.2001. "Komerclikuma spēkā stāšanās 
kārtības likums" ("Latvijas Vēstnesis", nr. 188, 28.12.2001.) 

7. Latvijas Republikas likums  pieņemts 19.12.2002.  "Komercdarbības atbalsta 
kontroles likums" ("Latvijas Vēstnesis", Nr. 189, 28.12.2002.) 

8. Latvijas Republikas likums pieņemts 10.03.2005. “Eiropas komercsabiedrību 
likums”( Latvijas Vēstnesis Nr. 49 24.03.2005.)  

9. Strupišs Aigars. Komerclikuma komentāri.1. daļa. – A. Strupiša juridiskais birojs, 
2003. 

10. Strupišs Aigars. Komerclikuma komentāri.3. daļa. – A. Strupiša juridiskais birojs, 
2003.

Augstskola Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
„Sociālo tehnoloģiju augstskola” 

Studiju programma Tiesību zinātnes  
Studiju priekšmets Komerctiesību aktuālās problēmas – 3 KP 
Docētāja Līga Mizovska, Mg.iur. 
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1.  Studiju priekšmeta apguves mērķis un uzdevumi: 
 Priekšmeta mērķis un uzdevums ir apgūt konstitucionālo tiesību kursu atbilstoši 
jurista kvalifikācijas specifiskai. Kursa programmā paredzēts apgūt, pielietojot  salīdzinošo 
metodi, tādus konstitucionālo tiesību institūtus Latvijā, Eiropā, ASV un Japānā, kā īpašums, 
valsts plānošana tirgus ekonomikas apstākļos, valsts finanses, sabiedrības ekoloģiskā 
aizsardzība, sociālās, ekonomiskās un kultūras tiesības un citus.   
2.  Studiju priekšmeta saturs: 
 1. Studiju priekšmets. 2. Īpašuma institūta konstitucionālā reglamentācija un tās 
īpatnības Eiropas postsociālistiskajās valstīs. 3. Dabas resursi, kā īpašums. 4. Plānošana kā 
konstitucionāls institūts. 5. Finansu konstitucionālā reglamentācija. 6. Apkārtējās vides 
konstitucionālā aizsardzība. 7. Sociālās un kultūras jomas konstitucionālā reglamentācija. 8. 
Eiropas Savienības konstitūcija kā ekonomisks dokuments. 
3.  Studiju palīglīdzekļi: 

1. Latvijas Republikas Satversme; 
2. Jānis Pleps. Edgars Pastars. Ilze Plakane. Konstitucionālās tiesības. Rīga 2004; 
3. Hanss Jirgens Vildbergs, Klauss Messeršmits, Laila Niedre. Pilsonis tiesiskā valstī. 

Vācu konstitucionālo un administratīvo tiesību pamati. Rīga 2004; 
4. Z.Indrikovs. Ārvalstu konstitucionālās tiesības. Mācību līdzeklis. Rīga 2004; 
5. Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1022). 2006; 
6. http://www.bsos.umd.edu/gvpt/lpbr/subpages/reviews/Jackson-Tushnet1003.htm; 
7. https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2JUR5049&p_par=druk; 
8. http://www.ll.georgetown.edu/intl/guides/ComparativeConstitutionalLaw.cfm; 
9. http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?53+Duke+L.+J.+193+pdf; 
10. http://www.juridica.lv/Search; 

4. Studiju priekšmeta apguves prasības un izpildes pārbaude: 
 Lai nokārtotu studiju kursu, nepieciešams piedalīties semināros un saņemt pozitīvu 
novērtējumu rakstveida pārbaudījumā (testā). Nosakot atzīmi, tiek ņemts vērā, cik centīgi 
students apmeklējis nodarbības un cik aktīvi tajās piedalījies. 

Augstskola Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
„Sociālo tehnoloģiju augstskola” 

Studiju programma Tiesību zinātnes  
Studiju priekšmets Konstitucionālo tiesību ekonomiskie aspekti – 3 KP 
Docētājs Valdis Cielava, Dr.iur.. 
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1. Studiju priekšmeta apguves mērķis un uzdevumi 
Mērķis: izpētīt aktuālos nodokļu un nodevas tiesiskā nodrošinājuma jautājumus, kā arī valsts 
ienākumu un izdevumu, banku un valūtas darbības, naudas apgrozības tiesiskos jautājumus. 
Uzdevumi:  
- Izprast valsts nodevas darbības tiesisko pamatu. 
- Apgūt valsts ienākumu, izdevumu un budžeta finansēšanas tiesisko regulēšanu. 
- Apgūt nodokļu sistēmas tiesiskais pamats. 
- Apgūt mūsu valsts kredītiestāžu sistēmu, tās funkcionēšanas tiesiskajiem pamatiem. 
- Apgūt kredītiestāžu juridiskā dienesta pamatuzdevumus. 
- Palīdzēt izprast nodokļu un nodevas vietu uzņēmējdarbībā un iegūt nodokļu un nodevas 

aprēķināšanas prasmi. 
2. Studiju priekšmeta saturs 
 Nodokļu teorijas pamatprincipi un attīstības posmi, nodokļu klasifikācija, nodokļu 
būtība, funkcijas un elementi. Nodokļu un nodevas loma valsts budžeta sistēmā. Latvijas 
fiskālā politika. Latvijas nodokļu un nodevas sistēmas uzbūve. Valsts nodevas. Pašvaldību 
nodevas. Nodokļu  administrēšanas principi. Tiešie nodokļi. Maksāšanas īpatnības un 
starptautiskie līgumi. Uzņēmumu ienākuma nodoklis. Jāprot aprēķināt uzņēmumu ienākuma 
nodokļa lielumu. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātas 
iemaksas. Nekustama īpašuma nodoklis. Netiešie nodokli. Maksāšanas kārtība un īpatnības. 
Pievienotas vērtības nodoklis. Akcīzes nodoklis un vieglo automobiļu un motociklu 
nodoklis. Dabas resursu nodoklis.  
3. Studiju metodes 
 Pamatapmācība notiek lekciju veidā, īpašu uzmanību pievēršot tiesību normu 
praktiskajam pielietojumam. Zināšanas regulāri tiek pārbaudītas ar kontroldarbu palīdzību, 
tiek organizēti arī semināri. 
 Studentiem jāzina LR nodokļu sistēmas reglamentējošo bāze, Kredītiestāžu likums, 
svarīgāko FRTK lēmumu pamatnoteikumi, kā arī jāiepazīstas ar dažādu dokumentu 
(maksājumu uzdevums, galvojums, prasības pieteikums) sastādīšanas kārtību un 
pamatnosacījumiem. 
 Praktiskās nodarbības notiek sekojošos veidos: semināri un diskusijas par lektora 
izvēlētajiem jautājumiem; rakstiskie kontroldarbi katra semināra ietvaros par temata 
pamatfāzēm; īsie referāti, kurus sagatavo studenti, izmantojot papildu literatūru par 
strīdīgiem jautājumiem vai par jautājumiem, kas paplašina auditorijas praktiskās zināšanas; 
tipveida dokumentu (līgumu, vēstuļu utt.) sastādīšana, piemērojot iegūtās zināšanas par 
nodokļu darbību, t.sk., apmācība – dokumentu sastādīšana ar nodokļu un nodevu 
aprēķināšanu. 
4. Zināšanu novērtējums 

• kontroldarbi, referāti………………………………………………30% 
• semināros parādītās pozitīvās zināšanas…………………………..10% 
• eksāmenā parādītās pozitīvās zināšanas…………………………...60% 

5. Bibliogrāfija 
1. Naudas, kredīta un nodokļu politika. -R: Datorzinību centrs, 1998. 

Augstskola Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
„Sociālo tehnoloģiju augstskola” 

Studiju programma Tiesību zinātnes  

Studiju priekšmets Nodokļu tiesību aktuālie jautājumi – 3 KP 
Docētāja Svetlana Fjodorova, Dr.oec.  
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2. Par skaidrā naudā un ārvalstu valūtā veiktajiem darījumiem. LR normatīvie akti.-
R:KIF “Biznesa komplekss”, 1998. 

3. A. Zvejnieks. Nodokļi un nodevas.- R.:RTU, 1996. 
4. Горбушов М. Финансовое право. М., 1996. 
5. Додонов В.А., Шестаков А.В. Финансовое и банковское право. Словарь-

справочник. - М. ИНФА-М., 1997. 
6. Финансовое  право. - М.Юрист., 1996. 
7. Лукашина О. Секрет налогообложение. Р., 2000. 
8. Каралёва М. Д. Финансовое право. Общая часть. М., 2000. 
9. LR likums “Par Latvijas Banku” - Ziņotājs, 1993., Nr. 22/23. 
10. LR likums “Par uzņēmējdarbību” - Ziņotājs, 1990., Nr. 42 (ar sekojošām izmaiņām). 
11. LR Kredītiestāžu likums - Ziņotājs, 1995., Nr. 23 (ar sekojošām izmaiņām). 
12. LR Civillikums. 
13. Jarve, K. Eiropas nodokļi Latvijā – R.: Latvijas ekonomists, 2004. 
14. Kodoļina-Miglāne, I. Nodokļi Latvijā 2007, R.: Biznesa augstskola Turība, 2007. 
15. Nodokļu likumi un to piemērošana: likumi un tos skaidrojošie MK noteikumi. 3. 

papild. izd., ar groz. un papild., kas stājušies spēkā no 2007. g. 1. janvāra. R.: Biznesa 
komplekss, 2007. 320 lpp. 

16. Nodokļu likumu komentāri / Deloitte & Touche; Koment. Jānis Cupāns, Diāna 
Kļuškina, Igors Rodina, Jānis Zelmenis; - R.: Dienas Bizness. 

17. Nodokļu politika. / L. Kavale – Baltic Economic Management Training Program, 
Valsts administrācijas skola, 1998.    

18. Urtāns A. Nodokļu un nodevu vēsture Latvijā, R.: Valsts ieņēmumu dienests, 2003. 
19. Zvejnieks, A. Īpašums un nodokļi: mācību grāmata. R., 2006, 575 lpp. 
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1. Studiju priekšmeta apguves mērķis un uzdevumi 
Mērķis  
 Prast teorētiskās zināšanas piemērot tiesisko attiecību risināšanā. Spēt analizēt 
juridiskos jautājumus, izteikt priekšlikumus situāciju risināšanā, kas skar patērētāju tiesību 
aizsardzību. Rast izeju konfliktu situācijās starp patērētāju un komersantu. 
Uzdevumi 
 Priekšmeta nolūks ir balstoties uz ES un LR normatīviem aktiem un juridisko praksi 
dot studentiem zināšanas un iemaņas patērētāju tiesību aizsardzības tiesībās, īpaši akcentējot 
darījumu slēgšanu, garantiju nodrošināšanu, preču un pakalpojumu drošumu un drošības 
marķējumu.  
Studiju rezultāti 
 Studentu zināšanu pārbaudes kritēriji: 
Semestra laikā studentiem jāapmeklē lekcijas, jāpiedalās semināru nodarbībās, kur tiek 
veidotas diskusijas par aktuāliem patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem un kāzusu 
risināšana. Referātu uzrakstīšana, patstāvīgas literatūras studijas un noslēguma pārbaudījuma 
sekmīga nokārtošana 
2. Studiju priekšmeta saturs 
 Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par patērētāju tiesībām un 
patērētāju tiesību aizsardzības mehānisma nodrošināšanas īpatnībām un problēmām daudzās 
tautsaimniecības sfērās. Studenti būs spējīgi operatīvi orientēties nepieciešamajos 
normatīvajos aktos un padziļinātāk izprast patērētāju tiesību aizsardzības mehānismus 
patēriņa preču pārdošanas sfērās, e-komercijas, finansu pakalpojumu, reklāmas un citās 
tautsaimniecības sfērās. 
 Struktūra: Patērētāju tiesību jēdziens, kursa mērķis. Patērētāju tiesību avoti un tiesību 
principi. Patērētāju tiesību aizsardzības aizsākumi pasaulē un Eiropā. Patērētāju tiesību 
aizsardzība Latvijā. Patērētāju un komersantu tiesiskās attiecības. Patērētāju tiesību 
aizsardzības īpatnības komercdarbībās pakalpojumu sniegšanas sfērās. Preču un 
pakalpojumu kvalitāte un drošums. Standartizācija un sertifikācija. Patērētāju tiesību 
aizsardzība reklāmas un e-komercijas sfērās. Patērētāju tiesību aizsardzības mehānisms 
Latvijā un Eiropā. Strīdu risināšanas kārtība patērētāju tiesiskajās attiecībās. Latvijā un to 
risināšanas modeļi. Patērētāju tiesību aizsardzības prasību attīstības tendences Latvijā, ES un 
pasaulē. 
3. Pedagoģiskā pieeja 
 Kursa teorētiskais materiāls tiek pasniegts lekciju veidā. Lekciju laikā tiek akcentēta 
studentu uzmanība uz jautājumiem un principiem, kuri ir saistīti ar mūsdienu civiltiesību 
sistēmu. Katras tēmas sākumā tiek pārrunāti problemātiskie jautājumiem, kā arī uzdoti 
kontroljautājumi par iepriekš apgūto vielu. Kursa laikā studenti raksta anotācijas par 
konkrētām tēmām. 
4. Novērtējums. Eksāmens (rakstiski) 

•••• Referāta izpilde - 30% 
• Atbildes uz eksāmena jautājumiem – 70% 

5. Bibliogrāfija 
1. Foxall G. Consumer Behaviour Analysis: Critical Perspectives on Business and 

Management. Routledge, 2001.  
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2. Long I. Consumer rights. Dublin: Thomson Round Hall, 2004.  
3. Lowe R. Consumer law and practice. London: Sweet & Maxwell, 1999.  
4. O'Leary D. Enterprise Resource Planning Systems: Systems, Life Cycle, Electronic 

Commerce, and Risk. Cambridge University Press, 2000.  
5. Tassabehji R. Applying E-commerce in Business. SAGE Publications Ltd, 2003. 
6. Смирнова В. Защита прав потребителей. С-П.: Питер, 2007.  
7. Journal „Consumer Reports” (ASV) (www.consumerreports.org)  
8. Pasaules organizācijas „Consumers International” mājas lapa: 

(www.consumersinternational.org ) 
9. Starptautiskais portāls par e-komercijas problēmu risināšanu: (www.econsumer.gov) 
10. Eiropas komisijas informatīvais portāls par patērētāju aizsardzību 

(http://ec.europa.eu/consumers)  
11. Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājas lapa: (www.ptac.gov.lv) 
12. Informatīvs portāls par patērētāju tiesībām: (www.pateretaja-celvedis.lv)   
Tiesību avoti 
1. Padomes 1985.gada 20.decembra direktīvas 85/577/EEK par patērētāja aizsardzību 

attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām;  
2. Padomes 1986.gada 22.decembra direktīvas 87/102/EEK par to dalībvalstu normatīvo 

un administratīvo aktu tuvināšanu, kuri attiecas uz patēriņa kredītu;  
3. Padomes 1993.gada 5.aprīļa direktīvas 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem 

patērētāju līgumos; 
4. Eiropas Parlamenta un Padomes 1994.gada 26.oktobra direktīvas 94/47/EK par 

tiesību ieguvēju aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem līgumos par tādu tiesību 
pirkšanu, kas uz laiku ļauj izmantot nekustamo īpašumu; 

5. Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 20.maija direktīvas 97/7/EK par 
patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem; 

6. Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 19.maija direktīvas 98/27/EK par 
patērētāju interešu aizsardzības izpildrakstiem; 

7. Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 25.maija direktīvas 99/44/EK par dažiem 
patēriņa preču tirdzniecības aspektiem un saistītajām garantijām; 

8. Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 23.septembra direktīvas 2002/65/EK par 
patēriņa finanšu pakalpojumu tālpārdošanu un ar kuru groza Padomes direktīvu 
90/619/EEK un direktīvas 97/7/EK un 98/27/EK; 

9. Padomes 2000.gada 29.jūnija direktīvas 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas 
attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības; 

10. Padomes 2004.gada 13.decembra direktīvas 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, 
kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju precēm un 
pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu.  

11. EU Consumer Policy strategy 2007 – 2013 (Commission of the European 
Communities, Brussel, 2007). 

12. Eiropas Parlamenta rezolūcija par patērētāju interešu veicināšanu un aizsardzību 
jaunajās dalībvalstīs (2004/2157(INI)).  

13. Patērētāju tiesību aizsardzības likums ("LV", 104 (3888), 09.07.2008.) 
14. LR Preču un pakalpojumu drošuma likums (07.04.2004.).  
15. R Reklāmas likums (20.12.1999.).  
16. 25.08.2008. MK noteikumi Nr.692 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanas līgumu" 

(29.08.2008.)  
17. 01.08.2006. MK noteikumi Nr.631 "Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja 

prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu" (08.08.2006.)  
18. 23.11.2004. MK noteikumi Nr.964 "Pārtikas preču marķēšanas noteikumi" 

(26.11.2004.)  
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1.  Studiju priekšmeta apguves mērķis un uzdevumi 
Mērķis  
 Studiju kursa „Starptautiskās tirdzniecības tiesības” mērķis ir sniegt padziļinātas 
zināšanas priekšmetā un sagatavot studējošos iegūtās zināšanas pielietot profesionālajā 
darbībā. 
Uzdevumi 
 Iepazīstināt ar saimniecisko subjektu darbības mērķu un interešu raksturojumu, kas 
pasaules tirgos veic lietišķos darījumus, kā arī pasaules tirgu ekonomisko sakaru izpēti, 
iegūstot padziļinātas zināšanas: 

1. par starptautiskās tirdzniecības pamatprincipiem; 
2. par starptautiskās tirdzniecības tiesību normām un to piemērojamību praksē. 

Studiju rezultāti 
Studentu zināšanu pārbaudes kritēriji 

• Kontroldarbs, referāts; 
• Semināri (pozitīvas zināšanas) 
• Eksāmens (pozitīvas zināšanas). 

2.  Studiju priekšmeta saturs 
 Pārrobežu tirdzniecības attīstība. Starptautisko tirdzniecības tiesību jēdziens. 
Starptautisko tirdzniecības tiesību sistēma. Starptautisko tirdzniecības tiesību subjekti. 
Līgumi starptautiskajā tirdzniecībā. Starptautiskais komerckontrakts. Piemērojamās normas 
starptautiskam komerckontraktam. UNIDROIT 1994.gada starptautisko komerclīgumu 
principi. Līgumi starptautiskajā tirdzniecībā (turpinājums). 1995.gada Eiropas līgumtiesību 
pamatprincipi. Latvijas tiesību kā arī Eiropas un UNIDROIT līgumu principu kopīgais un 
atšķirīgais. Eiropas saistību tiesību likuma projekts. ANO (Vīnes) 1980.gada konvencijas par 
starptautiskajiem preču pirkuma pārdevuma līgumiem (CISG). Konvencijas būtība un 
principi. Līgumu noslēgšana. Līguma interpretācija. ANO (Vīnes) 1980.gada konvencijas 
par starptautiskajiem preču pirkuma pārdevuma līgumiem (CISG) (turpinājums). Pušu 
pienākumi. Līguma saturs. Līguma izpildījums. ANO (Vīnes) 1980.gada konvencijas par 
starptautiskajiem preču pirkuma pārdevuma līgumiem (CISG) (turpinājums). Līguma 
neizpilde. Līguma izbeigšana. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi. INCOTERMS 2000. 
INCOTERMS regulējošā nozīme. INCOTERMS attīstība. INCOTERMS juridiskais raksturs. 
Risks E un F grupas. Literatūra: Inkoterms 2000. ICC un Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kamera, 1999. INCOTERMS 2000 (turpinājums). C un D grupas inkotermi. 
Starptautisko pārvadājumu tiesiskais regulējums. Starptautisko jūras pārvadājumu 
konvencijas. Starptautiskie autopārvadājumi. Starptautiskie gaisa pārvadājumi. Starptautiskie 
dzelzceļa pārvadājumi. Multimodālie pārvadājumi. Transporta dokumenti. Maksāšanas 
metodes starptautiskajā tirdzniecībā. Norēķinu veidi. Bankas pārvedums, maksājums atvērtā 
kontā. Inkaso. Akreditīvs un tā veidi. Darījumu finansēšana. Apdrošināšanas starptautiski 
tiesiskā regulējuma īpatnības. Apdrošināšanas tiesību jēdziens, būtība, pamatprincipi. 
Apdrošināšana. Pārapdrošināšana. Apdrošināšanas līgumi. ES direktīvas apdrošināšanas 
jomā. Strīdu izšķiršana starptautiskajā tirdzniecībā. Starptautiskais process v. Nacionālais. 
Tiesvedības process. Starptautiska šķīrējtiesas un tiesas nolēmuma izpilde. Kopsavilkums: 
Ideāls Starptautiskais komerclīgums. 

Augstskola Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
„Sociālo tehnoloģiju augstskola” 

Studiju programma Tiesību zinātnes  
Studiju priekšmets Starptautiskās tirdzniecības tiesības - 3KP 
Docētāja Lada Kaļiņina, MBA. 

Vija Putāne, Mg.iur. 



 114 

 
3.  Pedagoģiskā pieeja 
 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. 
 Pasniedzējam ir konsultējoša 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. 
4.  Novērtējums. 

• Kontroldarbs, referāts; 
• Semināri (pozitīvas zināšanas) 
• Eksāmens (pozitīvas zināšanas). 

5.  Bibliogrāfija 
Obligāta literatūra 
1. J.Remberg, Komerctiesību unifikācijas metodoloģija jaunajā gadu tūkstotī, Likums un 

Tiesības, 2002.gada janv. (Nr.29); 
2. M.Lejinieks, Vai pastāv lex mercatoria, Likums un Tiesības, 1999.gads (Nr.3); 
3. K.Torgāns, Saistību tiesības. I daļa, TNA, Rīga 2006, 20 – 29 lpp; 
4. V.Frīdenfelds, Ofšors. Darbība un pielietojuma mehānismi, Preses Nams, 2001; 
5. 1980.gada Romas konvencija par līgumsaistībām piemērojamām tiesībām; 
6. 1994.gada UNIDROIT Starptautisko komerclīgumu principi (dokumentu krājumā 

„Mūsdienu Starptautiskās un Tirdzniecības tiesības”, AGB, 1998), 2004. Gada redakcijā 
http://www.jus.uio.no/lm/private.international.commercial.law/contract.principles#unidr
oit; 

7. K.Torgāns, Saistību tiesības. I daļa, TNA, Rīga, 2006, 37 – 41 lpp; 
8. The Principles of European Contract Law [http://www.storme.be/PECL2en.html]; 
9. K.Torgāns, „”Eiropas Līgumu tiesīgu principi un Latvijas civiltiesības”, Latvijas Zinātņu 

akadēmijas vēstis, 56.sēj. 4./5./6. 2002, 34 – 41 lpp; 
10. J.Kārkliņš, „Latvijas līgumtiesību modernizācijas virzieni vienotas Eiropas līgumtiesību 

izpratnes veidošanā”, Likums un Tiesības, 2004, Nr. 3, 4; 
11. K.Torgāns, Saistību tiesības. I.daļa, TNA, Rīga, 2006, 41 – 50 lpp; 
12. 1980.gada ANO (Vīnes) Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma – pārdevuma 

līgumiem; 
13. G.Sniedīte, Kas ir komerciālais pirkums un kas to regulē, Latvijas Vēstnesis. Jurista 

Vārds: Nr. 32, 23.09.2003; Nr. 34, 23.09.2003, Nr. 36, 07.10.2003; 
14. I.Makare, Starptautiskajam preču pirkuma līgumam piemērojamais likums. Likums un 

Tiesības, 2003.gada augusts Nr. 48; 
15. 1980.gada ANO Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma līgumiem 

pamatjautājumi, Latvijas Vēstneša bibliotēka, 2004, 3 – 139 lpp; 
16. 1980.gada ANO Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma līgumiem 

pamatjautājumi, Latvijas Vēstneša bibliotēka, 2004, 139 – 217 lpp; 
17. K.Torgāns, Saistību tiesības. I.daļa, TNA, Rīga, 2006, 190 – 191 lpp, 199 – 201 lpp, 246 

– 251 lpp; 
18. Inkoterms 2000. ICC un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, 1999; 
19. 1924.gada Starptautiskā konvencija par dažu konosamenta noteikumu unifikāciju (Hāgas 

noteikumi); 
20. 1929.gada 12.oktobra Varšavas konvencija par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu 

noteikumu unifikāciju; 



 115 

21. 1956.gada 19.maija Ženēvas konvencija par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu 
(CMR) un šīs konvencijas 1978.gada 5.jūlija protokols; 

22. 1968.gadā ar Briseles protokolu izmainītā Starptautiskā konvencija par dažu tiesību 
normu unifikāciju par konosamentiem, saīs. Hāgas – Visbijas noteikumi; 

23. 1978.gada Hamburgas ANO Konvencija par preču pārvadājumiem pa jūru, saīs. – 
Hamburgas noteikumi; 

24. 1980.gada 9.maija Bernes Konvencijas par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem 
(COTIF); 

25. 1980.gada ANO Konvencija par preču starptautisko multimodālo transportu; 
26. A.Pozdņakova, Starptautisko transporta tiesību unifikācija multimodālo pārvadājumu 

jomā, Likums un Tiesības, 2003.gada augusts, Nr.48, 2003.gada septembris Nr.49; 
27. ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600); 
28. Z.Ūdris, A.Sēle, V.Gustsons, Pamatzināšanas starptautiskajā tirdzniecībā, Rīgā, Jāņa 

sēta, 1994, 26 – 65 lpp; 
29. G.Oļevskis, Starptautiskā tirdzniecība, RSEBAA, Rīga 2003, 176 – 190 lpp; 
30. UNIDROIT Konvencija par starptautisko faktoringu; 
31. Z.Ūdris, A.Sēle, V.Gustsons, Pamatzināšanas starptautiskajā tirdzniecībā, Rīgā, Jāņa 

sēta, 1994, 67 – 89 lpp; 
32. K.Sūniņa-Markēviča, Apdrošināšana, Junior Achievement Latvija, 2003; 
33. Padomes regula Nr.44/2001 par piekritību un sprieduma atzīšanu un izpildīšanu 

civillietās un komerclietās; 
34. 1988.gada Lugāno konvencija Par jurisdikciju un tiesas spriedumu izpildi civillietās un 

komerclietās ar ES dalībvalstīm; 
35. 1958.gada Ņujorkas Konvencijas par ārvalstu šķīrējtiesu nolēmumu atzīšanu un 

izpildīšanu; 
36. Eiropas konvencija par Starptautisko komercšķīrējtiesu; 
37. UNICTRAL Starptautiskās komercarbiržas parauglikums un Šķīrējtiesas reglaments. 
Rekomendējama literatūra 
1. Dokumentu krājums. Mūsdienu starptautiskās un tirdzniecības tiesības. Starptautiskais 

civilprocess, otrais, papildinātais izdevums, Rīga, AGB, 2000; 
2. 1973.gada 1.marta Ženēvas Konvencija par pasažieru un bagāžas starptautisko 

autopārvadājuma līgumu (CVR) un 1978.gada 5.jūlija protokols; 
3. 1975.gada Ženēvas muitas konvencija par starptautiskajiem kravu pārvadājumiem, 

izmantojot TIR grāmatiņu; 
4. 1957.gada 30.septembra Ženēvas nolīgums par bīstamo kravu pārvadājumiem ar 

autotransportu (ADR); 
5. Bernes papildu konvencija 1966.gada 26.februāra CĪV Konvencijai par dzelzceļa 

atbildību par pasažieru nāvi un personīgajiem ievainojumiem; 
6. 1980.gada 9.maija COTIF Protokols par Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu 

starpvaldību organizācijas privilēģijām un imunitāti; 
7. 1980.gada 9.maija COTIF Pielikums A – vienotie (unificētie) noteikumi par pasažieru un 

bagāžas starptautisko pārvadājumu pa dzelzceļu kontraktu (CIV); 
8. 1980.gada 9.maija COTIF Pielikums B – vienotie (unificētie) noteikumi par kravas 

starptautisko pārvadājumu pa dzelzceļu kontraktu (CIV); 
9. 1980.gada 9.maija COTIF Pielikums I – noteikumi par bīstamo preču starptautisko 

pārvadājumu pa dzelzceļu (RID); 
10. 1980.gada 9.maija COTIF Pielikums II – noteikumi par privātā īpašumā esošu vagonu 

starptautisko buksēšanu pa dzelzceļu (RIP); 
11. 1980.gada 9.maija COTIF Pielikums III – noteikumi par konteineru starptautisko 

pārvadāšanu pa dzelzceļu (RICo); 
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12. 1980.gada 9.maija COTIF Pielikums IV – noteikumi par eksprespaku starptautisko 
pārvadāšanu pa dzelzceļu kontraktu (RĪEx); 

13. ICC Guide to Documentary Credit Operations, ICC, 1994; 
14. Jan Ramberg, International Commercial Transactions, Stockholm, ICC, Kluwer Law 

International. Norstedts Juridik AB, 1998; 
15. Michael J.Oltmanns, European Company Structure: A Guide to Establishing a Business 

Entity in a European Country, Kluwer Law International, 1998; 
16. Herbert Bernstein and Joseph Lookofsky, Understanding the CISG in Europe, Kluwer 

Law International, 1997; 
17. Mārijs Lejinieks, Diverging Solutions in the Harmonization of Carriage of Goods by Sea: 

Which Approach to Choose? Uniform Law Review, UNIDROIT, NS – Vol VIII, 2003-
1/2; 

18. Augusts Loebers, Tirdzniecības tiesību pārskats, Rīga, Valters un Rapa akc.sab., 1927; 
19. John A.Spanogle, Peter Winship, International Sales Law. West, 2000; 
20. Michel Joachim Bonell, An International Restatement of Contract Law: The Unidroit 

Principles of International Commercial Contracts. Transnational Publishers, 1995; 
21. Starptautiskais privāto tiesību unifikācijas institūts (UNIDROIT) mājas lapa internetā 

http://www.unidroit.org/; 
22. ANO Starptautisko tirdzniecības tiesību komisija (UNCITRAL) mājas lapa internetā 

http://www.uncitral.org/en-index.htm; 
23. Starptautiskā tirdzniecības palāta (ICC) mājas lapa internetā http://www.iccwbo.org/; 
24. Pasaules tirdzniecības organizācija (PTO) mājas lapa internetā http://www.wto.org; 
25. Tiesu prakse http://www.unilex.info, http://www.2.gov.si/uncitral/clout.nsf; 
26. Starptautiskie dokumenti http://www.lexmercatoria.org; 
27. 1980.gada Konvencijas mājas lapa http://www.cisg.law.pace.edu, http://www.cisg-

online.ch/. 
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SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU 

"SOCIĀLO TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA" 

DIPLOMA PIELIKUMS 
Diploma sērija XX X Nr. XXXX 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes 
un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu 
objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) 
akadēmisku un profesionālu atzīšanu. Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas 
sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas 
novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā 
sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

 
1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU 
1.1. uzvārds:  STUDENTS 
1.2. vārds:  Students 
1.3. dzimšanas datums   00.00.0000. 
1.4. personas kods:  000000-00000 
 
2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU 
2.1. kvalifikācijas nosaukums:   Maģistra profesionālais grāds tiesību  zinātnēs 
2.2. galvenā studiju joma   Tiesību zinātnes 

kvalifikācijas iegūšanai: 
2.3. kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas SIA "Sociālo tehnoloģiju augstskola", valsts akreditēta  

nosaukums un statuss:   (12.05.2000.), juridiskas personas dibināta augstskola 
2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums 

un statuss:    Skat. 2.3.punktu 
2.5. studiju un eksaminācijas valoda: Latviešu / Krievu 
 
3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 
3.1. kvalifikācijas līmenis:  Otrais profesionālais grāds 
3.2. oficiālais programmas ilgums, 2 gadi, 60 Latvijas kredītpunkti, 90 ECTS kredītpunkti; 

programmas apguves sākuma datums  xx.xx.xxxx. 
programmas apguves beigu datums:  xx.xx.xxxx. 

3.3. uzņemšanas prasības:  Bakalaura profesionālais grāds tiesību zinātnēs un  
     juriskonsulta profesionālā kvalifikācija 
 
4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM 
4.1. studiju veids:   Pilna laika studijas / Nepilna laika studijas 
4.2. programmas prasības: 

Programmas kopapjoms ir 60 KP, t. sk. obligātas daļu apjoms – 18 KP, obligātas izvēlēs 
daļu apjoms -16 KP, prakse – 6 KP, maģistra darbs – 20 KP. Obligātā un obligātas izvēles 
daļas ietver studiju kursus par jaunākiem sasniegumiem nozares teorija un praksē 18 KP 
apjomā, pētniecības darba, jaunrades darba un vadībzinību kursus 14 KP apjomā, 
psiholoģijas kurss 14 KP apjomā. 
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4.3. programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīme/kredītpunkti: 
 

Nr. 
p.k. 

Studiju kursa nosaukums KP 
ECTS 

KP 
Novērtējums 

A OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI       

1 ES sociālās tiesības 3 4,5 eksāmens 

2 Juridiskā un pārvaldes psiholoģija 2 3 ieskaite 

3 Juridisko pētījumu metodoloģija 2 3 ieskaite 

4 Krīzes pārvaldība 3 4,5 eksāmens 

5 Saistību tiesību aktuālās problēmas 3 4,5 eksāmens 

6 Starptautiskā juridiskā terminoloģija 2 3 ieskaite 
7 Zinātniskie semināri 3 4,5 ieskaite 
B IEROBEŽOTĀS  IZVĒLES PRIEKŠMETI       

1 Darba tiesību aktuālās problēmas 3 4,5 eksāmens 
2 Ekonomiskie noziedzīgie nodarījumi  4 6 eksāmens 

3 Komerctiesību  aktuālās problēmas 3 4,5 eksāmens 

4 Konstitucionālo tiesību ekonomiskie aspekti  3 4,5 eksāmens 
5 Patērētāju tiesību aizsardzība 3 4,5 eksāmens 
D PRAKSE 6 9 ieskaite 

E VALSTS PĀRBAUDĪJUMS        

1 Maģistra darbs 20 30   
KP kopā 60 90   
Maģistra darba tēma: „NOSAUKUMS” 

 
4.4. atzīmju sistēma un No 10 līdz 1 (10 – augstākā atzīme,  

norādījumi par  4 – minimālā sekmīgā atzīme) 
atzīmju iedalījumu: Apzīmējumi: 
    10 - izcili, 9 - teicami, 8 - ļoti labi, 7 - labi, 6 - gandrīz labi, 
     5 - viduvēji, 4-gandrīz viduvēji, 3-1 - neapmierinoši 

 
4.5. Kvalifikācijas klase  nav 
5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU 
5.1. turpmākās studiju iespējas: Tiesības iestāties doktorantūrā  
5.2. profesionālais statuss: Piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija - jurists; 
    Dod tiesības strādāt jurista profesijā. 
6. PAPILDINFORMĀCIJA 
6.1. sīkāka informācija:   SIA "Sociālo tehnoloģiju augstskola" profesionālā maģistra  
    studiju  programma “Tiesību zinātnes” ir akreditēta   
    XX.XX.XXXX līdz XX.XX.XXXX. 
 
    Piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis ir noteiktas nozares 
    speciālista  augstākā kvalifikācija, kas dod iespēju plānot un  
    veikt arī zinātniskās pētniecības darbu attiecīgā nozarē. 
6.2. papildinformācijas avoti:  SIA "Sociālo tehnoloģiju augstskola",Bezdelīgu iela 12,  
    Rīga, LV-1048, Latvija. Telefons +371 67461001,  
    fakss +371 67461281, e-pasts: sta@sta-edu.lv 
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7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 
7.1. datums:   XX.XX.XXXX. 

7.2. paraksts un tā atšifrējums:  ______________________________ Juris Zaķis 

7.3. pielikuma apstiprinātāja  

amats:    Rektors 

7.4. zīmogs: 

 
 
 
8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ:  
    Skat. nāk.lpp. 
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AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS 

RAKSTUROJUMS 

VISPĀRĒJĀ VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA 

 Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst 
vidējā izglītība. Vidējās izglītības pakāpē ir divu veidu 
programmas – vispārējās vidējās un profesionālās vidējās 
izglītības programmas. Reflektantus uzņem augstskolā vai koledžā 
saskaņā ar vispārīgajiem augstskolas/koledžas uzņemšanas 
noteikumiem. Augstskolas un koledžas var noteikt arī specifiskas 
uzņemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti 
jāapgūst vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā 
augstskolā/koledžā attiecīgās studiju programmas apguvei). 

 
 

AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA 

 Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko 
augstāko izglītību un profesionālo augstāko izglītību. Bakalaura 
un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā 
augstākajā izglītībā. 

Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai 
pētniecības darbībai, kā arī sniegt teorētisko pamatu profesionālai 
darbībai. 

Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 
kredītpunktu (turpmāk – KP)1, no tiem obligātā daļa ir >50 KP (75 
ECTS), obligātās izvēles daļa ir >20 KP (30 ECTS), bakalaura 
darbs ir >10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums 
pilna laika studijās ir seši līdz astoņi semestri. 

Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 
ECTS), no kuriem ne mazāk kā 20 KP (30 ECTS) ir maģistra 
darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātņu 
nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziņas >30 KP (45 ECTS) un 
to aprobāciju aktuālo problēmu aspektā >15 KP (22,5 ECTS). 

Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar 
valsts akadēmiskās izglītības standartu. 

 
 

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot 
padziļinātu zināšanu apguvi konkrētā nozarē, nodrošinot 
absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus 
un tehnoloģijas un sagatavojot absolventu jaunrades, 
pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam šajā nozarē. 

Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina 
profesionālo kompetenci, šo programmu apjoms ir vismaz 160 
KP (240 ECTS) – vispārizglītojošie kursi >20 KP (30 ECTS), 
nozares teorētiskie pamati >36 KP (54 ECTS), profesionālā 
specializācija >60 KP (90 ECTS), izvēles kursi >6 KP (9 
ECTS), prakse >26 KP (39 ECTS), valsts pārbaudījums, tai 
skaitā noslēguma darbs >12 KP (18 ECTS). 

Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk 
kā 40 KP (60 ECTS) – jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un 
praksē >7 KP (10,5 ECTS), prakse >6 KP (9 ECTS), valsts 
pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs > 20 KP (30 ECTS), 
kā arī pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoģijas un citi 
kursi. 

 Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības 
stāties maģistrantūrā, bet maģistra grādu ieguvējiem – 
doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, 
zobārstniecības un farmācijas profesionālajās studijās 
iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas), un to ieguvēji var 
turpināt studijas doktorantūrā. 

 Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra 
programmām pastāv vairāki citi programmu veidi. 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) 
studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst ceturtā līmeņa 
profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 KP 
(120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas 
apguvei, taču to absolventi var turpināt studijas otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības programmās. 

• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas, pēc kuru apguves iegūst piektā līmeņa 
profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 
KP (60 ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 
160 KP (240 ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. 
Abos gadījumos jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu 
praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts 
pārbaudījumu (tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 
ECTS) apjomā). Ja 240 kredītpunktu programma ietver 
bakalaura programmas obligāto daļu, tad absolventi iegūst 
tiesības stāties maģistrantūrā. 

 Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā 
tiek piešķirts viena veida zinātniskais grāds – doktors. 
 Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra 
grāds. Doktora grādu piešķir personai, kura sekmīgi 
nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un 
pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski 
aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu pētījumu 
rezultātus un sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē. 
Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā 
doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša 
apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var 
būt disertācija, tematiski vienota anonīmi recenzētu 
publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešķir 
promocijas padome. Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK 
izveidota Valsts zinātniskā kvalifikācijas komisija. 
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               Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu 
vērtēšanas skalu: 

Apguves 
līmenis 

Atzīme Skaidrojums 
Aptuvenā 

ECTS 
atzīme 

 10 izcili (with distinction)  A ļoti 
augsts  9 teicami (excellent)  A 

 8 ļoti labi (very good)  B 
augsts 

 7 labi (good)  C 

 6 gandrīz labi (almost good)  D 

 5 viduvēji (satisfactory)  E vidējs 
 4 gandrīz viduvēji (almost 

satisfactory) 
 E/FX 

zems 
 3–1 negatīvs vērtējums 

(unsatisfactory) 
 Fail 

 Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas 
normatīvajiem aktiem augstskolas un koledžas var izsniegt valsts 
atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai 
koledžā, akreditētā studiju programmā un augstskolai ir 
apstiprināta satversme un koledžai nolikums. Lēmumu par 
programmas akreditāciju pieņem akreditācijas komisija, bet par 
augstskolas un koledžas akreditāciju – Augstākās izglītības 
padome. 

Papildinformācija: 

1. Par izglītības sistēmu –       http://www.izm.gov.lv 

                  http://www.aic.lv 

2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 

Piezīme. 

1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika 
studiju darba apjoms. Vienam studiju gadam paredzētais apjoms 
pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas Kredītu 
pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits 
jāreizina ar 1,5. 
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SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU 

"SOCIĀLO TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA" 

DIPLOMA SUPPLEMENT 
Diploma series XX X No. XXXX 

 

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe 
and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the 
international "transparency" and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, 
certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context and status of the studies 
that were pursued and successfully completed by the individual named in the Diploma to which this supplement 
is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about 
recognition. Information in all eight sections shall be provided. Where information is not provided, the reason 
shall be explained. 

 
1. IDENTITY INFORMATION OF THE HOLDER OF THE QUALIFICATION: 
1.1. family name:  STUDENT 
1.2. first name:  Student 
1.3. date of birth:  00.00.0000. 
1.4. student identification 

number or code:  000000-00000 
 
2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION: 
2.1. name of the qualification  

and the title conferred,  
if applicable (in original language):  Professional master’s degree in Law 

2.2. main field of study for the  
qualification:  Science of Law 

2.3. name (in original language) and  
status of the awarding institution: SIA "Sociālo tehnoloģiju augstskola", state accredited 

     (12.05.2000.), higher school founded by a juridical  
     person. 
2.4. name (in original language) and  

status of institution  
(if different from 2.3)  
administering studies:  See 2.3. 

2.5. language(s) of  
instruction/examination:  Latvian / Russian 

 
3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION: 
3.1. level of qualification:  Second professional grade 
3.2. official length of the programme 2 years, 60 Latvian credit points, 90 ECTS credit points.  

start date of the acquisition  
of the program:   xx.xx.xxxx. 
end date of the acquisition  
of the program:    xx.xx.xxxx. 

3.3. entrance requirements:  Professional bachelor degree in jurisprudence and  
     professional qualification of legal adviser 
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4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED: 
4.1. mode of study:  Full- time studies/ Part- time studies 
4.2. programme requirements: 

Total volume of the programme is 60 CP including compulsory study disciplines – 18 CP, 
limited choice disciplines – 16 CP, practice – 6 CP, master’s paper - 20 CP. Compulsory 
and limited choice disciplines include study courses about latest achievements in the 
branch theory and practice – 18 CP, research work, creative work and management 
courses – 14 CP, psychology course – 14 CP. 

 
4.3. programme details (e.g. modules or units studied) and the individual grades/credits obtained: 
 

Nr.. Name of study course CP 
ECTS 

CP 
Evaluation 

A COMPULSORY STUDY DISCIPLINES       
1 EU social law 3 4,5 examination 
2 Juridical and management psychology 2 3 test 
3 Juridical research methodology 2 3 test 
4 Crisis management 3 4,5 examination 
5 Current issues of  liability law 3 4,5 examination 
6 International legal terminology 2 3 test 
7 Research seminars 3 4,5 test 
B LIMITED CHOICE DISCIPLINES      
1 Current issues of labor law 3 4,5 examination 
2 Economic offences 4 6 examination 
3 Current issues of commercial law 3 4,5 examination 
4 Economic aspects of constitutional law   3 4,5 examination 
5 Consumer rights protection 3 4,5 examination 
D PRACTICE 6 9 test 
E FINAL EXAMINATION       
1 MASTER’S PAPER 20 30   

CP total 60 90   
Master’s paper title 

 
4.4. grading scheme and grade  From 10 to 1 (10-the highest mark,  

distribution guidance:  4-minimal mark) 
    Marks: 
    10 - outstanding, 9 - excellent, 8 - very good, 7 - good, 
    6 - almost good, 5 -satisfactory , 4-almost satisfactory, 
    3 - 1 - not satisfactory 

4.5. overall classification of the  
qualification (in original language): no 

 
5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION: 
5.1. access to further study: Right to do doctor’s degree 
5.2. professional status: : Fifth level professional qualification - lawyer; 
    Gives the right to work as a lawyer 
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6. ADDITIONAL INFORMATION:  
6.1. additional information: Professional master’s degree study programme of the Higher 
    School  of Social Technologies Ltd. "Law” is accredited  
    XX.XX.XXXX. till XX.XX.XXXX. 
 
    The fifth professional qualification level is the highest  
    qualification for the specialistof definite field, what gives the  
    possibility to plan and perform also scientific research work in 
    corresponding sphere.  
6.2. further information sources: Higher School of Social Tehnologies Ltd. (HSST Ltd)  
    Bezdeligu Str.12, Riga, LV-1048, Latvia Telephone +371  
    67461001, fax +371 67461281, e-mail: sta@sta-edu.lv  
 
7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT: 
7.1. date::   XX.XX.XXXX.. 

7.2. signature:  ______________________________ Juris Zaķis 

7.3. capacity:    Rektor 

7.4. official stamp: 

 
 
 
 
8. INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM: 
    See next page 
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HIGHER EDUCATION SYSTEM OF LATVIA 

GENERAL EDUCATION  

 
 The secondary education is required for the admission 
to studies in a university/college. All holders of certificates and 
diplomas the general secondary education or vocational 
secondary education meet the general admission requirements. 
However, the universities/colleges are free to set specific 
admission requirements e.g. additional subjects that had to be 
taken at the school level to quality for admission to a particular 
programme. 
 

 
 
 

HIGHER EDUCATION (HE) 

 Bachelor (bakalaurs) and master (maģistrs) degrees 
are awarded in both, in academic and professional higher 
education programmes. 

The objectives of academic higher education (HE) are to 
prepare graduates for an independent research, as well as to 
provide theoretical background for professional activities. 

Academic programmes, leading to a bachelor degree, comprise 
120 – 160 credits1: compulsory part – > 50 (75 ECTS) credits, 
electives >20 (30 ECTS) credits, thesis >10 (15 ECTS) credits, 
and the rest is left for students as free choice. Duration of full-
time studies is 6 – semesters. 

Academic programmes, leading to a master degree, comprise 
80 (120 ECTS) credits, of which > 20 (30 ECTS) credits are 
allocated for thesis, compulsory part of the programme includes 
theoretical aspects of the specific field of scientific discipline > 
30 (45 ECTS) credits and their practical application in solving 
of actual problems >15 (22,5 ECTS) credits. 

Academic education programmes are implemented according to 
the state standard of academic 

The objectives of professional HE are to provide in-depth 
knowledge in a particular field, preparing graduates for desing 
or improvement of systems, products and technologies, as well 
as to prepare them for creative, research and teaching activities 
in this field. 

Professional HE programmes, leading to a professional 
bachelor degree, are designed to ensure professional 
competence, they comprise at least 160 (240 ECTS) credits 
and they consist of: general courses >20 (30 ECTS) credits, 
theoretical courses of the chosen field >36 (54 ECTS) 
credits, specialization courses >60 (90 ECTS) credits, 
optional courses >6 (9 ECTS) credits, practical placement 
>26 (39 ECTS) credits, and state examinations including 
thesis >12 (18 ECTS) credits. 

 Professional HE programmes, leading to a 
professional master degree, comprise no less than 40 (60 
ECTS) credits: up-to-date achievements in the field – in 
theory and in practice >7 (10,5 ECTS) credits, practical 
placements >6 (9 ECTS) credits, state examinations 
including thesis >20 (30 ECTS) credits as well as research 
training, courses of design, management, psychology etc. 

Graduates of both types of the bachelor degree have access 
to master studies, graduates of the master degree – to 
doctoral studies. 

Studies in medicine, dentistry and pharmacy professional 
studies (5 and 6 year studies), are equal to the master degree 
and the graduates can continue their studies in doctoral level 
programmes. 

Apart from the programmes, leading to bachelor and master 
degrees, there are other types of professional higher 
education prog rammes. 

• first-level professional HE (university college) 
programmes comprise 80–120 (120–180 ECTS) credits and 
lead to the 4th level professional qualification. These 
programmes are targeted mainly to the labour market. Yet, 
the graduates of the first-level programmes can continue 
their studies in second-level professional programmes. 

• second-level professional HE programmes lead to the 5th 
level professional qualification. Such programmes can 
comprise either at least 40 (60 ECTS) credits for holders of 
the bachelor  degree or at least 160 (240 ECTS) credits for 
secondary school leavers. In both cases programmes should 
include a practical placement of at least 26 (39 ECTS) 
credits and graduation examinations including thesis >10 
(15 ECTS) credits. Graduates of programmes including the 
70 (105 ECTS) credits compulsory part of the bachelor 
programme, have access to master studies. 

Doctoral studies 

 From January 1, 2000 a single type of doctoral 
(doktors) degree is being awarded in Latvia. The degree of 
master is required for admission to doctoral studies. 
Doctoral degree is awarded after public defence of doctoral 
thesis and successfully passed exams in the chosen scientific 
discipline. The doctoral thesis has to include original results 
of the research and new cognitions in the scientific 
discipline and may be a result of three to four years of 
doctoral studies at a higher education institution or an 
equivalent amount of independent research. The doctoral 
thesis may be a dissertation, assemblage of topically single 
peer reviewed publications or monograph. The rights to 
award the doctoral degree are delegated by decision of the 
Cabinet of Ministers to promotion councils established at 
the universities. The procedure for awarding the doctoral 
degree is controlled by the Commission of the Scientific 
Qualification. 
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 Grading system: a 10-point grading scheme for 
knowledge assessment. 

Achieve-
ment level 

Grade Meaning 
Approx. 
ECTS 
grade 

10 izcili (with distinction) A 
very high 

9 teicami (excellent) A 

8 ļoti labi (very good) B 
high 

7 labi (good) C 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E medium 

4 
gandrīz viduvēji (almost 

satisfactory) 
E/FX 

low 3–1 
negatīvs vērtējums 

(unsatisfactory) 
Fail 

 Quality assurance. According to the Latvian 
legislation, state-recognized degrees/diplomas may be awarded 
upon completion of an accredited programme in an accredited 
HE institution holding a state-approved Satversme (By-law) or 
college statute. Decisions on programme accreditation are taken 
by the Accreditation Board, while those on institutional 
accreditation – by the Higher Education Council. 

More information: 

1. On educational system –            http://www.izm.gov.lv;  

      http://www.aic.lv;  

      www.eurydice.org 

2. On status of programmes/institutions: http://www.aiknc.lv 

1 Latvian credit point is defined as a one-week full-time study 
workload. An average workload of a full-time study year in 
most HE programmes is 40 credits. Latvian credit point system 
is compatible with ECTS. The number of ECTS credits is 
found by multiplying the number of Latvian credit points by a 
factor of 1.5. 
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5. PIELIKUMS 
 

Programmas priekšmetu saraksts
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Profesionālās (augstākā līmeņa) maģistra PILNA LAIKA studiju programma 
“TIESĪBU ZINĀTNES” 

Pilna laika studiju programmas apmācība notiek 1,5 gadus jeb 3.semestrus  

Nr. 
p.k. 

Studiju priekšmeti KP 1. gads 2. gads Pārb. forma Docētāji 

   1 2 3   
A OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 18 6 7 5   

1 ES sociālās tiesības 3 3   E Pēteris Veits, Mg. phyl. 
2 Juridisko pētījumu metodoloģija 2  2  IE Nils Žuravļovs, Dr. iur. 
3 Juridiskā un pārvaldes psiholoģija 2  2  IE Zanda Neilande, Mg. psich. 
4 Krīzes pārvaldība 3 3   E Sergejs Hiļkevičs, Dr. oec. 
5 Saistību tiesību aktuālās problēmas 3  3  E Osvalds Joksts, Dr. iur. 

Astrīda Ozoliņa, Mg. iur. 
6 Starptautiskā juridiskā terminoloģija 2   2 IE Vera Kuļbacka, Dr. philol. 
7 Zinātniskie semināri 3   3 E Juris Zaķis, Dr. habil. phys. 

B IEROBEŽOTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 16 10 6    
1 Administratīvo tiesību aktuālās problēmas 3 1   E Artūrs Bernovskis, Mg. iur. 
2 Darba tiesību aktuālās problēmas  3 1   E Vizma Dubure, Dr. iur. 
3 Ekonomiskie noziedzīgie nodarījumi 4 4   E Jānis Baumanis, Dr. iur. 

Jeļena Rutkovska, Mg. iur. 
4 Komerctiesību  aktuālās problēmas 3 1   IE Līga Mizovska, Mg. iur. 
5 Konstitucionālo tiesību ekonomiskie aspekti 3  3  E Valdis Cielava, Dr. iur. 
6 Nodokļu tiesību aktuālie jautājumi 3 3   E Svetlana Fjodorova, Dr. oec. 
7 Patērētāju tiesību aizsardzība 3 3   E Artūrs Bernovskis, Mg. iur. 
8 Starptautiskās tirdzniecības tiesības      3  3  E Lada Kaļiņina, MBA 

Vija Putāne, Mg. iur. 
D PRAKSE 6   6  Edgars Soldans, Mg. iur. 
E VALSTS PĀRBAUDĪJUMS 20 4 7 9   

1 Maģistra darbs 20 4 7 9 E Valdis Cielava, Dr. iur. 
Vizma Dubure, Dr. iur. 
Osvalds Joksts, Dr. iur. 
Gaļina Makarova, Dr. iur. 
Jānis Načisčionis, Dr. iur. 
Jānis Rozenbergs, Dr. iur. 

 KOPĀ: 60 20 20 20   
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Profesionālās (augstākā līmeņa) maģistra NEPILNA LAIKA studiju programma 
“TIESĪBU ZINĀTNES” 

Nepilna laika studiju programmas apmācība notiek 2 gadus jeb 4 semestrus  
Nr. 
p.k. 

Studiju priekšmeti KP 1. gads 2. gads Pārb. forma Docētāji 

   1 2 3 4   
A OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 18 5 5 8    

1 ES sociālās tiesības 3   3  E Pēteris Veits, Mg. phyl. 
2 Juridisko pētījumu metodoloģija 2   2  IE Nils Žuravļovs, Dr. iur. 
3 Juridiskā un pārvaldes psiholoģija 2  2   IE Zanda Neilande, Mg. psich. 
4 Krīzes pārvaldība 3 3    E Sergejs Hiļkevičs, Dr. oec. 
5 Saistību tiesību aktuālās problēmas 3  3   E Osvalds Joksts, Dr. iur. 

Astrīda Ozoliņa, Mg. iur. 
6 Starptautiskā juridiskā terminoloģija 2 2    IE Vera Kuļbacka, Dr. philol. 
7 Zinātniskie semināri 3   3  E Juris Zaķis, Dr. habil. phys. 
B IEROBEŽOTĀS  IZVĒLES PRIEKŠMETI 16 10 6     

1 Administratīvo tiesību aktuālās problēmas 3 1    E Artūrs Bernovskis, Mg. iur. 
2 Darba tiesību aktuālās problēmas  3 1    E Vizma Dubure, Dr. iur. 
3 Ekonomiskie noziedzīgie nodarījumi 4 4    E Jānis Baumanis, Dr. iur. 

Jeļena Rutkovska, Mg. iur. 
4 Komerctiesību  aktuālās problēmas 3 1    IE Līga Mizovska, Mg. iur. 
5 Konstitucionālo tiesību ekonomiskie aspekti 3  3   E Valdis Cielava, Dr. iur. 
6 Nodokļu tiesību aktuālie jautājumi 3 3    E Svetlana Fjodorova, Dr. 

oec. 
7 Patērētāju tiesību aizsardzība 3 3    E Artūrs Bernovskis, Mg. iur. 
8 Starptautiskās tirdzniecības tiesības  3  3   E Lada Kaļiņina, MBA 

Vija Putāne, Mg. iur. 
D PRAKSE 6    6  Edgars Soldans, Mg. iur. 
E VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 20  4 7 9   
1 Maģistra darbs 20  4 7 9 E Valdis Cielava, Dr. iur. 

Vizma Dubure, Dr. iur. 
Osvalds Joksts, Dr. iur. 
Gaļina Makarova, Dr. iur. 
Jānis Načisčionis, Dr. iur. 
Jānis Rozenbergs, Dr. iur. 

 KOPĀ: 60 15 15 15 15   
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6. PIELIKUMS 
 

Akadēmiskā personāla saraksts 
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Programmas akadēmiskā personāla docējamie studiju kursi 
 

Uzvārds Vārds Amats Zin. (akad.)grāds Studiju kursi 
Baumanis Jānis  Docents Dr. iur. Ekonomiski noziedzīgie nodarījumi 

Bernovskis Artūrs Lectors Mg. iur. Patērētāju tiesību aizsardzība 
Administratīvo tiesību aktuālās problēmas 

Cielava Valdis  Docents  Dr.iur. Konstitucionālo tiesību ekonomiskie aspekti 
Dubure Vizma Docente Dr.iur Darba tiesību aktuālās problēmas 

Fjodorova Svetlana Viesdocētājs Dr. oec Nodokļu tiesību aktuālie jautājumi 
Hiļkevičs Sergejs Viesdocētājs Dr. oec. Krīzes pārvaldība 
Joksts Osvalds Viesdocētājs Dr.iur. Saistību tiesību aktuālās problēmas 
Kaļiņina Lada Docente MBA Starptautiskās tirdzniecības tiesības  
Kuļbacka Vera Docente Dr. philol. Starptautiskā juridiskā terminoloģija 
Makarova Gaļina Viesdocētājs Dr. iur. Maģistra darbu vadīšana 
Mizovska Līga Viesdocētājs Mg. iur. Komerctiesību  aktuālās problēmas 
Načisčionis Jānis Viesdocētājs Dr. iur. Maģistra darbu vadīšana 
Neilande Zanda Lektore Mg.psich. Juridiskā un pārvaldes psiholoģija 
Ozoliņa Astrīda Docente Mg. iur. Saistību tiesību aktuālās problēmas 
Putāne Vija Lektore Mg. iur. Starptautiskās tirdzniecības tiesības 
Rozenbergs Jānis Viesdocētājs Dr. iur. Maģistra darbu vadīšana 
Rutkovska Jeļena Lektore Mg. iur. Ekonomiski noziedzīgie nodarījumi 
Soldans Edgars Lektors Mg. iur. Prakses vadīšana 
Veits Pēteris Viesdocētājs Mg. phyl. ES sociālās tiesības  
Zaķis Juris Docents Dr. habil. phys. Zinātniskie semināri 
Žuravļovs Nils Docents Dr. iur. Juridisko pētījumu metodoloģija  
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7. PIELIKUMS 
 

Sadarbības līgumu kopijas ar citām augstskolām  
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8. PIELIKUMS 
 

Darba devēja un 
maģistrantu aptaujas anketas veidlapas 
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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“SOCIĀLO     TEHNOLOĢIJU     AUGSTSKOLA” 
 

Izglītības iestādes reģ. Nr. 3343800154, 

      

sertifikācijas reģ. Nr. 00411e/2006, vienotais reģ. Nr. 40003285971 
Adrese: Bezdelīgu ielā 12, Rīga, LV-1048, 

telefons: +371 67461001, fakss: +371 67461281 
e-pasts: sta@sta-edu.lv, mājas lapa: www.sta-edu.lv 

Norēķinu kods UNLALV2X, a/s „SEB BANKA”, Konts LV03UNLA0050003528008 
   

   

 
Darba devēja aptaujas anketa 
 
Lūdzu, novērtējiet STA maģistranta kvalitātes: 
 

 Teicami Labi Apmierinoši 
Kopējais zināšanu 
un prasmju līmenis 

   

Valodu zināšanu 
līmenis 

   

Datorprasmju un 
informācijas 
analīzes prasmju 
līmenis 

   

Saskarsmes prasmju 
līmenis 

   

Tiesisko aktu 
zināšanas līmenis 

   

Prasmes analizēt 
problēmsituācijas 

   

Prasmes izstrādāt 
tiesiska rakstura 
dokumentus 

   

 
 
Darba devēja vārdā 
 
_______________________________(Kompanija) 
 
_______________________________(Vārds, uzvārds) 
 
_______________________________(Paraksts) 
 
_______________________________(Vieta, datums) 
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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“SOCIĀLO     TEHNOLOĢIJU     AUGSTSKOLA” 
 

Izglītības iestādes reģ. Nr. 3343800154, 

      

sertifikācijas reģ. Nr. 00411e/2006, vienotais reģ. Nr. 40003285971 
Adrese: Bezdelīgu ielā 12, Rīga, LV-1048, 

telefons: +371 67461001, fakss: +371 67461281 
e-pasts: sta@sta-edu.lv, mājas lapa: www.sta-edu.lv 

Norēķinu kods UNLALV2X, a/s „SEB BANKA”, Konts LV03UNLA0050003528008 
   

   

 
 
Maģistrantu aptaujas anketa 

        
 

Jautājumi  Pilnīgi Daļēji Nē 
Vai Jūs esat apmierināti ar augstskolas izvēli?    

ar studiju programmas izvēli?    
ar moduļu apmācības sistēmu?    

Vai Jūs apmeklētu lekcijas arī tad, ja netiktu 
veikta apmeklējuma kontrole? 

   

 
 

Novērtējiet, lūdzu: Laba Apmierinoša Slikta 
Studiju kvalitāti     
Pasniedzēju kvalitāti    
Mācību materiālu kvalitāti    
Mācību materiālu kvantitāti    

 
 

_______________________________(Vārds, uzvārds)  - nav obligāti 
 
_______________________________(Paraksts)             - nav obligāti 
 
_______________________________(Datums) 
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9. PIELIKUMS 
 

Licence 
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10. PIELIKUMS 
 

Starptautiskā sertifikācija
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11. PIELIKUMS 
 
 
 

Prakses līguma paraugs 
un 

maģistrantu prakses vietas 
 

 
 



 151 

 
 

LĪGUMS 
par maģistranta mācību prakses nodrošināšanu 

 
Rīgā         20___.gada __.________ 
 
 SIA SOCIĀLO TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA, turpmāk tekstā – Izglītības iestāde, 
tās prorektora Genriha Vinovska personā, kas darbojas pamatojoties uz Augstskolas Satversmi, no 
vienas puses,  

___________________________________________________, turpmāk tekstā – Prakses vieta,  
  (prakses vietas nosaukums)  

kuru saskaņā ar ___________________________pārstāv tās ________________________________,
    (dokumenta nosaukums)    (atbildīga persona, vārds, uzvārds) 

no otras puses,un ________________________________________, turpmāk tekstā – Praktikants, 
   (maģistranta vārds, uzvārds, personas kods)  

no trešās puses, kopā tekstā saukti par Pusēm, bet katra atsevišķi – par Pusi, noslēdz šo līgumu, 
turpmāk tekstā- Līgums, par sekojošo: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Saskaņā ar šī Līguma noteikumiem Prakses vieta apņemas nodrošināt Praktikantam mācību 
praksi prakses vietā_________________________________________________________________ 
      (prakses vietas nosaukums, adrese) 

no 20___. gada ___.___________________ līdz 20___. gada ___.____________________.  

1.2. Prakses termiņi ir līguma darbības laiks. 

 

2.PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 

2.1. Izglītības iestāde: 
2.1.1. Nodrošina Praktikanta iepriekšējo profesionālo sagatavotību. Iepazīstina Praktikantu ar 

vispārējiem darba aizsardzības, darba tiesību un ugunsdrošības noteikumiem. 
2.1.2. Iepazīstina Praktikantu ar viņa tiesībām un pienākumiem mācību prakses laikā. 
2.1.3. Ieceļ prakses vadītāju – Profesionālās izglītības iestādes darbinieku, kurš koordinē un kontrolē 

mācību prakses norisi. 
2.1.4. Izstrādā prakses programmu, nodod to prakses vadītājam no Prakses vietas puses, vērtē 

Praktikanta darbību mācību prakses laikā un novērtē mācību praksi. 
2.1.5. Nosūta Praktikantu uz prakses vietu un konsultē Praktikantu par problēmu jautājumiem. 
2.1.6. Pieņem no Praktikanta prakses pārskatu, kas ir sakaņots ar Prakses vietu un prakses vadītāju no 

Izglītības iestādes puses. 
2.2. Prakses vieta: 
2.2.1. Nodrošina Praktikantam mācību prakses programmai un profesijas standartam atbilstošu 

mācību praksi, darba aizsardzības noteikumu prasībām atbilstošu mācību prakses vietu. 
2.2.2. Ieceļ prakses vadītāju, kurš vada Praktikanta mācību praksi un konsultē Praktikantu saskaņā ar 

prakses programmu. 
2.2.3. Nodrošina Praktikantu ar mācību prakses veikšanai nepieciešamajiem materiāliem. 
2.2.4. Uzskaita Praktikanta padarīto darbu, noformē Praktikanta raksturojumu, apstiprina mācību 

prakses pārskatu un ierakstus prakses dienasgrāmatā. 
2.2.5. Neizmanto Praktikantu darbos, kas neatbilst prakses uzdevumiem. 
2.2.6. Informē Izglītības iestādi par nelaimes gadījumiem ar Praktikantu, par Prakses vietas iekšējās 

kārtības noteikumu vai darba aizsardzības prasību pārkāpumiem, par atkārtotu prakses vadītāja 
noradījumu neizpildi, kā arī par Praktikanta prakses apturēšanu minēto pārkāpumu deļ. 

2.2.7. Pirmsdiploma prakses gadījumā vienu darba dienu nedēļā atļauj Praktikantam izmantot 
maģistra darba materiālu apstrādei un analīzei. 
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2.3. Praktikants apņemas: 
2.3.1. Veikt prakses uzdevumus un ievērot Prakses vietas iekšējos darba kārtības noteikumus, veikt 

darbu kvalitatīvi un noteiktajos termiņos, ievērot prakses vadītāju norādījumus, darba 
aizsardzības prasības, saudzīgi apieties ar Prakses vietas inventāru, neizpaust komerciālos 
noslēpumus, noformēt prakses dokumentus (aizpildīt prakses dienasgrāmatu, sagatavot prakses 
pārskatu) un līdz noteiktajam laikam iesniegt Izglītības iestādē. 

2.3.2. Par neierašanos mācību prakses vietā un iemesliem nekavējoties paziņot mācību Prakses vietai 
un Izglītības iestādei. 

2.3.3. Par šī Līguma saistību neievērošanu no mācību Prakses vietas puses informēt Izglītības iestādi. 
2.3.4. Praktikantam ir tiesības atteikties no mācību prakses darbu veikšanas, ja darba apstākļi rada 

draudus personiskajai vai apkārtējo cilvēku veselībai un dzīvībai, par to paziņojot mācību 
Prakses vietai un Izglītības iestādei. 

 
3. PAPILDU NOSACĪJUMI 

 
3.1.1. Ja kāda no Pusēm vēlas lauzt Līgumu tā nosacījumu neievērošanas gadījumā, pārkāpumu fiksē 

rakstiski un par Līguma vienpusēju laušanu pārējās Puses rakstiski brīdina vismaz piecas darba 
dienas iepriekš. Līguma laušanas gadījumā pusēm ir pilnībā jāizpilda visas saistības, kas 
radušās līdz Līguma laušanai. 

3.1.2. Visus strīdus par līgumsaistībām puses risina pārrunu ceļā. Ja viena mēneša laikā puses nespēj 
vienoties, strīdi tiek risināti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

3.1.3. Visi Līguma izdarītie grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie noformēti rakstiski un 
apstiprināti ar visu Pušu parakstiem. 

3.1.4. Līgums stājās spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei. 
3.1.5. Līgums sastādīts uz divām lapaspusēm, parakstīts trijos eksemplāros, viens eksemplārs atrodas 

Izglītības iestādē, otrs- Prakses vietā, trešais – pie Praktikanta. Visiem eksemplāriem ir vienāds 
juridiskais spēks. 

 
4. PUŠU JURIDISKIE REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 
Izglītības iestāde: 
 
SIA “Sociālo tehnoloģiju augstskola”, Bezdelīgu iela 12, Rīga, LV-1048, vienotais reģ. Nr. 
40003285971, talr.67461001. 
Kontaktpersona: Genrihs Vinovskis, Dr. sc. ing., doc., prorektors_____________________ 
 
Prakses vieta:  
_________________________________________________________________________ 
     (nosaukums, rekvizīti) 

_________________________________________________________________________ 
 
Kontaktpersona:___________________________________________(v.u.,amats, paraksts) 
 
 
Praktikants:_______________________________________________(v.u., paraksts) 
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Maģistrantu prakses vietas. 
 
     

Nr. Vārds Uzvārds Prakses vieta 
1. Elīna France Valsts policijas Rīgas Reģiona 

pārvalde Rīgas Centra iecirknis 
2. Eiženija-Maija Ivanova Rīgas domes Austrumu 

izpilddirekcija 
3. Baiba Jurjāne Rīgas rajona Zemesgrāmatu 

nodaļa 
4. Ilgonis Kļaviņš VSIA “Bulduru Dārzkopības 

vidusskola” 
5. Lita Kokorēviča Rīgas domes Īpašuma 

departaments 
6. Tatjana  Komkova  Iļģuciema cietums 
7. Vija Krastiņa SIA “Legal Support” 
8. Inara Laganovska SIA “Legal Support”  
9. Tatjana  Lauberte Rīgas apgabaltiesa 
10. Dace Madžule Valsts aizsardzības militāro 

objektu un iepirkumu centrs 
11. Lelde Lapiņa Zemkopības ministrija 
12. Mārtiņš Muriņš Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests 
13. Aigars Priednieks Saldus komunālserviss 
14. Roberts Siliņš SD Elektroniks 
15. Jānis Šmits Šķirotavas cietums 
16. Oļesja Špaka Ceļu policija 
17. Inga Štrause-Patmanatane Dzīvokļu īpašnieku un īrnieku 

biedrība “Blaumaņa-14” 
18. Inga Šuldrika Rīgas pilsētas būvvalde 
19. Tatjana Teļegina SIA “Marnori”  
20. Jānis Zvaigzne Ķekavas novada pašvaldība 
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12. PIELIKUMS 
 

STA attistības plāns 2010.-2015.gadiem 
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Attistības plāns 2010.-2015.gadiem 

 
 

Nr. Pasākums 
Izpildes 

laiks 
līdz 

Atbildīga 
persona 

1. Iesniegt LR Izglītības un Zinātnes Ministrijai 
dokumentus maģistra studiju programmas „Tiesību 
zinātnes” akreditācijai 

06.2010. Programmas 
direktore 

2. Izstrādāt STA mācībspēku kvalifikācijas celšanas plānu 
(1-2 cilvēki gadā) Maskavas Valsts Universitātē, 
Karlovas Universitātē, Drēzdenes Institūtā 

08.2010. Rektors 

3. Izveidot darba grupu un izstrādāt STA starptautisku 
zinātniski praktisku konferenču organizācijas stratēģiju  
nākamajiem gadiem (līdz 2015.gadam) 

09.2010. Rektors 

4. Izveidot redkolēģiju un nodrošināt Studējošo un 
mācībspēku rakstu krājumu GAUDEAMUS 
sagatavošanu publikācijai 

09.2010. Rektors 

5. Sagatavot metodisko noradījumu brošūras izdošanai 
katram studiju kursam 

09.2010. Katedras 
vadītājs 

6. Nodrošināt mācību literatūras iepirkšanu katram studiju 
kursam līdz 2012.gadam 

09.2010. Katedras 
vadītājs, 
bibliotekāre 

7. Izstrādāt doktorantu studiju veicināšanas plānu 09.2010. Rektors 
8. Izstrādāt STA studējošo un mācībspēku piedalīšanas 

plānu  citu augstskolu semināros un konferencēs 
09.2010. Rektors 

9. Izveidot darba grupu on-line apmācības sistēmas 
izstrādāšanai 

12.2010. Prorektors 

10. Izstrādāt ārzemju docētāju pieaicināšanas plānu STA 
mācību procesā veicināšanai 

04.2011. Rektors 

11. Nodrošināt visiem studiju kursiem videoierakstīšanas 
iespēju lekcijām un semināriem 

06.2012. Programmas 
direktore 
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13. PIELIKUMS 
 

 

Senāta lēmums  
par profesionālās maģistra programmas 

 pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšanu 
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IZRAKSTS 
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU  

“SOCIĀLO TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA” 
 

 

Senāta sēdes 
PROTOKOLS 

Rīgā 
 
 
2010. gada 22. februārī        Nr. 1-5/31 
 
 
Sēde sākas: 

 
plkst. 16.00,  Tiesību zinātņu katedras telpā 

Sēdi vada: A.Pegaševs, Senāta priekšsēdētājs. 
Piedalās: 
 
Pieaicinātie:          
 

9 senatori – V. Cielava, G. Vinovskis, I.Daņilova,  A.Kudrjavcevs, 
V. Kuļbacka, I. Ļebedeva, T. Teļegina, M. Jukna, A. Biseniece 
L. Kaļiņina, Maģistra studiju programmas „Tiesību zinātnes” direktore 

Protokolē: T. Teļegina, Senāta sekretāre 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 
 
1. Maģistra studiju programmas „Tiesību zinātnes” Pašnovērtējuma komisijas 

ziņojuma apstiprināšana 
 
      ... 

§ 1. 
Maģistra studiju programmas „Tiesību zinātnes” 

Pašnovērtējuma komisijas ziņojuma  apstiprināšana 
 

   ZIŅO: Maģistra studiju programmas „Tiesību zinātnes” L. Kaļiņina: Katedra ir 
sagatavojusi pašnovērtējuma ziņojumu programmas akreditācijai. 
 
    NOLĒMA: atklāti balsojot (vienbalsīgi par): Apstiprināt Maģistra studiju programmas 
„Tiesību zinātnes” pašnovērtējuma ziņojumu. 
 

... 
 
Sēde beidzas plkst. 18.00 
 
Sēdes vadītājs    (paraksts)   A. Pegaševs 
 
Protokoliste    (paraksts)   T. Teļegina 
 
 
 
IZRAKSTS PAREIZS 
SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU 

“SOCIĀLO TEHNOLĢIJU AUGSTSKOLA” 
prorektors mācību darbā  (paraksts)  G. Vinovskis 
Rīgā, 16.04.2010. 

 


