
 

Studiju kursa nosaukums 

 

PROFESIONĀLĀ ĒTIKA UN SASKARSME 

Studiju kursa pārbaudes 

forma 

 

 Eksāmens 

Studiju kursa mērķis 

 

 

 

Attīstīt ētisko jūtīgumu un prasmes ētisku dilemmu risināšanā. Veidot 

ētisku attieksmi pret sevi, pret kolēģiem, partneriem, darba devēju. 

Apgūt ētikas pamatprincipu pielietojumu praktiskajā darbībā. 

 

Studiju kursa saturs 

 

 

Profesionālās ētikas pamatprincipi, godprātība, objektivitāte, pienākums 

un atbildība, kompetence un piesardzība. Morālais jūtīgums. Ētiska 

rīcība, kā atbilde uz neētisku rīcību. Konfidencialitāte. Lojalitāte. Ētisku 

lēmumu pieņemšanas modelis. 

 

Plānotais studiju kursa 

rezultāts (zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

Zināšanas: Zina vispārējās un profesionālās ētikas normas. Zina ētisko 

problēmu rašanos sociālos un psiholoģiskos faktorus. 

Prasmes: Prot novērtēt un atrisināt ētiskās problēmas uzņēmumu 

kultūrvidē. Prot paredzēt ētisku pretrunu rašanos. 

Kompetence:  Apzinās saskarsmes un ētiskas uzvedības nozīmi 

profesionālajā darbībā. Izrāda gatavību veicināt ētiskas vides izvedi 

organizācijā. 

 

 

Studiju kursa 

nosaukums 

LIETVEDĪBA UN PROFESIONĀLĀ TERMINOLOĢIJA 

Studiju kursa 

pārbaudes forma 

Eksāmens - tests 

Studiju kursa 

mērķis 

Sagatavot studentus darbam specialitātē ar teorētiskām un praktiskām zināšanām par 

dokumentu izstrādi un noformēšanu, sistematizēšanu, uzskaiti, lietu veidošanas 

principiem un arhivēšanu atbilstoši lietvedību reglamentējošo normatīvo aktu 

prasībām, kā arī iepazīstināt ar lietvedības darbu organizēšanu iestādēs un 

organizācijās, institūcijās un uzņēmumos. 

Studiju kursa 

saturs 

1.  Ievads. 

2.  Lietvedību reglamentējošie LR tiesību akti. 

3.  Dokumenta juridiskais spēks. 

4.  Dokumenta oriģināls un dokumenta atvasinājumi. 

5.  Pārvaldes dokumenti, to sastāvdaļas, izstrādāšanas un noformēšanas 

vispārīgās un tehniskās prasības. 

6.  Rekvizīti un dienesta atzīmes. 

7.  Dokumentēšana: 

7.1.  Organizatorisko dokumenti. 

7.2.  Rīkojuma dokumenti. 

7.3.  Faktus fiksējošie dokumenti. 

7.4.  Sarakstes dokumentu noformēšana 

7.5.  Publisko un privāto tiesību līgumi. 

7.6.  Personāla dokumenti. 

8.  Iesniegumi, to veidi un izskatīšanas kārtība. 

9.  Dokumentu reģistrācija, reģistrācijas sistēmas. 

10.  Dokumentu aprite. 

11.  Dokumentu sistematizēšana. Lietu nomenklatūra. 

12.  Juridisko personu dokumentu uzkrāšana, uzskaite, saglabāšana, izmantošana 

un arhivēšana. 

13.  Elektroniskie dokumenti un e-Paraksts. 
 



 

Plānotais studiju 

kursa rezultāts 

(zināšanas, 

prasmes, 

kompetences)  

Pēc kursa sekmīgas apguves studenti zina dokumentu pārvaldības organizēšanas 

pamatprincipus, kā arī normatīvajos aktos noteiktās pārvaldes dokumentu 

izstrādāšanas prasības, spēj reaģēt uz izmainām normatīvajos aktos, var noteikt 

dokumenta juridisko spēku, prot sagatavot dažāda veida dokumentus un to 

atvasinājumus atbilstoši spēkā esošām normatīvo aktu prasībām. 

 

Studiju kursa nosaukums 

 

EKONOMIKAS PAMATI 

 

Studiju kursa pārbaudes 

forma 

 

Ieskaite 

Studiju kursa mērķis 

 

 

 

Apgūt ekonomikas teorētiskos pamatus, iepazīstināt studentus ar 

galvenajam likumsakarībām, kas saistītas ar saimniekošanas darbības 

motivāciju tirgus ekonomikā, veidot izpratni par cēloņsakarībām 

tautsaimniecībā, sniegt ieskatu starptautisko ekonomisko sakaru 

veidošana un to nepieciešamībā, iemācīt formulēt pieprasījuma un 

piedāvājuma  būtību, izveidot izpratni par tautsaimniecības subjektu 

savstarpējo mijiedarbību  nozīmi tautsaimniecībā, kā arī par 

uzņēmējdarbības norisei nepieciešamajiem priekšnosacījumiem un 

resursiem, apgūt iemaņas noritošo procesu analīzi un to cēloņu 

noteikšanu tautsaimniecībā. 

 

 

Studiju kursa saturs 

 

 

 Ekonomikas pamatproblēmas. Pieprasījums un piedāvājums. 

Līdzsvara cena. Elastība, tās veidi, nozīme. Tirgus formas. Tirgus 

veidi. Izmaksas. Fiksētās, mainīgās izmaksas. Ienākumi, peļņa. 

Iekšzemes kopprodukts. Tā aprēķināšana. Nauda, bankas, kredīts. 

Biznesa cikls. Bezdarbs. Inflācija. Monetārā un fiskālā politika. 

Starptautiskie un ekonomiskie sakari un to formas. 

 

Plānotais studiju kursa 

rezultāts (zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

Students zinās: ekonomiskās darbības, saimniekošanas būtību un 

likumsakarības mikrolīmenī un makrolīmenī. Izpratīs pieprasījuma un 

piedāvājuma jēdzienus, to elastību, kā arī cenas veidošanos dažādas 

konkurences tirgos. Izpratīs iekšzemes, nacionālā kopprodukta un 

ekonomiskās izaugsmes būtību. Noskaidrot valsts budžeta un fiskālās 

politikas būtību. Izpratīs naudas un monetārās politikas būtību. Izpratīs 

starptautisko ekonomisko attiecību nozīmi valsts ekonomikā.   

 

Studiju kursa nosaukums 

 

GRĀMATVEDĪBAS PAMATI 

Studiju kursa pārbaudes 

forma 

 

Eksāmens. 

Studiju kursa mērķis 

 

 

 

Sniegt pamatzināšanas par grāmatvedību, apgūt grāmatvedības nozīmi 

un uzdevumus, ar grāmatvedības palīdzību iegūt informāciju par 

uzņēmuma darbību, tā mantisko un naudas līdzekļu un to finansēšanas 

avotu uzskaiti. 

 



 

Studiju kursa saturs 

 

 

Grāmatvedība, tās nozīme, uzdevumi  un grāmatvedībai izvirzītās 

prasības. Grāmatvedību reglamentējošie likumi, grāmatvedības datu 

izmantotāji. 

Grāmatvedības bilance (bilances jēdziens, bilances postenis, bilances 

uzbūve un vienādība) 

Grāmatvedības konta jēdziens,  konta uzbūve, bilances konti, 

sintētiskie un analītiskie konti, to savstarpējā sakarība, divkāršais 

ieraksts, kontu korespondence). 

Operāciju konti (ražošanas un pārdošanas procesu raksturojums, 

operāciju kontu raksturojums un izmantošana, bilances un operāciju 

kontu kopsakarība, grāmatvedības kontu plāns). 

Grāmatvedības dokumenti (grāmatvedības dokumenta jēdziens, 

dokumentu nozīme grāmatvedības darbā, grāmatvedības dokumentu 

saturs un forma,  

dokumentu klasifikācija, grāmatvedības dokumentu noformēšanas 

noteikumi, dokumentu sagatavošana 

un apstrāde, dokumentu apgrozība, dokumentu  

glabāšana, kļūdu labošana grāmatvedības dokumentos) 

Grāmatvedības reģistri(grāmatvedības reģistra jēdziens un nozīme 

grāmatvedības darbā, reģistru vispārējais raksturojums, kļūdu labošana 

grāmatvedības reģistros, grāmatvedības formas). 

Plānotais studiju kursa 

rezultāts (zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

Studenti apgūst grāmatvedības teorētiskos pamatus. Iemācās praktiski 

pielietot grāmatvedības paņēmienus, izmantojot grāmatvedību 

reglamentējošos normatīvos aktus. 

 

 

Studiju kursa nosaukums 

 

JURIDISKĀ ANALĪZE, TEKSTU RAKSTĪŠANA UN 

JURIDISKĀ RETORIKA 

Studiju kursa pārbaudes 

forma 

 

Eksāmens 

Studiju kursa mērķis 

 

 

 

Nodrošināt studentiem zināšanas, prasmes, iemaņas, kas 

nepieciešamas jurista palīga praktiskajā darbībā ar juridiskiem 

tekstiem, sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par sava viedokļa 

argumentētu paušanu rakstveidā un mutvārdos, kā ari par zinātniskās 

pētniecības darba sagatavošanu 

Studiju kursa saturs 

 

 

Sekmīgas rakstīšanas pamati; publiskā uzstāšanās; juridisko atzinumu 

sagatavošana; normatīvo aktu projektu sagatavošana; līgumu projektu 

sagatavošana; pētnieciskā darba sagatavošana 

Plānotais studiju kursa 

rezultāts (zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

Izpratne par juridisko tekstu būtību un dažādību. Prasme veikt 

juridisko argumentāciju mutvārdu un rakstveida komunikācijā. 

Prasmes un iemaņas rakstīt juridiskos tekstus, sagatavot un noturēt 

publisku runu, sagatavot pētniecisko darbu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Studiju kursa nosaukums 

 

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS 

Studiju kursa 

pārbaudes forma 

 

Eksāmens 

Studiju kursa mērķis 

 

 

 

Latvijas Konstitucionālo tiesību kursa uzdevums nodrošināt 

konstitucionālo tiesību kompleksa – demokrātiskas sabiedrības un 

valsts konstitucionālās iekārtas tiesiskā pamata apguvi.  

Iemācīt studentus izprast un orientēties jautājumos, kas saistīti ar 

Latvijas konstitucionālajām tiesībām kā tiesību nozari, par tās 

principiem, normām, institūtiem un avotiem, Latvijas konstitucionālās 

iekārtas uzbūvi un darbību un konstitucionālo tiesību zinātni. Mācību 

kursa apguve dod studentiem iespēju iepazīt un novērtēt 

konstitucionālo tiesību un konstitucionālisma vietu un lomu Latvijas 

tiesību sistēmā. 

 

Studiju kursa saturs 

 

 

Nodrošināt studentu zināšanu apguvi par konstitucionālajām tiesībām 

kā tiesību nozari. 

Iepazīties ar konstitucionālo tiesību principiem, institūtiem un avotiem, 

to struktūru, kā arī iepazīt šo attiecību subjektus. 

Iepazīties ar sabiedrības un valsts tiesiskās regulēšanas 

pamatnostādnēm. 

Apgūt Latvijas konstitucionālās iekārtas uzbūvi un darbību. 

Novērtēt un izprast konstitucionālo tiesību vietu un lomu Latvijas 

tiesību sistēmā. 

Izvērtēt Latvijas konstitucionālās iekārtas attīstības norises. 

 

Plānotais studiju kursa 

rezultāts (zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

Students iegūst zināšanas par konstitucionālajām tiesībām kā tiesību 

nozari, par konstitucionālo tiesību avotiem un to struktūru, par 

konstitucionāli tiesiskām attiecībām un to īpatnībām, par konstitūciju 

rašanās veidiem. 

Kursa gaitā students jau ir apguvis konstitucionālisma pamatprincipus, 

Latvijas konstitucionālās iekārtas izveidošanos un attīstību, kā arī 

iepazinies ar cilvēktiesību konstitucionāli tiesisko reglamentāciju 

Latvijā, vēlēšanu tiesību institūtu Latvijā, Valsts prezidenta institūtu, 

Latvijas Republikas Saeimu, tās sastāvu un kompetenci.  

Studējošais izprot politisko institūtu izveidi Latvijā, ir iepazinis tiesu 

varas institūciju struktūru Latvijā, kā arī Satversmes tiesas statusu, 

sastāvu un kompetenci, iegūst zināšanas par Valsts kontroles vietu 

valsts varas sistēmā Latvijas Republikā.  

 

Studiju kursa nosaukums 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBSARGĀJOŠO IESTĀŽU 

SISTĒMA 

Studiju kursa pārbaudes 

forma 

 

Eksāmens 

Studiju kursa mērķis 

 

 

 

Sniegt nepieciešamās zināšanas par tiesībsargājošo iestāžu sistēmu 

Latvijā, tās iedalījumu un galvenajiem darbības virzieniem un 

pamatprincipiem.  

 

Studiju kursa saturs 

 

 

Tiesībsargājošo iestāžu sistēma Latvijā. Tiesu sistēma Latvijas 

Republikas Prokuratūra. Notariāts. Advokatūra. Justīcijas iestādes, 

kuru darbība saistīta ar tiesu varas realizāciju. Bāriņtiesa. 



 

Iepazīties ar to struktūru un darbības virzieniem. Mācēt izprast katras 

tiesībsargājošo iestādes sistēmas nozīmi un praktiskās darbības 

virzienus.  

 

Plānotais studiju kursa 

rezultāts (zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

Izprast katras tiesu varas institūcijas vietu un lomu visā Tiesību 

aizsardzības iestāžu sistēmā; 

Prast saskatīt tās iezīmes, kas visas šīs pēc  uzdevumiem un metodēm 

atšķirīgās tiesību aizsardzības iestādes apvieno vienā tiesu varas 

institūciju sistēmā; 

Prast saskatīt to atšķirīgo, būtisko, kas piemīt katrai no šīm iestādēm. 

Latvijas Republikas Tiesībsargājošo iestāžu priekšmeta saistība 

 ar citiem studiju kursiem. 

 

Studiju kursa nosaukums 

 

LATVIJAS VALSTS UN TIESĪBU VĒSTURE 

Studiju kursa pārbaudes 

forma 

 

Rakstiskais eksāmens 

Studiju kursa saturs 

 

 

Pirmie valstiskie veidojumi un paražu tiesības Latvijas teritorijā. 

Livonijas valstiskā organizācija un vācu feodālās tiesības. Polijas 

pārvalde un Kurzemes un Zemgales hercogistes valsts iekārta un 

tiesības . Zviedrijas pārvalde un tiesības Vidzemē . Krievijas impērijas 

pārvalde un tiesības Baltijas guberņās. Latvijas Pirmās Republikas 

izveidošana un tiesības . Padomju okupācijas režīms un tiesības. 

Suverenitātes atjaunošana un Jaunlaiku tiesību vēsture. 

Plānotais studiju kursa 

rezultāts (zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

Studenti apzina un argumentē galvenos vēsturiskos faktus Latvijas 

vēsturē, tiesību avotu vēsturē. 

Izprot vēsturiskā procesa likumsakarības, cēloņus un sekas Latvijas 

valstiskuma attīstībā . 

Spēju salīdzināt valsts un tiesību praksi, to tipus un īpatnības vēsturiskā 

procesa ietvaros , attiecinot uz mūsdienu valstiskuma un likumdošanas 

attīstības problēmām Latvijā . 

 

 

Studiju kursa 

nosaukums 

 

CIVILĀ AIZSARDZĪBA 

Studiju kursa 

pārbaudes forma 

 

Ieskaite 

Studiju kursa 

mērķis 

 

Iepazīstināt studentus ar civilās aizsardzības pamatnostādnēm, noskaidrot tās 

uzdevumus un tiesisko regulējumu, sniegt informāciju par katastrofām, to 

iedalījumu un veidiem, katastrofu pārvaldīšanu, valsts agrīnās brīdināšanas 

sistēmu, iepazīstināt studentus ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, 

apgūt pamatiemaņas pirmajā palīdzībā, un prast to pielietot ikdienā. 

Studiju kursa 

saturs 

 

Valsts Civilās aizsardzības sistēma un tās tiesiskais regulējums.  Iespējamās 

katastrofas valstī. Terorisma veidi. Terorisma metodes. Katastrofu pārvaldīšana.  

Valsts agrīnās brīdināšanas sistēma. Valsts materiālās rezerves. Civilās 

aizsardzības aizsargbūves. Bīstamo kravu pārvadājumi.  Latvijas katastrofu 

medicīnas sistēma. Radiācijas drošības pamati. Civilās aizsardzības gatavība un 

rīcība radiācijas avārijās. Pirmā palīdzība. Un tās praktiska sniegšana.. 

Valsts Civilās aizsardzības sistēma un katastrofu pārvaldīšana 

Plānotais studiju 

kursa rezultāts 

Iegūt priekšstatu par  tiesisko regulējumu valsts civilās aizsardzības sistēmas 

nodrošināšanai, valsts civilās aizsardzības struktūru, valsts institūciju pašvaldību 



 

(zināšanas, 

prasmes, 

kompetences) 

 

un komersantu uzdevumus civilajā aizsardzībā, iedzīvotāju tiesības un 

pienākumus civilajā aizsardzībā.  

Apzināties valstī iespējamās katastrofas un to sekas, un reaģēšanu katastrofu 

gadījumos.  

Iegūt priekšstatu par  valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbības principus un 

evakuācijas pasākumu organizēšanu katastrofu gadījumos.  

Priekšstats par paaugstinātas bīstamības objektiem, valsts materiālajām rezervēm, 

civilās aizsardzības aizsarg būvēm.  

Iegūt priekšstatu par  Latvijas katastrofu medicīnas sistēmu un tās iesaistīšanas 

principus un  apgūs radiācijas drošības pamatus.  

Pratīs adekvāti rīkoties katastrofu un ārkārtas situāciju gadījumos. Pratīs sniegt 

pirmo palīdzību nelaimes gadījumos. 

 

Studiju programma 

 

PROFESIONĀLĀ TERMINOLOĢIJA SVEŠVALODĀ 

Studiju kursa pārbaudes 

forma 

 

Eksāmens                                  

 

Studiju kursa mērķis 

 

 

 

Apgūt komunikācijas prasmes profesionālajā sfērā, kā arī apgūt 

svešvalodas gramatisko un strukturālo uzbūvi.  

 

 

Studiju kursa saturs 

 

 

Tiesību zinātņu teorijā un praksē pielietojamo juridisko jēdzienu 

saturs un nozīme, to izpratne un juridiskās argumentācijas 

pielietošana, juridiskās darbības raksturojums. Darījumu 

sarunas. Lietišķā komunikācija u.c. 

 

Plānotais studiju kursa 

rezultāts (zināšanas, 

prasmes, kompetences) 

 

 

Klausīšanās prasmē saprot galveno domu, situācijas kontekstu 

un nozīmīgu informāciju, kas nepieciešama jurista palīga 

praktiskajā darbībā.  Izmanto juridisko terminoloģiju un leksiku 

ierakstītos juridiskos  tekstos par juridisku funkciju veikšanu.   

Demonstrē galvenās domas un detaļu sapratni, nosaka situācijas 

kontekstu, saklausa nozīmīgu informāciju tekstā.  

Runāšanas prasmē prot pastāstīt par savu uzņēmumu, sniegt 

juridiski argumentētus faktus, raksturojot ekonomisko un 

finansiālo stāvokli. Prot sniegt juridisku informāciju , veidot 

jautājumus un atbildēt uz tiem. Prot izteikt viedokli, attieksmi, 

iemeslus un vajadzības. Prot izskaidrot cēloņus. Prot sasaistīt 

domas runas ietvaros ar gramatisko konstrukciju un saikļu 

palīdzību. Prot piedalīties sarunās, vārdus izrunā precīzi, lietojot 

pareizus uzsvarus. Prot pārliecināt, attaisnot un komentēt. 

Lasīšanas prasmē saprot galveno domu un nozīmīgu informāciju 

tekstā. Demonstrē izklāstītās juridiskās argumentācijas  sapratni, 

spēj atrast būtisku juridisku informāciju un pielietot juridisko 

funkciju veikšanai. 

Atpazīst autora mērķi , attieksmi, toni, un noskaņu, un demonstrē 

domu savstarpējo saistību izpratni autentiskos tekstos par 

konkrētām  juridiskām un abstraktām tēmām. 

Rakstīšanas prasmē prot uzrakstīt dokumentus, izmantojot 

juridisko  terminoloģiju. Prot izskaidrot cēloņus. Prot sasaistīt 



 

domas teikumos ar gramatisko konstrukciju un saikļu palīdzību, 

utt.  

 
 

Studiju kursa nosaukums 

 

TIESĪBU TEORIJA 

Studiju kursa pārbaudes 

forma 

 

Eksāmens 

Studiju kursa mērķis 

 

 

 

Sniegt studentiem pamatzināšanas un veidot izpratni par tiesībām un 

tiesību sistēmu kopuma, kā arī radīt praktiskas iemaņas tiesību 

piemērošanā 

Studiju kursa saturs 

 

 

Studiju kursa saturs ietver trīs daļas: 1) tiesību zinātnē izmantojamo 

jēdzienu apguve; 2) vadošo tiesību doktrīnu atzinu apguve; 3) tiesību 

piemērošanas teorijas apguve un praktiskā izmantošana  

Plānotais studiju kursa 

rezultāts (zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

Zināšanas par tiesību zinātnes jēdzieniem, kategorijām, principiem; 

prasmes  izmantot zināšanas juridiskā praksē, veicot tiesību 

piemērošanas darbības; kompetences profesionāli darboties ar tiesību 

normatīvajiem aktiem un tiesību piemērošanas aktiem   

 

Studiju kursa nosaukums 

 

EIROPAS TIESĪBAS 

Studiju kursa pārbaudes 

forma 

 

Eksāmens 

Studiju kursa mērķis 

 

 

 

Ievads Eiropas tiesības un to piemērošana Latvijas Republikā 

Studiju kursa saturs 

 

 

Lekciju cikls kurā iepazīsies students ar Eiropas tiesību paveidiem, to 

rašanās, arī ar Eiropas Savienības institūcijām kas rada un pieskata to 

īstenošanu ES dalībvalstīs. 

Plānotais studiju kursa 

rezultāts (zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

Zināšanas par Eiropas Savienības juridiskiem pamatiem, tas 

Institūciju būtību un pilnvaras un Eiropas tiesību ietekme uz ikdienas 

procesiem dalībvalstīs, arī priekšstats par aktuāliem Eiropas  tiesību 

attīstības virzieniem. 

 

Studiju kursa nosaukums 

 

ADMINISTRATĪVAIS PROCESS 

Studiju kursa pārbaudes 

forma 

 

Eksāmens 

Studiju kursa mērķis 

 

 

 

Iepazīties ar administratīvā procesa tiesībām kā publisko tiesību 

nozari, īpatnībām salīdzinājumā ar citām procesuālo tiesību nozarēm. 

Izprast administratīvā procesa tiesību regulēšanas priekšmetu – 

kārtību, kādā valsts pārvaldes (publiskās administrācijas) iestādes 

īsteno valsts pārvaldes funkcijas un uzdevumus, administratīvā 

procesa tiesību principus un kā par valsts pārvaldes (publiskās 

administrācijas) iestāžu darbību īsteno jurisdiktīvo jeb tiesas kontroli. 

Studiju kursa saturs 

 

Administratīvais process kā publisko tiesību nozare. Administratīvais 

process kā administratīvo tiesību īstenošanas instruments. 



 

 Administratīvā procesa principi. Administratīvās lietas stadijas. 

Administratīvā akta jēdziens, tā saturs, forma un sastāvdaļas. 

Administratīvā procesa virzība iestādē. Iestādes faktiskā rīcība, tās 

sekas. Uzziņa, tās administratīvi procesuālais raksturs. Tiesas jeb 

jurisdiktīvās kontroles raksturojums. Administratīvās tiesvedības 

sistēma Latvijā. Administratīvais process tiesā. 

Studējošo patstāvīgā darba 

organizācija un uzdevumi 

 

 

Atklāt administratīvā procesa tiesību jēdzienu, avotus, principus. Radīt 

izpratni par administratīvā procesa tiesību pamatinstitūtiem. Iemācīt 

pielietot teorētiskās zināšanas praksē. Iepazīties ar valsts pārvaldes 

(publiskās administrācijas) iestāžu īstenotajiem procesiem un 

tiesvedības īpatnībām. Studiju kursa ietvaros plānoti: viens 

kontroldarbs, vismaz trīs praktiskie darbi un vismaz viens grupu darbs. 

Plānotais studiju kursa 

rezultāts (zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

Iegūtas zināšanas administratīvā procesa tiesību jomā, izprasti Latvijas 

Republikas valsts pārvaldes (publiskās administrācijas) 

funkcionēšanas pamatprincipi un mehānismi, iegūtas prasmes un 

kompetences valsts pārvaldes (publiskās administrācijas) iestāžu 

īstenoto funkciju procesā. 

 

Studiju kursa nosaukums 

 

ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS 

Studiju kursa pārbaudes 

forma 

 

Eksāmens 

Studiju kursa mērķis 

 

 

 

Iepazīties ar administratīvajām tiesībām kā publisko tiesību nozari, 

īpatnībām salīdzinājumā ar citām tiesību nozarēm. Izprast 

administratīvo tiesību regulēšanas priekšmetu – valsts pārvaldes 

(publiskās administrācijas) jēdzienu, administratīvo tiesību principus, 

valsts pārvaldes (publiskās administrācijas) institucionālo struktūru, 

organizācijas, darbības un kontroles pamatprincipus. 

Studiju kursa saturs 

 

 

Administratīvo tiesību jēdziens un priekšmets. Administratīvo tiesību 

principi. Administratīvo tiesību normas un administratīvi tiesiskās 

attiecības un to īpatnības. Valsts pārvaldes procesa administratīvi 

tiesiskais regulējums. Valsts pārvalde (publiskā administrācija), tās 

organizācijas un darbības principi. Valsts pārvaldes struktūra (tiešā 

valsts pārvalde un pastarpinātā valsts pārvalde) un kompetence. Valsts 

civildienests. Valsts pārvaldes akti. Publisko tiesību līgumi. Valsts 

pārvaldes kontroles mehānismi. Sabiedrības līdzdalība. 

Administratīvais pārkāpums un administratīva atbildība. 

Plānotais studiju kursa 

rezultāts (zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

Iegūtas zināšanas administratīvo tiesību jomās, izprasti Latvijas 

Republikas valsts pārvaldes (publiskās administrācijas) 

funkcionēšanas pamatprincipi un mehānismi, iegūtas prasmes un 

kompetences valsts pārvaldes (publiskās administrācijas) iestāžu 

īstenoto funkciju nozīmē un mērķos, kā arī to nošķiršanā. 

 

Studiju kursa nosaukums 

 

CIVILTIESĪBAS (VISPĀRĒJĀ DAĻA) 

Studiju kursa pārbaudes 

forma 

 

Eksāmens 

Studiju kursa mērķis 

 

 

 

Parādīt Civiltiesību vietu tiesību zinātnē un likt pamatus  Civiltiesību 

kursa apguvei 



 

Studiju kursa saturs 

 

 

Civiltiesības kā tiesību nozare. Civiltiesiskā attiecība. Civiltiesību 

subjekts. Civiltiesību objekts. Civiltiesiskās attiecības rašanās, 

grozīšanas un izbeigšanas pamats. Civilo tiesību realizēšana. Civilo 

tiesību aizsardzība. 

Plānotais studiju kursa 

rezultāts (zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

Iegūtas zināšanas civilo tiesību jomās, izprasti Latvijas Republikas 

privāttiesību pamatprincipi un mehānismi, iegūtas prasmes un 

kompetences iegūtās zināšanas pielietot, lai patstāvīgi atrastu 

civiltiesībās piemērojamās tiesību normas un veiktu darbības 

publiskajā iestādē un tiesā. 

 

Studiju kursa nosaukums 

 

LIETU ĪPAŠUMA TIESĪBAS  

Studiju kursa pārbaudes 

forma 

 

Eksāmens 

Studiju kursa saturs 

 

 

Lietu tiesību jēdziens un iedalījums. Valdījuma jēdziens un valdījuma 

veidi. Valdījuma iegūšana un izbeigšanās. Īpašuma jēdziens, būtība, 

raksturs. Īpašuma iegūšanas veidi. Īpašuma tiesību izbeigšanās. 

Īpašuma prasība. Īpašuma tiesību aprobežojumi. Servitūtu jēdziens un 

klasifikācija. Reālnastas. Ķīlas jēdziens un veidi. Izpirkuma tiesības 

jēdziens, nodibināšana un izlietošana. Nekustamā īpašuma ierakstīšana 

Zemesgrāmatā. Vides aizsardzība. 

Plānotais studiju kursa 

rezultāts (zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

Iegūtas zināšanas lietu (īpašuma) tiesību jomā, izprasti Latvijas 

Republikas privāttiesību pamatprincipi un mehānismi, iegūtas prasmes 

un kompetences iegūtās zināšanas pielietot, lai patstāvīgi atrastu 

civiltiesībās piemērojamās tiesību normas un veiktu darbības 

publiskajā iestādē un tiesā. 

 

Studiju kursa nosaukums 

 

ĢIMENES TIESĪBAS 

Studiju kursa pārbaudes 

forma 

 

Eksāmens 

Studiju kursa mērķis 

 

 

Iegūt zināšanas par ģimenes attiecību tiesisko reglamentāciju, kā arī 

radīt praktiskas iemaņas tiesību normu piemērošanā. 

 

Studiju kursa saturs 

 

 

Ģimenes tiesību vispārīgie noteikumi. Laulības noslēgšana. Laulības 

šķiršana un spēkā neesamība. Laulāto personiskās un mantiskās 

tiesības. Vecāku un bērnu savstarpējās attiecības. Aizbildnība. 

Aizgādnība. Adopcija. 

 

Plānotais studiju kursa 

rezultāts (zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

Students būs ieguvis zināšanas ģimenes tiesību jautājumos, pratīs 

iegūtās zināšanas izmantot profesionālajā darbībā. Students izpratīs 

likuma jēgu, būs ieguvis prasmi piemērot tiesību normas konkrētām 

dzīves situācijām. Students būs kompetents sniegt konsultācijas un 

palīdzību jautājumos par laulības noslēgšanu un izbeigšanu, bērnu 

tiesisko statusu, kā arī laulāto un bērnu mantisko attiecību jomā. 

Students būs spējīgs risināt konfliktsituācijas personu interešu un 

tiesību aizsardzībā. 

 

 

 

 

 



 

Studiju kursa nosaukums 

 

MANTOJUMA TIESĪBAS 

Studiju kursa pārbaudes 

forma 

 

 Eksāmens 

Studiju kursa mērķis 

 

 

 

Iepazīstināt studentus ar Latvijas Republikas Civillikuma mantojuma 

tiesību daļu, kā arī citiem normatīviem aktiem un literatūru mantojuma 

tiesību jomā, kas ir jālieto, risinot mantojuma tiesību problēmas. 

Studiju kursa saturs 

 

 

Mantojuma tiesību jēdziens un būtība. Likumiskā mantošana. 

Testamentārā mantošana. Testamentu formas. Testamentu saturs. 

Līgumiskā mantošana. Legāti. Mantojuma pieņemšana un iegūšana. 

Mantojuma tiesības zaudēšana. Pieauguma tiesība. Iepriekšēji saņemtā 

pievienojums. Mantojuma dalīšana, Līdzmantinieku savstarpējās 

attiecības. Mantojuma prasība. Mantojuma lietu vešana. 

Plānotais studiju kursa 

rezultāts (zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

Zināšanas un izpratne par studiju priekšmeta saturā iekļautajām tēmām 

mantojuma tiesību jomā. Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt – 

mantošanas procesa komplekso būtību, kas ietver likumiskās, 

testamentārās un līgumiskās mantošanas sastāvdaļas, mantojuma 

atstājēja un mantinieka gribas izpausmes nozīmi un sekas, mantošanas 

procesa pēctecību.   

 

Studiju kursa nosaukums 

 

SAISTĪBU TIESĪBAS 

Studiju kursa pārbaudes 

forma 

 

Eksāmens 

Studiju kursa mērķis 

 

 

 

Iegūt zināšanas par galvenajiem saistību tiesību institūtiem un  

praktiskas iemaņas tiesību normu piemērošanā 

Studiju kursa saturs 

 

 

Saistību tiesības un saistības. Tiesiski darījumi. Līgumi. Saistības un 

prasījumi no neatļautas darbības. Saistību tiesību pastiprināšana. 

Procenti. Zaudējumi un to atlīdzība. Saistību tiesību izbeigšanās. 

Dāvinājums. Prasījumi no atdošanas līgumiem. Prasījumi no 

atsavināšanas līgumiem. Nomas un īres līgums, uzņēmuma līgums. 

Prasījumi no dažādiem pamatiem 

 

Plānotais studiju kursa 

rezultāts (zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

Students iegūs zināšanas galvenajos saistību tiesību jautājumos, pratīs 

iegūtās zināšanas izmantot profesionālajā darbībā. Studentam būs 

izpratne par saistību tiesību sistēmu, galveno saistību tiesību institūtu 

tiesību normu saturu un tiesību normu pielietojumu civiltiesiskajām 

attiecībās.  

Students būs kompetents sniegt konsultācijas un palīdzību līgumu un 

citu darījumu noformēšanā atbilstoši Civillikuma Saistību tiesību daļā 

ietvertajam tiesiskajam regulējumam, rast risinājumus tiesiskiem 

strīdiem, kas radušies pušu civiltiesisko attiecību (gan līgumisko, gan 

ārpus līgumisko) rezultātā.  

 

 

 

 

 

 



 

Studiju kursa nosaukums 

 

CIVILPROCESS 

Studiju kursa pārbaudes 

forma 

 

Eksāmens 

Studiju kursa mērķis 

 

 

 

Nodrošināt izpratni par civilprocesa tiesību jēdzienu, 

civilprocesuālajiem vispārīgajiem jautājumiem, tiesvedības 

pamatprincipiem un kārtību, šķīrējtiesu attīstības un uzraudzības 

valstiskajiem priekšnosacījumiem, kā arī nolēmumu izpildes vispārīgo 

regulējumu. Radīt interesi un sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas 

par civilprocesuālajām tiesībām, par situāciju analīzi un problēmu 

risinājumiem, gūt iemaņas aizstāvēt un realizēt savas un citu personu 

subjektīvās civilās tiesības un iemācīt orientēties normatīvajos aktos. 

Studiju kursa saturs 

 

Veikt pētījumu veikšanu un to aprobāciju par virkni civilprocesuālo 

vispārīgo un praktisko attiecību jautājumiem patreizējos normatīvajos 

aktos un tiesu praksē.  

 

Plānotais studiju kursa 

rezultāts (zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

Zināšanas – pilnveidot un attīstīt profesionālo, analītisko juridisko 

domāšanu un teorijas pielietošanu. Padziļināt praktiskās iemaņas un 

profesionālās zināšanas normatīvo aktu un judikatūras piemērošanā.  

Prasmes – Dot iespēju pārzināt Latvijas tiesību sistēmu, prast 

identificēt juridiskās problēmas un šo problēmu atrisināšanai 

nozīmīgus faktus, juridisko metožu izmantošanu, nepieciešamo 

tiesisko darbību izvēli, lai varētu risināt šīs problēmas. Apgūt, izprast 

un analizēt judikatūru, kā arī atrast un izmantot dažādus izziņas avotus 

un materiālus, kas būs nepieciešami turpmākajā profesionālajā 

darbībā.  

Attieksme – Studenti spēj patstāvīgi orientēties normatīvajos aktos un 

pastāvošajā praksē, patstāvīgi pieņemt lēmumus, spēj vadīt. 

 

 

Studiju kursa nosaukums 

 

DARBA TIESĪBAS 

Studiju kursa pārbaudes 

forma 

 

Eksāmens 

Studiju kursa mērķis 

 

 

 

Sniegt zināšanas par darba tiesisko attiecību tiesisko regulējumu,  

darba devēju un darbinieku tiesībām un pienākumiem, atbildību, 

sekmēt jaunu zināšanu apguvi, dot pamatprasmes pielietot iegūtās 

zināšanas praksē.  

Studiju kursa saturs 

 

 

Ievads. Studiju kursa priekšmets, uzdevumi, saturs un nozīme 

Darba tiesības – tiesību nozare: Darba tiesību jēdziens, uzdevumi, 

pamatprincipi; Darba attiecību puses; Darba tiesību avoti.  Darbinieka 

izvēle: darba sludinājums; darba intervija; veselības pārbaude. Darba 

tiesisko attiecību nodibināšana: 

darba līguma jēdziens, forma, noslēgšana; darba līguma saturs, darba 

līguma termiņi; pārbaudes laika noteikšana, noslēdzot darba līgumu. 

Darba tiesisko attiecību tiesiskais nodrošinājums: darba līguma 

grozījumi; darba un atpūtas laika jēdziens, veidi, organizācijas 

noteikumi; darba samaksas jēdziens, vispārīgie noteikumi, 

organizācija; darba kārtība, darba devēja rīkojumi, atstādināšana no 

darba; darbinieka atbildība. Darba tiesisko attiecību izbeigšana: 

darbinieka un darba devēja uzteikums; citi darba tiesisko attiecību 

izbeigšanās tiesiskie pamati. Darba strīdu tiesiskie aspekti. 



 

 

Plānotais studiju kursa 

rezultāts (zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

Zināšanas  -  izpratne par darba tiesisko attiecību nodibināšanu un 

izbeigšanu, darbinieku un darba devēju tiesībām, pienākumiem un 

atbildību, darba laika organizāciju, darba samaksas organizāciju, darba 

kārtības noteikšanu, darba strīdu risināšanu.  

Prasmes – darba tiesisko attiecību nodibināšanā, darba tiesisko 

attiecību nodalīšana no citu civiltiesisko attiecību veidiem, darba 

līgumu noformēšana, grozījumu veikšana darba līgumos, 

nepieciešamo dokumentu sagatavošana darbinieka nodarbināšanas 

laikā un darba tiesisko attiecību izbeigšanās gadījumos.   

Kompetence - spēja patstāvīgi orientēties darba tiesisko attiecību 

regulējošajos normatīvajos aktos, tiesiskā regulējuma piemērošana 

praksē un darba tiesisko attiecību problemātikas risināšana. 

 

 

Studiju kursa nosaukums 

 

KRIMINĀLTIESĪBAS 

Studiju kursa pārbaudes 

forma 

 

Eksāmens 

Studiju kursa mērķis 

 

 

 

Kurss veidots, lai dotu iespēju studējošajiem iegūt vispārēju 

priekšstatu par krimināltiesībām, iepazīstinātu ar krimināltiesību 

likumdošanas vispārējiem noteikumiem, galvenajiem krimināltiesību 

vispārīgās daļas jautājumiem, proti, kriminālatbildības pamatu, 

noziedzīga nodarījuma jēdzienu un klasifikāciju, sodu un soda 

veidiem, apstākļiem, kas izslēdz kriminālatbildību un nepilngadīgo 

kriminālatbildības īpatnībām. 

Studiju kursa saturs 

 

 

Krimināltiesību jēdziens un principi. Krimināllikums. Noziedzīga 

nodarījuma jēdziens. Kriminālatbildība un nozieguma sastāvs kā tās 

pamats. Noziedzīga nodarījuma sastāvs, veidi, pazīmes.  Apstākļi, kas 

izslēdz kriminālatbildību. Nozieguma izdarīšanas stadijas. 

Līdzdalība noziegumā.  Piesaistība noziegumam.     Noziegumu 

daudzējādība. Soda jēdziens, mērķis un veidi.  

Plānotais studiju kursa 

rezultāts (zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

Kursa gaita studenti iegūst: izpratni un zināšanas par krimināltiesību 

būtību, principiem, avotiem, noziedzīga nodarījuma jēdzienu, sastāvu, 

sodu, tā mērķi; zināšanas par atsevišķu noziedzīgu nodarījumu sastāva 

pazīmēm, šo noziedzīgo nodarījumu kvalificējošo pazīmju saturu, 

prasmes konstatēt noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes, nodalīt 

noziedzīgu nodarījumu pēc sastāva pazīmēm no citiem noziedzīgiem 

nodarījumiem; prasmes orientēties noziedzīgu nodarījumu 

kvalifikācijas un soda noteikšanas teorētiskajās un praktiskajās 

problēmās;  spējas pastāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un 

specializāciju, t.sk., sekot līdzi grozījumiem attiecīgajos normatīvajos 

aktos. 

Studiju kursa nosaukums 

 

KRIMINĀLPROCESS 

Studiju kursa pārbaudes 

forma 

Eksāmens 

Studiju kursa mērķis 

 

 

 

Kurss veidots, lai dotu iespēju studējošajiem iegūt zināšanas par 

kriminālprocesu, kriminālprocesuālo attiecību tiesisko nodrošinājumu, 

kriminālprocesa principiem, subjektiem, iemācītu izprast 

kriminālprocesa virzību, kriminālprocesā iesaistīto personu tiesības un 

pienākumus, kompetences robežas. 



 

Studiju kursa saturs 

 

 

Kriminālprocesa jēdziens, būtība un uzdevumi. Kriminālprocesa 

principi. Kriminālprocesa subjekti. Procesuālie dokumenti un termiņi. 

Pierādījumi un pierādīšana. Procesuālie piespiedu līdzekļi un 

sankcijas. Izmeklēšanas darbības. Speciālās izmeklēšanas darbības. 

Kriminālprocesa uzsākšana. Pirmstiesas kriminālprocesa jēdziens, 

saturs un vispārīgie noteikumi. Pirmstiesas izmeklēšanas apturēšana. 

Vienkāršotās kriminālprocesa formas. Pirmstiesas izmeklēšanas 

pabeigšana. Tiesvedības vispārīgie noteikumi. 

Krimināllietas sagatavošana iztiesāšanai. Iztiesāšana pirmās instances 

tiesā. Lietas izskatīšana apelācijas un kasācijas kārtībā 

Plānotais studiju kursa 

rezultāts (zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

Kursa gaita studenti iegūst: zināšanas un izpratni par Latvijas 

kriminālprocesuālajām tiesībām, principiem, stadijām, 

kriminālprocesuālajiem lēmumiem, termiņiem, subjektiem, 

procesuālajiem piespiedu līdzekļiem; zināšanas un izpratni par 

pierādījumiem un pierādīšanu; iegūst priekšstatu par procesuālajiem 

dokumentiem, prasmes piemērot Kriminālprocesa likuma normas; 

praktiskās iemaņas par konkrēto kriminālprocesa normu piemērošanas 

īpatnībām; spēju pastāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un 

specializāciju, t.sk., sekot līdzi grozījumiem attiecīgajos normatīvajos 

aktos 

 

Studiju kursa nosaukums 

 

STARPTAUTISKĀS PUBLISKĀS TIESĪBAS 

Studiju kursa pārbaudes 

forma 

 

Eksāmens 

Studiju kursa mērķis 

 

 

 

Apgūt starptautisko attiecību teorētiskos un tiesiskos pamatus, gūstot 

izpratni par starptautisko tiesību subjektu darbības starptautiski 

tiesisko mehānismu un starptautisko tiesību pamatprincipiem; apgūt 

pamatiemaņas starptautisko līgumu tiesību normu piemērošanā. 

 

Studiju kursa saturs 

 

 

Starptautisko tiesību jēdziens un loma starptautiskajās attiecībās. 

Starptautisko tiesību avoti un starptautisko tiesību normas. 

Starptautisko tiesību principi. Starptautisko tiesību subjekti. 

Iedzīvotāji un starptautiskās cilvēktiesības. Starptautisko līgumu 

tiesības. Diplomātiskās un konsulārās tiesības. Starptautisko strīdu 

atrisināšana mierīgā ceļā. Starptautiskās tiesības bruņotu konfliktu 

laikā (starptautiskās humanitārās tiesības). Atbildība un sankcijas 

starptautiskajās tiesībās. 

 

Plānotais studiju kursa 

rezultāts (zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

Iegūt zināšanas par starptautisko tiesību būtību, principiem, 

svarīgākajām nostādnēm un normām, to lomu un nozīmi 

starptautiskajā sistēmā. 

Apgūt prasmi orientēties starptautisko tiesību sistēmā un prasmi 

analizēt starptautiskos līgumus. Studentiem jābūt kompetentiem 

izprast starptautisko tiesību principus un to atšķirību no nacionālo 

tiesību normām, jāprot tulkot un piemērot starptautiskās publiskās 

tiesības juridiskajā praksē. 

Studiju kursa nosaukums 

 

MEDIĀCIJA 

Studiju kursa pārbaudes 

forma 

 

Eksāmens 



 

Studiju kursa veids 

(vispārizglītojošais, nozares, 

izvēles) 

 

Izvēles 

Studiju kursa mērķis 

 

 

 

Veicināt studējošo izpratni par mediāciju kā vienu no domstarpību 

risināšanas veidiem, iedziļinoties tās specifikā un regulējumā. Ar 

praktiskiem piemēriem (video, audio) un uzdevumiem attīstīt studējošo 

prasmes mediācijas un tās elementu izmantošanā dažādu jomu 

domstarpību risināšanā.  

Radīt izpratni par konfliktoloģiju un konfliktiem, to cēloņiem un sekām, 

kā arī raksturot citas domstarpību risināšanas metodes. 

Studiju kursa saturs 

 

 

Mediācija, jēdziens, pamatprincipi, attīstība. Mediācija, specifika, 

terminoloģija, nosacījumi. Mediācija Latvijā: teorija, regulējums, 

prakse. Mediācijas process (fāzes, to norise). Mediācijas līgums, tā 

specifika un noformējums. Aktīvā klausīšanās, sarunu vešana un 

jautājumi. Mediators un tā ētika. Mediācijas veidi. Citi alternatīvie 

domstarpību risināšanas veidi . Mediācijas piemēri (video un audio 

ieraksti) un to analīze. Konfliktoloģija, konflikti to specifika, saskarsme. 

Personu tipi, konfliktu iedalījums. 

Plānotais studiju kursa 

rezultāts (zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

Zināšanas: studējošais prot izskaidrot mediācijas specifiku un atšķirību 

no citiem alternatīviem domstarpību risināšanas veidiem. Spēj raksturot 

mediācijas procesus un noteikt mediācijas pamatnoteikumus. Izprot 

mediācijas terminoloģiju, jēdzienus, meditācijas pielietošanas iespējas. 

Izprot mediācijas juridiskās iespējas. 

Prasmes: Spēj identificēt, definēt, analizēt un risināt domstarpības. 

Spēj rast alternatīvus problēmu risinājumus un izvēlēties atbilstošo 

stratēģiju; rast konflikta risinājumu pielietojot mediācijas metodes. 

Kompetence: Spēj identificēt, definēt, analizēt un risināt problēmas; 

Spēj rast alternatīvus problēmu risinājumus un izvēlēties atbilstošo 

stratēģiju. 

 

Title of the course 

 

EUROPEAN UNION LAW 

Assessment of student 

performance 

 

Written examinaton 

Aim of the course 

 

Advanced introduction to  the institution of the EU, EU law and how it is 

applied in the Republic of Latvia 

Course content 

 

 

 The lectures will provide the student with insight into how certain legal 

acts of the EU are drafted and applied with special reference to experience 

in the Republic of Latvia  

Expected outcome for the 

student (knowledge, skills, 

competences) 

 

Enhanced knowledge about the nature and development directions of EU 

legal acts coupled with an appreciation of the legal basis for EU action, as 

well as challenges facing the EU in the field of jurisprudence 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Studiju kursa nosaukums 

 

KRIMINĀLTIESĪBAS (IZVĒLES) 

Studiju kursa pārbaudes 

forma 

 

Eksāmens 

Studiju kursa mērķis 

 

 

 

Sniegt zināšanas studentiem par  Krimināllikuma regulējumu, 

Krimināllikuma Vispārīgajā daļā un Sevišķajā daļā, Kriminālprocesa 

likumā un Latvijas Sodu izpildes kodeksā iekļauto  normu saturu un 

piemērošanu 

Studiju kursa saturs 

 

 

Kriminālatbildības pamats. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un noziedzīga 

nodarījuma raksturojums. Kriminālsods. Kriminālsoda izpilde Latvijā. 

Viktimoloģija. Noziedznieka personība. Noziedzības prevencija.  

Plānotais studiju kursa 

rezultāts (zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

Zināšanas un izpratne par studiju kursa saturā iekļautajām tematiem. 

Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt noziedzīga nodarījuma  objektīvās 

un subjektīvās pazīmes,  izprast jēdzienus „Viktimoloģija” un 

„Noziedzības prevencija”, izprast noziedzību nosakošos faktorus 

Kompetence: orientēties  krimināltiesību  avotos un tos izmantot, aprobēt 

iegūtās zināšanas juridisko problēmu praktiskai risināšanai 

Krimināllikuma Vispārīgās daļas normatīvā regulējuma ietvaros, pastāvīgi 

analizēt un vērtēt krimināla rakstura parādības un procesus 

 

Studiju kursa 

nosaukums 

 

DARBA UN SOCIĀLĀS TIESĪBAS 

Studiju kursa 

pārbaudes forma 

 

Eksāmens 

Studiju kursa 

mērķis 

 

 

 

Iepazīties ar sociālās drošības sistēmu Latvijā, izprast sociālās apdrošināšanas, 

sociālās nodrošināšanas, kā arī sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu būtību un  

funkcionēšanas pamatprincipus 

Studiju kursa 

saturs 

 

 

Sociālās tiesības, to iezīmes un funkcijas. Latvijas sociālās drošības sistēma, tās 

raksturojums un attīstība. Sociālās drošības sistēma ES, tās darbības principi. 

 Tiesības uz valsts sociālajiem pabalstiem. Valsts sociālo pabalstu veidi, to 

piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība. Pabalstu eksports. 

 Tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību. Sociālo pakalpojumu 

sniegšanas pamatprincipi. Sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipi. Klienta 

tiesības un pienākumi. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

samaksas vispārīgie principi. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

organizēšana. Pašvaldības pienākumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

sniegšanā. Valsts pienākumi sociālo pakalpojumu sniegšanā. Labklājības ministrijas 

uzdevumi. Sociālo pakalpojumu sniedzējs. Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķi, 

veidi un tiesības uz tiem. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijās dzīvojošo personu tiesības. Sociālā palīdzība. Sociālais darbs. 

 Invaliditātes jēdziens, invaliditātes grupas, to raksturojums, piešķiršanas kārtība. 

Invaliditātes ekspertīze.   

Valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu veidi. 

Apdrošināšana bezdarba gadījumam – bezdarba apdrošināšanas pakalpojumi, 

tiesības uz bezdarba apdrošināšanas pakalpojumiem, bezdarbnieka pabalsts; 

bezdarbnieka stipendija; apbedīšanas pabalsts, to piešķiršana un izmaksa.  

Pensiju līmeņi. Valsts pensijas. Valsts obligātajai pensiju apdrošināšanai pakļautās 

personas. Līdzekļi valsts pensiju izmaksāšanai. Valsts pensiju veidi. Tiesības uz 

vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensiju. Valsts pensijas piešķiršana. 



 

Valsts pensijas izmaksa. Fondētās pensijas, to shēma. Dalība fondēto pensiju shēmā. 

Fondēto pensiju shēmas darbības pārraudzība, uzraudzība, administrēšana un 

līdzekļu pārvaldīšana.  

Maternitātes un slimības pabalsti. Tiesības uz maternitātes, slimības un apbedīšanas 

pabalstiem. Vecāku pabalsts. Apbedīšanas pabalsts. Pabalstu pieprasīšana, 

piešķiršana un izmaksa. Vidējā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu alga, tās 

aprēķināšana. Vidējā izpeļņa, tās aprēķināšanas kārtība.  

 

Plānotais studiju 

kursa rezultāts 

(zināšanas, 

prasmes, 

kompetences) 

 

 

Iegūtas zināšanas sociālo tiesību jomā, spēja orientēties sociālās tiesības 

reglamentējošajos normatīvajos aktos un prasme tos piemērot. 

 

 

Studiju kursa 

nosaukums 

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 

Studiju kursa 

pārbaudes forma 

Eksāmens 

Studiju kursa mērķis 

 

 

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar personas datu aizsardzības 

regulējumu. Veicināt studējošo izpratni par personas datu aizsardzības sistēmu 

nacionālajā līmenī, kontrolējošo institūciju darbību, datu aizsardzības speciālistu 

darbību un datu apstrādes un brīvas aprites noteikumiem.  

Studiju kursa saturs 

 

Personas datu apstrādes pamatprincipi. Likumīgas datu apstrādes nodrošināšana. 

Datu subjekta tiesības. Pārziņa un datu apstrādātāja pienākumi. Personas datu 

uzraudzības iestāde un atbildība par datu aizsardzības pārkāpumiem. 

Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija 

un uzdevumi** 

Kursa apgūšana notiek, izmantojot lekcijas, semināri auditorijā, patstāvīgo mājas 

darbu izstrāde, kā arī ikviena studenta patstāvīgu darbu ārpus auditorijas laika. 

Galīgā atzīme, ko students saņem kursa noslēgumā, veidojas pēc sekojošas 

atsevišķu darbu nozīmes struktūras: aktīva līdzdalība lekcijās un darba kvalitāte 

praktiskajos darbos, mājas darbu izstrāde un eksāmena izpilde.  

Plānotais studiju 

kursa rezultāts 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

Zināšanas – pamatzināšanas personas datu aizsardzības pamatprincipos, likumīgas 

datu apstrādes nodrošināšanā, datu subjekta tiesībās, pārziņa un datu apstrādātāja 

pienākumos. 

Prasmes – analizēt personas datu apstrādes likumīgu nodrošināšanu, zināt datu datu 

subjekta tiesības,  izprast pārziņa un datu apstrādātāja pienākumus. 
Kompetences – spēja identificēt personas datus un to likumīgas apstrādes pamatus. 

 

 

Studiju kursa 

nosaukums 

KOUČINGS 

 

Studiju kursa 

pārbaudes forma 

Eksāmens 

Studiju kursa 

mērķis 

 

 

Būtiskākie ieguvumi no koučinga: skaidrāks un plašāks redzējums par vēlamo 

attīstību konkrētajā situācijā, organizācijā, personīgajā dzīvē;  - uz personīgām 

vērtībām balstīta motivācija, skaidri definēti mērķi un precīzi izstrādāts darbības 

plāns mērķu sasniegšanai; - sava iekšējā potenciāla atklāšana, to pielietošana 

savas efektivitātes paaugstināšanā; jaunu rīcības modeļu radīšana, atbrīvošanās no 

iekšējām barjerām;  pārliecība par savām spējām; augstāks apzinātības līmenis; 

personīgā transformācija, adaptēšanās pārmaiņām savā dzīvē;  

 gandarījums un prieks par paveikto. 

 



 

Studiju kursa 

saturs 

 

Koučinga jēdziens, veidi. Koučinga pamatelementi. Kouča kompetences, ētikas 

principi. Jautājumi koučingā. Atgriezeniskā saite, izaicinājumi. Supervīzija 

koučingā. Mērķi un to sasniegšana. Bāzes modeļi kouča darbā – GROW, SMART 

u.c. Dzīves aplis un tā izmantošana. Loģisko līmeņu piramīda. SVID analīze. 

Dekarta koordinātes. Komandu koučings. Komandu veidošanās pamatprincipi. 

Transformācijas koučings un citi koučinga veidi. Laika līnijas izmantošana 

koučingā. Koučinga prasmju izmantošana ikdienā. 

Plānotais studiju 

kursa rezultāts 

(zināšanas, 

prasmes, 

kompetences) 

Zināšanas – par koučinga metodi un tās nozīmi ikviena attīstībā un virzībā uz 

efektivitāti un panākumiem. 

Prasmes – prasme pielietot iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas praksē.  

Kompetences –pārzina koučinga un tā elementu jēdzienus, iegūta pievienotā vērtība 

personīgās un profesionālās efektivitātes paaugstināšanai. 

 

Studiju kursa 

nosaukums 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS 

Studiju kursa 

pārbaudes forma 

Eksāmens 

Studiju kursa mērķis 

 

 

Noskaidrot nekustamā īpašuma jēdzienu, būtību. Zemesgrāmatu darbības principus 

un to nozīmi nekustamo īpašumu un ar tiem saistīto tiesību nostiprināšanā, 

zemesgrāmatas ierakstu un atzīmju lomu nekustamā īpašuma zemesgrāmatas 

nodalījumā. Izprast atsavinājuma līgumu izstrādāšanas būtiskās sastāvdaļas, to 

nozīmi, līgumu noslēgšanas kārtību un atcelšanas nosacījumus, minēto darbību 

tiesiskās sekas. Izzināt kopīpašuma būtiskos nosacījumus, pirmpirkuma un 

izpirkuma tiesību pielietojumu kopīpašumā un pašvaldības tiesības izmantot 

pirmpirkuma tiesības īpašuma pārdošanas gadījumā. Īrnieka un nomnieka tiesības 

nekustamā īpašumā. Iegūt priekšstatu par nekustamā īpašuma darījumu veidiem, to 

juridisko nozīmi. Izprast līgumu noslēgšanas principus, mācēt izstrādāt dažādus 

nekustamā īpašuma darījumu dokumentus. 

Studiju kursa saturs 

 

Nekustamā īpašuma jēdziens, būtība, raksturojums. Zemesgrāmata – nekustamā 

īpašuma nostiprinājuma tiesiskais pamats. Nekustamā īpašuma privatizācija. 

Nekustamā īpašuma mantošana. Nekustamais īpašums un ģimenes tiesiskās 

attiecības. Nekustamais īpašums kā kopīpašums. Pašvaldību un kopīpašnieku 

pirmpirkuma un izpirkuma tiesības. Hipotēka uz nekustamo īpašumu. Nekustamā 

īpašuma atsavināšana valsts un sabiedriskām vajadzībām. Dāvinājums. 

Atsavinājuma līgumi. Īre un noma. 

Plānotais studiju 

kursa rezultāts 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

Zināšanas – prot definēt, pielietot un izskaidrot, teorētiskās un tiesiskās zināšanas par 

darījumu būtību ar nekustamajiem īpašumiem. 

Prasmes – spēj pareizi noslēgt dažādus līgumus. Izprot līgumu būtisko 

 sastāvdaļu nozīmi konkrētā līguma veidā. Izprot zemesgrāmatas darbības  

principus un tās lomu darījumu ar nekustamajiem īpašumiem un ar to saistīto  

tiesību nostiprināšanā zemesgrāmatā.  
Kompetences –pārzina līgumu noslēgšanas nosacījumus, līgumu veidus. 

 Orientējas un prot pielietot praktiskajā darbā attiecīgus normatīvos aktus. 
 

 


