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1.  Izglītības iestādes personāla koleģiālās vadības un lēmējinstitūcijas 
lēmums par studiju programmas īstenošanas sākšanu 

 
 
  Latvijas Policijas akadēmijas Maģistra profesionālā studiju programma „Tiesību 
zinātne” apstiprināta ar Latvijas Policijas akadēmijas Senāta 2004.gada 16.marta lēmumu 
Nr.28/2. 



LATVIJAS POLICIJAS AKADĒMIJA 
Ezermalas iela 8, Rīga, LV -1014 Tālr. 7800517, fakss 7551070 

SENĀTS LĒMUMS 

Rīgā 

 

Nr.  

(prot. 34 § 2) 
Par Latvijas Policijas akadēmijas  
Maģistra profesionālo studiju  
programmu "Tiesību zinātne" 

Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 4.punkta 
trešās daļas trešā punkta "a " apakšpunktu un 
Senāta nolikuma 18. punkta otro apakšpunktu 

Apstiprināt grozījumus Latvijas Policijas akadēmijas 2003.gada 15. oktobra Senāta 
lēmumā Nr.23/3 ,,Par Maģistra profesionālo studiju programmu ,,Tiesību zinātnē"", izsakot 
programmu jaunā redakcijā (pielikumā). 

Senāta priekšsēdētājs       J. Načisčionis 

Senāta sekretārs      M.Žeivots 
 

 
 
 

 

 



2. Licence studiju programmai 
 

Ar Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības studiju programmu 
licencēšanas komisijas 2004.gada 10.jūnija lēmumu Nr.429 Latvijas Policijas akadēmijai ir 
izsniegta licence par tiesībām īstenot profesionālās augstākās izglītības studiju programmu 
„Tiesību zinātne” (4638000) profesionālā maģistra grāda iegūšanai tiesību zinātnē.  



 



3. Izglītības ieguves turpināšanas iespējas Maģistra profesionālās studiju programmas 
“Tiesību zinātne” likvidācijas gadījumā 

 
Latvijas Policijas akadēmija ir valsts dibināta augstskola ar patstāvīgu budžetu. 

2004./2005.studiju gadā Latvijas Policijas akadēmija Maģistra profesionālās studiju 
programmas īstenošanai saņēma valsts budžeta finansējumu (2005.gadā – Ls 31142). 

Ņemot vērā augstākminēto, programmas likvidācija ir uzskatāma par hipotētisku, bet, 
ja tomēr LPA Maģistra profesionālās studiju programmas „Tiesību zinātne” īstenošana tiktu 
pārtraukta, tad šajā programmā studējošajiem tiktu nodrošināta iespēja turpināt studijas citā 
programmā (LPA maģistra akadēmiskajā studiju programmā tiesību zinātnē). Starp Latvijas 
Universitāti un Latvijas Policijas akadēmiju ir noslēgta vienošanās par to, ka puses (šajā 
gadījumā – LU un LPA) abpusēji apņemas nodrošināt studiju iespējas studējošajiem 
gadījumā, ja tiks pārtraukta kāda no LU Juridiskajā fakultātē vai LPA realizējām 2.līmeņa 
augstākās izglītības programmām tiesību zinātnē. Minēto vienošanos ir iespējams attiecināt 
arī uz LPA Maģistra profesionālo studiju programmu „Tiesību zinātne”.  



VIENOŠANĀS 
STARP LATVIJAS UNIVERSITĀTI UN 

LATVIJAS POLICIJAS AKAKADĒMIJU 

Latvijas Universitāte (turpmāk tekstā LU) tās rektora I.Lāča personā un Latvijas 
Policijas akadēmija (turpmāk tekstā LPA) tās rektores Ā.Meikališas personā (turpmāk tekstā 
abas augstskolas - puses) vienojas par sekojošo: 

1. Pamatojoties uz LU Juridiskās fakultātes un LPA sadarbību studiju un pētniecības 
jomā, gadījumā, ja tiks pārtraukta kāda no LU Juridiskajā fakultātē vai LPA 
realizētajām  2.līmeņa  augstākās  izglītības  programmām  tiesību  zinātnēs,  Puses 
abpusēji apņemas nodrošināt studiju iespējas šo programmu studentiem pie šādiem 
nosacījumiem: 

1.1. Puses brīdina 2.līmeņa augstākās izglītības studiju programmu studentus 
par šīs vienošanās nosacījumiem. 

1.2. Studenti tiek imatrikulēti attiecīgās augstskolas studiju programmā, kas 
pēc   veida,   iegūstamās   kvalifikācijas   un   grāda   ir   iespējami   tuva   tai   studiju 
programmai, kuras realizācijas ir pārtraukta. 

1.3. LU Juridiskās fakultātes studentu imatrikulācija LPA un LPA studentu 
imatrikulācija LU Juridiskajā fakultātē, kā arī veiktā studiju apjoma pielīdzināšana 
notiek saskaņā ar Pušu uzņemšanas noteikumiem un imatrikulācijas kārtību, kā arī 
citiem   studiju   procesu   reglamentējošiem   dokumentiem.   Ja   Augstskola,   kuras 
programmas realizācija ir pārtraukta, jau saņēmusi studiju maksu par periodu, kurā 
studijas īstenotas netiks, tā saņemto studiju maksu pārskaita Augstskolai, kurā 
studenti saskaņā ar šo vienošanos turpinās studijas. 

 

2. Vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža. 

3. Vienošanās tiek parakstīta uz nenoteiktu laiku. 

4. Vienošanās var tikt pārtraukta uz kādas no Pusēm iniciatīvas pamata pēc attiecīga 
protokola parakstīšanas. 

Latvijas Policijas akadēmija Latvijas Universitāte 
Reģ. nr. LV 90000064176 Rēģ. nr. LV 90000076669 
Adrese: Ezermajas iela 8, Rīga, LV 1014        Adrese: Raiņa bulv. 19, Rīga, LV 1584 

  

 



4. Studiju programmas un tajā ietverto studiju kursu apraksts 
 
Latvijas Policijas akadēmijas Maģistra profesionālās studiju programmas „Tiesību 

zinātne” kopējais apjoms ir 40 kredītpunkti, tas paredzēts divu semestru ilgām pilna laika 
studijām vai triju semestru ilgām nepilna laika studijām.  

Programmā iekļauti 7 studiju kursi, studiju procesā maģistrantiem jānokārto 3 studiju 
kursu eksāmeni, 2 studiju kursu ieskaites, jāuzraksta un maģistrantu semināros publiski 
jāaizstāv 5 referāti (katrs vienas autorloksnes apjomā). Profesionālās specializācijas kursu 
referāti tiek novērtēti ar atzīmi. Tāpat – studējošajiem ir paredzēta sešu nedēļu ilga prakse 
specializācijā (6 KP).  

Studijas noslēdzas ar valsts pārbaudījumu, kura sastāvdaļa ir maģistra darba vai 
diplomdarba (diplomprojekta) izstrādāšana un aizstāvēšana (20 KP).  

 

Studiju programmu veido šādi studiju kursi: 
Studiju kurss Kredītpunkti 

(kontakstunda 
45 min) 

Apguves  
kontroles 
 forma 

NOZARES TEORIJAS UN PRAKSES JAUNĀKIE SASNIEGUMI 

Nozares teorētiskais pamatkurss 
Latvijas un Eiropas Savienības tiesību  
pilnveides problēmas      3 (48) referāts, eksāmens  

Profesionālās specializācijas kursi 
1. Valsts tiesības 
Publiskā pārvalde vienotā administratīvā telpā  2 (32) referāts, maģistra eksāmens  
Pilsonība Latvijā un Eiropas Savienībā   2 (32) referāts, maģistra eksāmens  
2. Civiltiesības 
Darījumi ar īpašumiem     2 (32) referāts, maģistra eksāmens  
Komerctiesību aktuālās problēmas    2 (32) referāts, maģistra eksāmens  
vai 
Intelektuālā īpašuma tiesības     2 (32) referāts, maģistra eksāmens 
3. Krimināltiesības 
Salīdzinošās krimināltiesības     2 (32) referāts, maģistra eksāmens  
Salīdzinošās kriminālprocesa tiesības    2 (32) referāts, maģistra eksāmens  
4. Policijas tiesības 
Nacionālās policijas tiesības     2 (32) referāts, maģistra eksāmens  
Policijas sadarbība Eiropas Savienībā   2 (32) referāts, maģistra eksāmens  
5. Tiesu varas institūciju tiesības 
Ārvalstu tiesu varas institūciju tiesības   2 (32) referāts, maģistra eksāmens  
Latvijas tiesu institūciju tiesību problēmas   2 (32) referāts, maģistra eksāmens  
6. Kriminālistika un operatīvās darbības teorija 
Kriminālistikas problēmas     2 (32) referāts, maģistra eksāmens  
Operatīvās darbības problēmas    2 (32) referāts, maģistra eksāmens  
vai 
Dokumentu tehniskās ekspertīzes kriminālistikā  2 (32) referāts, maģistra eksāmens 
      _________________________________ 
          kopā: 7 (112) 

 
 



PĒTNIECISKĀ DARBA, JAUNRADES DARBA,  
PROJEKTĒŠANAS DARBA UN VADĪBZINĪBU STUDIJU KURSI  

 
Tiesiskās izziņas metodoloģija    2 (32) referāts, eksāmens   
Juridiskās informācijas iegūšana un analīze   1 (32) ieskaite    
Dienesta darba organizācijas aktualitātes publiskajā pārvaldē2 (32) referāts, eksāmens   
      _________________________________ 
          kopā: 5 (96) 
 

PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS STUDIJU KURSI 
 
Juridiskās psiholoģijas problēmas    2 (32) ieskaite  
      __________________________________ 
       kopā : 2 (32) 

 
Studiju programmā iekļauto studiju kursu apraksti. 

 
Studiju kursa apraksts 

 
Studiju kursa nosaukums: Latvijas un Eiropas Savienības tiesību pilnveides problēmas 
Studiju kurss paredzēts: Maģistra profesionālajai studiju programmai “Tiesību zinātne”.  
Studiju kursa apjoms kredītpunktos: 3 kredītpunkti  
Kontaktstundu skaits: 48 kontaktstundas (t.sk. 20 lekcijas, 22 semināri, 6 eksāmens) 
Priekšnosacījumi pārbaudījuma kārtošanai: sekmīgi jāaizstāv analītisks kontroldarbs par 
katru tematu, jāuzraksta un jāaizstāv referāts  
Sekmju kontroles forma: referāts, rakstisks eksāmens  
Kursa mērķis: radīt maģistrantiem izpratni par tiesību transformācijas problēmām Latvijā un 
Eiropas Savienībā, kā arī radīt analītiskās domāšanas iemaņas šo problēmu risināšanā. 
Kursa uzdevums: analizēt pastāvošus normatīvos aktus, un normatīvo aktu projektus, 
sakarībā ar teorijas atziņām un attīstības tendencēm. Analizēt pastāvošās problēmas un meklēt 
to iespējamos risinājumus. 
Kursa saturs: Tiesību transformācija iestājoties Eiropas Savienībā. Konstitucionālo tiesību 
izmaiņas pie dalības ES un pēc jaunās ES Konstitūcijas (tiesību normu hierarhija, 
kompetences pārdale). Procesuālo normu izmaiņas pēc pievienošanās ES un ar to 
piemērošanu saistītās problēmas (prejudiciālā nolēmuma procedūra). Institucionālās sistēmas 
pārmaiņas ES un dalībvalstu pārstāvības vienlīdzība. Pamattiesību attīstība Eiropas Savienībā. 
Katedra: Valsts tiesību 
Studiju kursa docētājs: lektore, M.jur. Renāte Fila 
Obligātās literatūras saraksts:  

1. Pievienošanās līgums Eiropas Savienībai (izraksts) un komentāri. TNA  
      2003. gada 6. novembris  
2. Eiropas Savienības konstitūcijas projekts un komentāri// www.eib.lv 
3. Konsolidēts Eiropas Kopienas dibināšanas līgums. TTC, 2001. 
4. General Principles of EC Law. 2001. 

Studiju kursa apraksts 
 
Studiju kursa nosaukums: Publiskā pārvalde vienotā administratīvā telpā 
Studiju kurss paredzēts: Maģistra profesionālajai studiju programmai “Tiesību zinātne”. 
Studiju kursa apjoms kredītpunktos: 2 kredītpunkti 
Kontaktstundu skaits: 32 kontaktstundas (t.sk. 10 lekcijas, 22 semināri)  



Priekšnosacījumi pārbaudījuma kārtošanai: sekmīgi jāapgūst moduļi, jāuzraksta 1 
kontroldarbs, jāuzraksta un jāaizstāv referāts 
Sekmju kontroles forma: referāts, rakstisks maģistra eksāmens 
Kursa mērķis: apgūt zināšanas par Administratīvo tiesību regulatīvo nozīmi vienotā Eiropas 
Savienības administratīvā telpā, iepazīt Eiropas Administratīvo tiesību doktrīnas, tiesību 
avotus, tiesību principus un to nozīmi vienotas Eiropas administratīvās telpas un publiskās 
pārvaldes sistēmas veidošanā. Sekmēt studējošos izzināt Eiropas Administratīvās tiesības, 
apgūt praktiskās iemaņas šo tiesību iztulkošanā un praktiskā realizācijā.  
Kursa uzdevumi: izkopt praktiskā darba iemaņas izziņas materiālu atlasē, informācijas 
apkopošanai, salīdzināšanai, analīzei un secinājumiem; izkopt patstāvīgā darba iemaņas 
pētnieciskajā darbā, studējot ES institucionālo sistēmu, ES un dalībvalstu kopējās 
kompetences, ES un Latvijas Republikas publiskās pārvaldes kompetences.  
Kursa saturs: Publiskās pārvaldes doktrinālais pamats. Publiskās pārvaldes attīstība Eiropas 
Savienībā. Publiskās pārvaldes tiesiskais regulējums. Eiropas Savienības Konstitūcija un citi 
tiesību avoti. Administratīvo tiesību principi publiskā pārvaldē. Publiskās pārvaldes 
institucionālā sistēma. Kopējā kompetence. Latvijas Republikas kompetence. Kompetences 
noteikšana un realizācija. Kontrole pār publisko pārvaldi.  
Katedra: Valsts tiesību 
Studiju kursa docētājs: lektors, M.jur. A.Stucka 
Obligātās literatūras saraksts. 
1.“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. 
2. Hanns Peter Nehl Principles of administrative procedure in EC Law. Hart Publishing. 
Oxford.1999. - 214 p. 
3. Gellhorn Ernest, Levin Ronald M. Administrative law and process in a nutshell. – 4 th.ed. – 
St.Paul (Minn): West Publ.Co.1997. 459 p. 
4. Jurgen Schwarze. European administrative law. London.Sweet & Maxwell.1992. 1547.s. 
5.Jurgen Schwarze. Administrative law under European influence: on the convergence of the 
administrative laws of the EU member states. Sweet and Maxwell. 1996. 840 s.  
6. Denis J.Galligan.,Daniel M.Smilov. Administrative law in Central and Eastern Europe 
1996 –1998. Budapest. Central European univ.press. 1999. 427 s. 

7. Denis J.Galligan, Richard H.Langan II and Constance S.Nicandrou. Administrative Justice 
in the New European Democracies. Case Studies of Administrative Law and Process in 
Bulgaria,Estonia,Hungary, Poland and Ukraine. COLPI. 1998. 652.s. 

8.CONSTITUTION FOR EUROPE (Draft 18.07.2003.)  http:// www.europa.eu.int 

Studiju kursa apraksts 
Studiju kursa nosaukums: Pilsonība Latvijā un Eiropas Savienībā. 
Studiju kurss paredzēts: Maģistra profesionālajai studiju programmai “Tiesību zinātne”. 
Studiju kursa apjoms kredītpunktos: 2 kredītpunkti. 
Kontaktstundu skaits: 32 kontaktstundas (t.sk. 20 lekcijas, 12 semināri). 
Priekšnosacījumi pārbaudījuma kārtošanai: jāuzraksta un jāaizstāv referāts 
Sekmju kontroles forma: referāts, rakstisks maģistra eksāmens. 
Kursa mērķis: Veidot padziļinātu izpratni par pilsonības institūtu vispār, tā attīstību Latvijā 
un Eiropas Savienības valstīs salīdzinošā aspektā. 
Kursa uzdevumi: Iemācīt patstāvīgi pētīt speciālo literatūru par pilsonību un analizēt 
normatīvos aktus, kas regulē Latvijas, Eiropas Savienības valstu un Eiropas Savienības 
pilsonību. 
Kursa saturs: Pilsonības jēdziens un tā saturs. Pilsonības iegūšanas vispārējie veidi. 
Starptautiskie akti pilsonības jautājumos. Dubultā pilsonība. Pilsonības institūta attīstība 



Latvijā. Pilsonības zaudēšana un tās atjaunošana. Eiropas Savienības pilsonība. Pilsonības 
institūta tiesiskais regulējums Eiropas Savienības dalībvalstīs. 
Katedra: Valsts tiesību katedra. 
Studiju kursa docētājs: Profesors, Dr.jur. Aivars Endziņš. 
Obligātās literatūras saraksts 
Dišlers K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē, R., 1930, 211. lpp. 
Боярс Ю. Гражданство государств мира, R, 1993, 391стр. 
Citizenship and state succession. – Collection Science and technique of democracy, No. 21, 
Council of Europe, 1998, p. 221. 
Gatawis Siegbert, Broks Edmunds, Bule Zane. Eiropas tiesības, R., 2002, 416 lpp. 
Raihs N. Eiropas Savienības pilsonība – vakar, šodien, rīt (I), Likums un tiesības, 4. sējums, 
Nr. 4(32), 2002. 
Raihs N. Eiropas Savienības pilsonība – vakar, šodien, rīt (II), Likums un tiesības, 4. sējums, 
Nr. 5(33), 2002. 
Reich Norbert, Herbaceviča Solvita. Citizenship and family on trial: a fairly optimistic 
overview of recent court practice with regard to free movement of persons. – Common 
Market Law Review, 40, 2003 Kluwer Law International, p. 615-638. 

 
Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums: Darījumi ar īpašumiem 
Studiju kurss paredzēts: Maģistra profesionālajai studiju programmai “Tiesību zinātne”.  
Studiju kursa apjoms kredītpunktos: 2 kredītpunkti  
Kontaktstundu skaits: 32 kontaktstundas (t.sk. 16 lekcijas, 10 semināri, 6 praktiskās 
nodarbības). 
Priekšnosacījumi pārbaudījuma kārtošanai: jāuzraksta un jāaizstāv referāts   
Sekmju kontroles forma: referāts, rakstisks maģistra eksāmens. 
Kursa mērķis: sniegt padziļināts zināšanas tiesisko darījumu jomā, kas skar kustamos un 
nekustamos īpašumus. Nodrošināt studējošo prasmi rīkoties ar īpašumiem, kas mazinātu 
civiltiesiska un krimināltiesiska rakstura nozieguma izdarīšanu valstī, jo cēloņi tam pamatā ir 
darījumi gan ar kustamu, gan arī nekustamu mantu. 
Kursa saturs: Procesuālo un materiālo tiesību normu pielietojums zemes īpašuma tiesību 
atjaunošanās. Līdzīpašnieku tiesiskās attiecības darījumos ar nekustamiem īpašumiem. Valsts 
un pašvaldību loma darījumos ar nekustamiem īpašumiem. Privatizējamo valsts un pašvaldību 
īpašuma objektu novērtēšanas problēmas. Ēku kadastrālās novērtēšanas problēmas. 
Kopīpašuma problēmas. Nekustamā īpašuma koroborācijas problēmas. Līgumiskās attiecības 
darījumos ar īpašumiem. Īpašumu tiesību aizsardzības tiesiskie jautājumi. Prettiesiski izvesto 
mākslas un antikvāro priekšmetu atdošanas jautājumi. Transportlīdzekļu nogādāšana 
attiecīgajās institūcijās to pārbaudei, kā arī glābšana un atgriešana īpašniekam. 
Katedra: Civiltiesību katedra 
Studiju kursa docētājs: Dr.habil.jur., profesors O.Joksts 
Obligātās literatūras saraksts:    
1. J.Bergmanis "Zaudēta valdījuma atjaunošana" R., 1940.g., 
2. L.Birziņa "Romiešu tiesības" R., 1997.g., 
3. O.Joksts, A.Janovskis "Personu īpašums un tā aizsardzība" Jelgava, 2002.g.,  
4. J.Rozenfelds "Lietu tiesības" R., 2000.g., 
5. V.Sinaiskis "Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības." R., 1995.g.,  
6. G.Višķakova, KBalodis "Civillikuma komentāri. Lietas. Valdījums. Tiesības uz svešu 
lietu" R., 1998.g.  
7. LR Civillikums 



8. LR 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likums, "Lik. un nol. krāj.", 30.12.1937., Nr.38 
9. LR 1991.g.  21.jūnija likums "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību", "Ziņotājs", 
08.199l.g.,Nr.31 
10. LR 1991.g. 5.februāra likums "Par līgumsabiedrībām", "Ziņotājs", 28.03.1991.g., Nr. 11 
11. LR 1991.g. 30.oktobra likums "Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā", 
"Ziņotājs" 21.11.1991.g., Nr.46 
12. LR 1991.g. 30.oktobra likums "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem", 
"Ziņotājs", 21.11.1991.g., Nr.46 
13. LR 1991.g. 20.novembra likums "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās", AP 
MP, 13.12.1991.g., Nr.l4 
14. LR 1991.g. 25.novembra Nolikums par lauku apvidu zemi, "Ziņotājs". 05.03.1992.g., 
Nr.10 
15. LR 1991.g. 4.decembra likums "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju", "Ziņotājs", 
24.l2.1991.g., Nr.51 
16. LR  1992.g   9.decembra  likums  "Par  valsts  un  pašvaldību īpašuma  privatizācijas 
fondiem", "Ziņotājs", 14.01.1993.g., Nr.l 
17. LR 1992.g. 11.marta likums "Par autoceļiem", "Ziņotājs", 02.04.1992.g., Nr.13  
18. LR 1992.g. 12.maija   likums   "Par  īpašumu   atdošanu   reliģiskajām   organizācijām", 
"Ziņotājs", 04.06.1992.g., Nr.22 
19. LR  1992.g.   9.jūlija  likums  "Par  zemes  privatizāciju   lauku   apvidos", "Ziņotājs", 
20.08.1992.g., Nr.32 
20. LR  1992.g.   12.decembra   likums  "Par   kultūras   pieminekļu   aizsardzību", AP MP,    
13.03.1992.g., Nr.8 
21. LR 1993.g. 9.marta likums "Par preču zīmēm", "Ziņotājs", 01.04.1993.g., Nr.12  
22. LR 1993.g. 30.marta likums "Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem 
īpašuma objektiem", "Ziņotājs", 15.04.1993.g., Nr.14 
23. LR 1993.g. 23.februāra likuma "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar 
izpirkumu", "Ziņotājs", 04.03.1993.g., Nr.8 
24. LR 1993.g. 20.aprītī likums "Par meliorāciju", "Ziņotājs", 13.05.1993.g., Nr.18 
25. LR 1993.g.  4.maija "Dizainparaugu aizsardzības likums",  "Ziņotājs",   10.06.1993.g., 
Nr.22 
26. LR   1993.g.    11.maija   likums   "Par   autortiesībām   un   blakustiesībām", "Ziņotājs", 
10.06.1993.g., Nr.22 
27. LR 1993.g. 18.maija likuma "Par akciju sabiedrībām", "Ziņotājs", 25.06.1993.g., Nr.24  
28. LR 1994.g.  19.maija likums "Par pašvaldībām", "Latvijas Vēstnesis", 24.05.1994.g.,  
Nr.61 
29. LR 1994.g. 22.jūnija "Likums par ostām", "Latvijas Vēstnesis", 12.07.1994.g., Nr.80 30. 
LR MK  1994.g.  7 jūnija noteikumi Nr.l10 "Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības   
izmanto   nekustamā īpašuma  pirmpirkuma   tiesības",  "Latvijas   Vēstnesis", 16.1994.g., 
Nr.71 
31. LR Saeima likums 21.06.1995.g. "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 
32. LR Saeima likums 28.09.1995.g. "Par dzīvokļa īpašumu" 
33. MK  noteikumi  Nr.337,   07.11.1995.g.   "Noteikumi   par   dzīvojamās   mājas vērtības 
noteikšanu" 
34. LR Saeima likums 30.01.1997.g. "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu Zemesgrāmatās" 
35. MK noteikumi Nr.171,   06.06.1997.g.   "Noteikumi  par  kompensācijas  aprēķināšanu 
bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem un maksas noteikšana par īpašumā 
nodoto zemi pilsētās" 
36. LR Saeima likums 30.10.1997.g. "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"  
37. MK noteikumi Nr.81, 03.03.1998.g. "Noteikumi par maksāšanas līdzekļu proporciju un 
maksāšanas kārtību, pārdodot pastāvīgā lietošanā piešķirto un uz valsts vārda valsts akciju 



biedrībā "Hipotēku un Zemes banka" personām Zemesgrāmatā nostiprināto lauku apvidus 
zemi"  
38. MK noteikumi Nr.80, 03.03.1998.g. "Noteikumi par maksāšanas līdzekļu attiecību un 
maksāšanas kārtību, privatizējot vai atsavinot valsts un pašvaldību zemi pilsētās un lauku 
apvidos, un par to iegūto līdzekļu ieskaitīšanu privatizācijas fondos" 
39. LR Saeima likums 06.11.1998.g. "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"  
40. MK noteikumi Nr.306, 31.08.1999.g. "Noteikumi par maksājumiem, izpērkot īpašumā 
piešķirto zemi lauku apvidos" 

Studiju kursa apraksts 
 
Studiju kursa nosaukums: Komerctiesību aktuālas problēmas 
Studiju kurss paredzēts: Maģistra profesionālajai studiju programmai “Tiesību zinātne”. 
Studiju kursa apjoms kredītpunktos: 2 kredītpunkti 
Kontaktstundu skaits: 32 kontaktstundas (t.sk. 16 lekcijas, 10 semināri, 6 praktiskās 
nodarbības). 
Priekšnosacījumi pārbaudījuma kārtošanai: jāuzraksta un jāaizstāv referāts   
Sekmju kontroles forma: referāts, rakstisks maģistra eksāmens. 
Kursa mērķis: sniegt padziļināts zināšanas komerctiesību jomā, nodrošināt studējošo prasmi 
darboties konkrētajā jomā, kas mazinātu dažāda rakstura pārkāpumu izdarīšanu valstī, jo tam 
pamatā ir likuma normu nelikumīga piemērošana. 
Kursa saturs: Procesuālo un materiālo normu pielietojums komerctiesību sfērā. 
Kopīpašnieku tiesiskās attiecības komersantu darbības jomā. Komerctiesību principi. 
Saimnieciskā darbība un komercdarbības kopīgais un atšķirīgais. Komercreģistra funkcijas un 
to pielietojamības problēmas. Komersanti. Personālsabiedrību loma komerctiesībās. 
Kapitālsabiedrības, to konceptuālās atšķirības. Kapitālsabiedrību amatpersonu atbildības 
problēmas. Revidenta loma kapitālsabiedrības dibināšanā. Uzņēmums un filiāle. Uzņēmuma 
pārejas problēmas. Komersanta nosaukuma (firmas) funkcijas un ar to saistītās problēmas. 
Komercpilnvaras. Prokūra un tās pielietošanas problēmas. Komercdarījuma vispārīgie jumi 
un ar tiem saistītās problēmas. 
Katedra: Civiltiesību katedra 
Studiju kursa docētājs: M.jur., docents A.Apsītis 
Obligātās literatūras saraksts: 
1. Čakste K. Tirdzniecības tiesības. B.v. 1938-1940. 
2. Juridisko terminu vārdnīca uzņēmējdarbībai./ Sast. V. Skuja. R. 1997. 
3. Klauss A., Plaudis A., Plaude B., Strauts V. Dibināsim akciju sabiedrību, l. un 2.daļa. R. 
1991. 
4. Klauss A, Šadinovs V. Dibināsim sabiedrību ar ierobežotu atbildību. R. 1991.  
5. LR Civillikuma komentāri: Ceturtā daļa. Saistību tiesības. Autoru kolektīvs prof. 
KTorgāna vispārējā zinātniskā redakcijā. R. 1998. 
6. Rurāne M. Uzņēmējdarbības pamati. R. 1998.  
7. Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati. /Red. A.Mukāns. R. 1999. 
8. Torgāns K.Līgumi uzņēmējdarbībā R. 1992. 
9. Torgāns K., Petrovičs S. Kravu un pasažieru pārvadājuma līgumi. R. 1996. 
10. Zosule I. Konkurences likuma komentāri. R. 1999. 
 

Studiju kursa apraksts 
Studiju kursa nosaukums: Intelektuālā īpašuma tiesības 
Studiju kurss paredzēts: Maģistra profesionālajai studiju programmai „Tiesību zinātne” 
Studiju kursa apjoms kredītpunktos: 2 kredītpunkti 
Kontaktstundu skaits: 32 kontaktstundas (t.sk. 16 lekcijas, 10 semināri, 6 praktiskās 
nodarbības) 



Priekšnosacījumi pārbaudījuma kārtošanai: jāizpilda praktiskie uzdevumi, jāuzraksta un 
jāaizstāv referāts 
Sekmju kontroles forma: referāts, rakstisks maģistra eksāmens 
Kursa mērķis: jāattīsta prasmes un spējas organizēt intelektuālā īpašuma radīšanu valsts un 
pašvaldību iestādēs, apzināt un apsaimniekot esošo intelektuālo īpašumu, kā arī izmantot 
intelektuālo īpašumu pētnieciskā un zinātniskā darba finansēšanai. Praktiski īstenot 
intelektuālā īpašuma aizsardzību. 
Kursa saturs: Ievads. Intelektuālā īpašuma jēdziens, principi, sistēma. Intelektuālais īpašums 
kā mantiska vērtība (uzskaite, novērtēšana, aprite, augļu gūšana).Darba attiecībās radītais 
intelektuālais īpašums (valsts, pašvaldību institūcijās, privātā sfērā). Zinātniskā un pētnieciskā 
darba rezultātā radītais intelektuālais īpašums. Pētījumu finansēšana un intelektuālais 
īpašums. Intelektuālā īpašuma publiskā un privātā aizsardzība. Ar valsts drošību saistītais 
intelektuālais īpašums 
Katedra: Civiltiesību katedra 
Studiju kursa docētājs: lektors, M.jur. Māris Grudulis 
Obligātās literatūras saraksts:  
Rozenfelds J. Intelektuālais īpašums. Zvaigzne ABC. R.;2004.  
Poļakovs G. Rūpnieciskā īpašuma īpašnieka tiesības. Turība. R.; 2001.  
  

Studiju kursa apraksts 
Studiju kursa nosaukums: Salīdzinošās krimināltiesības 
Studiju kurss paredzēts: Maģistra profesionālajai studiju programmai „Tiesību zinātne” 
Studiju kursa apjoms kredītpunktos: 2 kredītpunkti  
Kontaktstundu skaits: 32 kontaktstundas (t.sk. 20 lekcijas, 12 semināri) 
Priekšnosacījumi pārbaudījuma kārtošanai: jāuzraksta un jāaizstāv referāts 
Sekmju kontroles forma: referāts, maģistra eksāmens. 
Kursa mērķis: panākt, lai maģistranti apgūtu krimināltiesību komparatīvu pētījumu metodes, 
izzinātu dažādu valstu krimināltiesību raksturīgākās iezīmes un īpatnības.  
Kursa saturs: Salīdzinošo krimināltiesību jēdziens un priekšmets. Krimināltiesību avoti. 
Noziedzīgu nodarījumu jēdziens. Noziedzīgu nodarījumu klasifikācija ārvalstu 
krimināltiesībās. Noziedzīga nodarījuma subjekts. Juridisko personu kriminālatbildība. 
Kriminālatbildību izslēdzošie apstākli. Noziedzīgu nodarījumu stadijas. Līdzdalība un dalība 
noziedzīgā nodarījumā. Līdzdalībnieku veidi. Kriminālsoda jēdziens un mērķis. Kriminālsodu 
sistēma. Kriminālsoda piespriešana un atbrīvošana no soda. Krimināltiesību Sevišķās daļas 
struktūra. Krimināltiesību sevišķo daļu īpatnības ārvalstu kriminālkodeksos. Atsevišķi 
noziedzīgu nodarījumu veidi ārvalstu un Latvijas krimināllikumos 
Katedra: Krimināltiesību. 
Studiju kursa docētājs (-i): docents, M.jur. A. Judins. 
Obligātas literatūras saraksts: 

1. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии. Сборник статей / Под 
ред. Э.В. Плывачевского. Бялысток, 1998.  

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации.Москва, Норма – 
Инфра-М, 1998.  

3. Козочкин И.Д. и др. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть. 
ИМПЭ, 2001. 

4. Крылова Н. Cеребренникова A. Уголовное право современных зарубежных 
стран (Англии, США, Франции, Германии) Москва, Зерцало, 1997. 

5. Малиновский А.А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. М: 
Международные отношения, 2002. 



6. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, 
Германии, Японии)./ Сборник законодательных материалов. Москва, Зерцало, 
1998. 

7. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть. Учебное пособие/ Под 
редакцией и с предисловием И.Д. Козочкина. – М: Ииздательский дом 
«Кмерон», 2004. 

8. Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть. Учебное пособие/ 
Под редакцией и с предисловием И.Д. Козочкина. – М: Омега-Л, 2003. 

9. 5. Criminal Justice Systems in Europe and North America. Helsinki, Helsinki Institute 
for Crime Prevention and Control, 1990. 

 
Studiju kursa apraksts 

 
Studiju kursa nosaukums: Salīdzinošās kriminālprocesa tiesības. 
Studiju kurss paredzēts: Maģistra profesionālajai studiju programmai „Tiesību zinātne” 
Studiju kursa apjoms kredītpunktos: 2 kredītpunkti 
Kontaktstundu skaits: 32 kontaktstundas (t.sk. 18 lekcijas, 14 semināri) 
Priekšnosacījumi pārbaudījuma kārtošanai: jāuzraksta un jāaizstāv referāts 
Sekmju kontroles forma: referāts, maģistra eksāmens. 
Kursa mērķis: Īstenot profesionāli izmantojamas salīdzinošo kriminālprocesa tiesību 
padziļinātas studijas, kas sekmētu tiesību nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu un prasmju 
apguvi, nodrošinot iespēju salīdzinoši vērtēt kriminālprocesuālās sistēmas un institūtus. 
Kursa saturs: Kriminālprocesa vēsturiskā forma un tās jēdziens. Kriminālprocesuālo formu 
savstarpējā saistība un to ietekme mūsdienu kriminālprocesa izveidē. Zvērināto tiesas – 
izveidošanās un attīstība. Kriminālprocesa principi, to izpausme likumos, starptautiskajās 
tiesībās, juridiskajā doktrīnā. Kriminālprocesa jēdziens, struktūra un stadijas – to 
raksturojums ārvalstu kriminālprocesa tiesībās. Kriminālprocesuālo tiesību avotu vispārīgs 
raksturojums, to tendences. Kriminālprocesā liecinošo personu speciālā procesuālā 
aizsardzība. Iestādes un amatpersonas, kas veic tiesvedību raksturojumus. Pierādījumi un 
pierādīšana. Kriminālprocesuālie piespiedu līdzekļi. Pirmstiesas izmeklēšana. Iztiesāšana. 
Pārsūdzība. Vienkāršotās un sevišķās procesa formas. 
Katedra: Krimināltiesību. 
Studiju kursa docētājs: Profesore, Dr.jur. Ā. Meikališa. 
Obligātas literatūras saraksts: 
1. Meikališa Ā. Drošības līdzekļu un kriminālprocesuālās aizturēšanas reglamentācija 

Latvijā un atsevišķās aizrobežas valstīs. // LU Zinātniskie raksti, Nr. 617., Rīga, 1998., 78. 
-91. lpp. 

2. Meikališa Ā. Liecinieks Vācijas kriminālprocesā.. // LV, 11. 03. 99. 
3. Meikališa Ā. Par starptautisko sadarbību krimināllietās //LV, 10. 04. 2001 
4. Рустамов Х .У. Уголовный процесс:  Формы./ Учебник. - Москва:  Закон и право:  

Юнита, 1998. - 303 с. 
5. Смирнов А. В. Модели уголовного процесса. - Санкт-Петербург: Наука, Альфа, 

2000.-224.с. 
6. Судебные системы западных государств (отв. ред. В.А. Туманов). - М., Наука, 1991. 
7. Joutsen Matti, et.al. Criminal Justice Systems in Europe and North America. 19BN.851-

53-1358-3. 
8. Wrobleski Hemy. Introduction to law enforcement and criminal justice. St.Paul: West 

Publishing Company, 1990. 
 
 



Studiju kursa apraksts 
 
Studiju kursa nosaukums: Nacionālās policijas tiesības  
Studiju kurss paredzēts: Maģistra profesionālajai studiju programmai “Tiesību zinātne” 
Priekšnosacījumi studiju kursa uzsākšanai: jāuzraksta un jāaizstāv referāts 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti 
Kontaktstundu skaits: 32 kontaktstundas (t.sk. 8 lekcijas, 24 praktiskās nodarbības) 
Priekšnosacījumi eksāmena kārtošanai: praktisko nodarbību uzdevumu izpilde, jāuzraksta 
un jāaizstāv referāts 
Sekmju kontroles formas: referāts, rakstisks maģistra eksāmens  
Kursa mērķis: nodrošināt maģistrantiem iespēju padziļināti apgūt profesijas standartam 
atbilstošas un praktiski piemērojamas zināšanas un prasmes Latvijas policijas tiesībās. 
Kursa uzdevumi: veicināt maģistrantu teorētisko zināšanu, izziņas un pētniecisko prasmju 
individuālo lietošanu problēmu risināšanai Latvijas policijas iestādēs. 
Kursa saturs: Nacionālo policijas tiesību jēdziens. Nacionālā drošība, publiskā drošība un 
kārtība. Policijas uzdevumi, funkcijas, dienesti un policijas iestāžu sistēma Latvijā. Policijas 
darbības objekti un subjekti. Policijas darbības metodes. Policijas personāls un dienests 
policijā. Policijas iestāžu pārvalde. Policija un pašvaldības. Policija un cilvēka tiesības. 
Policijas darbības kontrole.  
Katedra: Policijas tiesību un speciālās taktikas 
Studiju kursa docētājs: asociētais profesors, Dr.jur. Zenons Indrikovs  
Obligātās literatūras saraksts: 
1. Latvijas Republikas Satversme. 
2. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. 
3. Administratīvā procesa likums. 
4. Bērna tiesību aizsardzības likums. 
5. Detektīvdarbības likums. 
6. Fizisko personu datu aizsardzības likums. 
7. Iedzīvotāju reģistra likums. 
8. Iekšējā audita likums. 
9. Imigrācijas likums. 
10. Informācijas atklātības likums. 
11. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums. 
12. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. 
13. Latvijas Kriminālprocesa kodekss. 
14. Likums „Par pašvaldībām”. 
15. Likums “Par policiju”. 
16. Likums „Par tiesu varu”. 
17. Likums par Valsts Cilvēktiesību biroju. 
18. Likums „Par valsts ieņēmuma dienestu”. 
19. Likums „Par valsts noslēpumu”. 
20. Likums „Par vārda, uzvārda un tautības maiņu”. 
21. Likums „Par vides aizsardzību”. 
22. Nacionālās drošības likums. 
23. Nacionālo bruņoto spēku likums. 
24. Operatīvās darbības likums. 
25. Patvēruma likums. 
26. Prokuratūras likums. 
27. Personu apliecinošu dokumentu likums. 
28. Robežsardzes likums. 
29. Satversmes aizsardzības biroja likums. 
30. Sodu reģistra likums. 
31. Tiesu izpildītāju likums. 
32. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums. 
33. Valsts pārvaldes iekārtas likums. 



34. Valsts civildienesta likums. 
35. Valsts drošības iestāžu likums. 
36. Deklarācija par policiju. 
37. Eiropas policijas ētikas kodekss. 
38. Tiesiskās kārtības nodrošināšanas amatpersonu uzvedības kodekss. 
39. Kalpot un aizsargāt: Policijas un drošības spēku cilvēktiesības un humanitārās tiesības. Ženēva: 

Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja, 1998. – 291 lpp. 
40. Latvija un Skotijas policija (Skotu policijas ieteikumi Latvijas policijai). – Rīga : LPA, 2002. – 

135 lpp. 
41. Latvijas policija. Materiāli studiju kursam. – Rīga: LPA, 2004. – 63 lpp. 
42. Načisčionis J. Administratīvās tiesības. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003. 
43. Oldersans D. (Alderson J.) Cilvēktiesības un policija. – Rīga: LPA, 2004. – 184 lpp. 
44. Carter D.L., Radelet L.L. The Police and the community. Sixth edition. – Columbus, Ohio: 

Prentice Hall, 1999. – 585 p. 
45. Criminal Justice Systems in Europe and North America. - Helsinki: HEUNI, 1990.- 257p. 
46. Police and Human rights – Beyond 2000. – Strasbourg: Council of Europe, 2000. – 117 p. 
47. Police and Policing: Contemporary Issues/ Edited by D.J.Kenney. - New York, 1989. - 296 p. 
48. Police ethics in a democratic society. – Strasbourg: Council of Europe, 1998. – 152 p. 
49. Grommek S. Ein Plädoyer für Kooperatives Führen im System. - Exekutiv-Report, Nr.3/2002, 

4/2002. 
50. Kniesel M., Kube E… Handbuch für Führungskräfte der Polizei: Wossenchaftund und Praxis. – 

Lübeck: Schmidt-Römhild Lübeck, 1996. – S. 1433. 
51. Lange H.-J. Das Politische System der Inneren Sicherheit. - Schriftenreihe der Polizei – 

Führungsakademie, 2001, Nr.2, S. 27-47. 
52. Polizeiliche Handlungslehre – Polizeiwissenschaft. – Schriftenreihe der Polizei – 

Führungsakademie, 2000, Nr.1+2. 
53. Semerak A. Die Polizeien in Westeuropa/ - Stuttgart, München, Hannover: Boorberg, 1989. – 191 

S. 
54. Porra S., Paoli C. Code annoté de déontologies policières - Paris, 1991. - 201 p. 
55. Административное право зарубежных стран: Учебник. – М.: Спарк, 2003. 
56. Бельский К.С. Полицейское право. Лекционный курс. – Москва: Дело и Сервис, 2004. – 816 

с. 
57. Горшенева И.А. Полиция в механизме современного демократического государства. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. – 174 с. 
58. Губанов А.В. Полиция зарубежных стран. Организационно-правовые основы, стратегия и 

тактика деятельности. – М.: МАЭП, 1999. – 287 с.  
59. Зарубежные высшие полицейские учебные заведения: Сборник материалов. – М.: Академия 

управления МВД РФ, 2001. – 86 с. 
60. Зарубежный опыт организации подготовки полицейских кадров и работы полиции: 

Сборник статей. – СПб, 1999. – 128 с.  
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(Педагогический аспект). Монография. – М.: Академия управления МВД РФ, 2000. – 147 с. 
62. Основы управления в органах внутренних дел. Учебник. Издание 4-е. – М.: Московская 

акадения МВД России, ЦЮЛ «Щит», 2001. 
63. Чарльз М.Т. Профессиональная подготовка сотрудников полиции (милиции). Научное 

издание. Санкт-Петербург: Алетейя, 2000. – 224 с. 
 

Studiju kursa apraksts 
 
Studiju kursa nosaukums: Policijas sadarbība Eiropas Savienībā 
Studiju kurss paredzēts: Maģistra profesionālajai studiju programmai “Tiesību zinātne” 
Studiju kursa apjoms kredītpunktos: 2 kredītpunkti 
Kontakstundu skaits: 32 kontaktstundas (t.sk. 17 lekcijas, 11 semināri, 4 praktiskās 
nodarbības) 
Priekšnosacījumi pārbaudījuma kārtošanai: jāuzraksta un jāaizstāv referāts  
Sekmju kontroles forma: referāts, maģistra eksāmens  



Kursa mērķis: dot iespēju nākamajiem piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas 
speciālistiem iegūt atbilstošas un praktiski pielietojamas zināšanas policijas sadarbības jomā 
Eiropas Savienībā, iepazīstināt ar Eiropas Savienības valstīs integrētajiem normatīvajiem 
aktiem, kā arī sadarbības  aktuālo problēmu un jaunāko sasniegumu aspektā. 
Kursa saturs: Policijas starptautiskās sadarbības tiesiskais pamats. Sadarbība Starptautiskās 
kriminālpolicijas organizācijas (Interpola) ietvaros. Eiropas policijas birojs. Eiropola mērķi un 
galvenie darbības virzieni. Valsts policijas Galvenā kriminālpolicijas pārvalde kā valsts 
kontaktpunkts starp Eiropolu un citām Latvijas kompetentajām institūcijām. Operatīvās 
informācijas apmaiņa. Sakaru ierēdņi. Sadarbība Šengenas 1985. gada līgums un Šengenas 
1990. gada konvencijas ietvaros. Savstarpējā palīdzība krimināllietās .Izdošana. Kriminālsodu 
izpildes pārcelšana. Narkotiskās vielas. Šaujamieroči un munīcija. Šengenas informācijas 
sistēma (SIS). Personas datu aizsardzība. Divpusējā sadarbība ar Eiropas Savienības valstīm. 
Katedra: Kriminālistikas 
Studiju kursa docētāji: docente E.Pulka, asoc.profesors, M.jur. L.Makans. 
Obligātās literatūras saraksts: 

1. Latvijas Republikas un Eiropas Policijas biroja līgums par sadarbību. 
2. Likums “ Par policiju”. 
3. Eiropas Padomes konvencijas kriminālās justīcijas jautājumos. R.,LPA, 1997.,130 lpp. 
4. Šengenas konvencija. R., Tulkošanas un terminoloģijas centrs, 1999.,55 lpp. 
5. Police Cooperation (Constitution of Interpol. Schengen Convention. Europol 

Convention). – International Criminal Law. A Collection of International and 
European Instruments. – Hague/London/Boston: Kluwer Law International, 1996. 

6. Police Co-operation in Europe. An Investigation. – Leicester: Centre for the Study of 
Public Order University of Leicester, 1995. 

7. Berta K.,Seiler W.Internationale Polizaeiliche Zusamenarbeit. R.,Polizeiakademie 
Lettlands, 1999. 

8. Baldus M.Transnationales Polizeirecht. Schriftenreihe der Polizei – 
Fűhrungsakademie, 2001, Nr.2,S.10 – 26. 

9. Илларионов В.П., Путова И. Правовые и организационно-исторические аспекты 
международного розыска преступников.Учебное пособие. М.,Книжный мир. 
1999., 94 стр. 

10. Овчинский В.С. Интерпол в вопросах и ответах. М.,ИНФА-М, 2001,319 стр. 
11. Укрепление международного сотрудничества в борьбе с организационнойц 

преступностью – Опыт правоохранительнной деятельности в зарубежных 
стравнах (Сб.материалов).,М.,ГИЦ МВД России,1994,56 – 75 стр. 

12. Согласование норм правосудия и внутренних дел при вступлении в ЕС. – Борьба 
с преступностью за рубежом.2001,№ 7, 18 – 29 стр. 

 
 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums: Ārvalstu tiesu varas institūciju tiesības. 
Studiju kurss paredzēts: Maģistra profesionālajai studiju programmai “Tiesību zinātne” 
Studiju kursa apjoms kredītpunktos: 2 kredītpunkti 
Kontaktstundu skaits: 32 kontaktstundas (t.sk. 16 lekcijas, 16 semināri) 
Priekšnosacījumi pārbaudījuma kārtošanai: jāuzraksta un jāaizstāv referāts 
Sekmju kontroles forma: referāts, maģistra eksāmens. 
Kursa mērķis: Īstenot profesionāli izmantojamas ārvalstu tiesu varas institūciju tiesību 
padziļinātas studijas, kas sekmētu tiesību nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu un prasmju 
apguvi, kā arī salīdzinoši vērtēt nacionālo un ārvalstu tiesu varas institūciju tiesības, to 
pilnveidošanas iespējas. 



Kursa saturs: Ārvalstu tiesu varas institūciju tiesību kā studiju kursa izpētes priekšmets, 
uzdevumi un sistēma. Ārvalstu tiesu varas institūciju vispārīgs raksturojums. Tiesu varas 
institūciju vēsturiskās attīstības gaita pasaulē. Tiesu sistēma un tiesu organizācijas 
pamatprincipi atsevišķās angļu – amerikāņu tiesību sistēmas valstīs (Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes; ASV). Tiesu sistēma un tiesnešu korpuss romāņu 
ģermāņu tiesību sistēmas valstīs (Francijā; Vācijā). Krievijas tiesu sistēma. Tiesu sistēma 
Lietuvā. Tiesu sistēma Igaunijā. Ārvalstu prokuratūras (jeb apsūdzības) iestāžu sistēma un 
funkcijas. Ārvalstu policija un citas institūcijas, kas nodrošina tiesu varas realizāciju. Ārvalstu 
advokatūras un notariāta vispārīgs raksturojums. 
Katedra: Krimināltiesību. 
Studiju kursa docētājs: profesore, Dr.jur. Ā. Meikališa. 
Obligātas literatūras saraksts: 
1. Indrikovs Z. Ārvalstu konstitucionālās tiesības.- Rīga, LPA,1999.-249.lpp. 
2. Боботов С.В.  и др. Введение в правовую систему США. – М., 1997. - 332 с. 
3. Боботов С.В.  Правосудие во Франции. - Москва, 1994. 
4. Судебные системы западных государств (отв. ред. В.А. Туманов). - М., Наука, 1991. 
5. Joutsen Matti, et.al. Criminal Justice Systems in Europe and North America. 19BN.851-

53-1358-3. 
6. Zander M. Cases and Materials on the English Legal System.- London: Weindenfeld and 

Nicolson, 1974.- 484 p. 
7. Wrobleski Hemy. Introduction to law enforcement and criminal justice. St.Paul: West 

Publishing Company, 1990. 
 

Studiju kursa apraksts 
 
Studiju kursa nosaukums: Latvijas tiesu institūciju tiesību problēmas. 
Studiju kurss paredzēts: Maģistra profesionālajai studiju programmai “Tiesību zinātne” 
Studiju kursa apjoms kredītpunktos: 2 kredītpunkti 
Kontaktstundu skaits: 32 kontaktstundas (t.sk. 18 lekcijas, 14 semināri) 
Priekšnosacījumi pārbaudījuma kārtošanai: jāuzraksta un jāaizstāv referāts 
Sekmju kontroles forma: referāts, maģistra eksāmens. 
Kursa mērķis: Īstenot profesionāli izmantojamas tiesu varas institūciju tiesību padziļinātas 
studijas, kas sekmētu tiesību nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu un prasmju apguvi, 
nodrošinot iespēju organizēt tiesu varas institūciju darbu, nepieciešamo sadarbību ar šīm 
institūcijām, kā arī pilnveidot tiesu varas institūciju darbības normatīvo bāzi. 
Kursa saturs: Tiesu varas institūciju tiesību kā studiju kursa izpētes priekšmets, uzdevumi, 
sistēma. Tiesu varas institūciju reglamentācijas pilnveidošanas tendences LR normatīvajos 
aktos. Tiesu sistēma Latvijā. LR prokuratūras sistēma un darbības pamatprincipi. Tiesu 
sistēmai piederīgās iestādes (bāriņtiesas, pagasttiesas, dzimtsarakstu nodaļas) darbības 
nodrošināšanas problēmas. Tiesu varas realizācijā iesaistītās institūcijas un personas, to 
darbības tiesiskais regulējums. Advokatūra, tās darbības pamatprincipi un tiesiskās 
reglamentācijas problēmas. Notariāts, tā darbības tiesiskā regulējuma problēmas. Tiesu varas 
institūciju amatpersonu ētikas normas un to tiesiskā reglamentācija LR. 
Katedra: Krimināltiesību. 
Studiju kursa docētājs: Profesore, Dr.jur. Ā. Meikališa. 
Obligātas literatūras saraksts: 

1. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis: 1920-1940. 1., 2. sējums, Rīga, Tiesu namu aģentūra, 
2003, 636. lpp.  

2. Tiesu izpildītāja institūts. Latvijas un Francijas tiesu izpildītāja institūta salīdzinājums. 
Latvijas normatīvie akti par zvērinātiem tiesu izpildītājiem. Rīga, Tiesu namu 
aģentūra, 2003, 328. lpp. 

3. Tiesizpildītājs. Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2001, 81. lpp. 



4. Боботов С.В.  и др. Введение в правовую систему США. – М., 1997. - 332 с.  
5. Савюк Л.К. Првоохранительные органы. Москва, Юристь, 2002, 509 с. 
6. Судебные системы западных государств (отв. ред. В.А. Туманов). - М., Наука, 

1991. 
7. Судебная власть/ Под. Ред. И. Л. Петрухина, Москва, Проспект, 2003, 720 с. 
8. Судоустройство и правоохранительные органы в Российской Федерации: 

Учебник / В.А.Давыдов и др.под ред.В. И.Швецова:2 -e изд./ - Москва: 
Проспект,1997.-374 c. 

9. Судебные системы западных государств (отв. ред. В.А. Туманов) М., Наука 1991 
10. Уолкер Р. Английская судебная система. - Москва, Юридическая литература, 

1980. -631 с. 
 

Studiju kursa apraksts 
 
Studiju kursa nosaukums: Kriminālistikas problēmas  
Studiju kurss paredzēts: Maģistra profesionālajai studiju programmai “Tiesību zinātne” 
Studiju kursa apjoms kredītpunktos: 2 kredītpunkti 
Kontakstundu skaits: 32 kontaktstundas (t.sk. 21 lekcijas, 11 semināri) 
Priekšnosacījumi pārbaudījuma kārtošanai: jāuzraksta un jāaizstāv referāts  
Sekmju kontroles forma: referāts, maģistra eksāmens  
Kursa mērķis: dot iespēju nākamajiem piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas 
speciālistiem iegūt profesionālās zināšanas un teorētiskās atziņas kriminālistikas un operatīvās 
darbības teorijas apakšnozarē un jomai aktuālo problēmu un jaunāko sasniegumu aspektā, kā 
arī iegūto atziņu aprobācijai izvēlētajā apakšnozarē.  
Kursa saturs: Mūsdienu priekšstats Latvijā un ārvalstīs par kriminālistikas jēdzienu, saturu 
un tās vietu zinātnes sistēmā. Izzināšanas zinātnisko metožu izmantošana kriminālistikā. 
Mūsdienu priekšstats par kriminālistiskās identifikācijas būtību. Citu zinātņu sasniegumu 
izmantošana kriminālistikā. Kriminālistiskās tehnikas pašreizējais stāvoklis un attīstības 
problēmas. jaunākās iespējas pēdu un citu lietisko pierādījumu atrašanā un izpētē. Jaunāko 
kriminālistisko ekspertīžu iespējas noziegumu atklāšanā un izmeklēšanā. Kriminālistiskās 
taktikas pašreizējais stāvoklis un attīstības problēmas. Izmeklēšanas psiholoģiskās 
nodrošināšanas problēmas. Netradicionālo līdzekļu un metožu izmantošanas problēmas 
izmeklēšanā (refleksija, psiholoģiskie paņēmieni, poligrāfs, hipnoze).Cietušo, liecinieku un 
apsūdzēto nodrošināšana pret apdraudējumiem sakarā ar viņu dotajām liecībām krimināllietā. 
Kriminālistiskā odoroloģija: vēsture, stāvoklis, izmantošanas problēmas Latvijā. Interpola un 
Eiropola iespēju izmantošana narkokriminalitātes lietu izmeklēšanā. Naudas atmazgāšana kā 
noziegumu slēpšanas veids. Dokumentu viltošanas jaunākie paņēmieni un līdzekļi, to pazīmju 
noskaidrošanas iespējas. DNS (genoskopijas) kriminālistiskā būtība, stāvoklis, perspektīvas. 
Noziedznieku, kuri sagrābuši ķīlniekus, aizturēšanas īpatnības. Kriminālistikas un 
kriminālmeklēšanas integrācijas iespējas un perspektīvas. Organizētās kriminalitātes jēdziens 
un šīs kategorijas lietu izmeklēšanas problēmas. Korupcijas jēdziens un šīs kategorijas lietu 
izmeklēšanas problēmas. Narkokriminalitātes lietu izmeklēšanas problēmas. 
Katedra: Kriminālistikas 
Studiju kursa docētāji: Dr.habil.jur., profesors A.Kavalieris, Dr.jur., profesors 
J.Konovalovs, M.jur., asoc.profesors L.Makans, M.jur., docents A.Lieljuksis, M.chem., 
lektore L.Feldmane, docente E.Pulka. 
Obligātās literatūras saraksts: 

1. Aut. grupa profesora A.Kavaliera vadībā Kriminālistika. Mācību grāmata 1. daļa. 
Kriminālistiskā tehnika, Trešais izdevums ,Rīga, SIA “ P& Ko”, 2002.,254 lpp. 

2. Aut. grupa profesora A.Kavaliera vadībā Kriminālistika. Mācību grāmata 2. daļa. 
Kriminālistiskā taktika, Trešais izdevums ,Rīga, SIA “ P& Ko”, 2002.,323 lpp. 



3. Aut. grupa profesora A.Kavaliera vadībā Kriminālistika. Mācību grāmata 3. daļa. 
Noziegumu izmeklēšanas metodika, Trešais izdevums ,Rīga, SIA “ P& Ko”, 
2002.,458 lpp. 

4. L.Makans, U.Miķelsons Izmeklēšanas un kriminālmeklēšanas integrācija (Raksts) 
1997., Rīga, LPA Raksti 4 

5. A.Lieljuksis. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana 1.daļa Institucionālā 
sistēma. 2001.,Rīga,LPA, 104 lpp. 

6. A. Lieljuksis. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana. Noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas krimināltiesiskais, kriminoloģiskais un kriminālistiskais 
raksturojums (Promocijas darba 2.daļa), SIA “ P& Ko”, 2003., 

7. Tulk. materiāli. Riska novērtēšana (par narkomāniju)1997., Rīga, 99 lpp. 
8. Braiens Leins (tulk. mat.) Noziegumi un to atklāšana un izmeklēšana, 1999.,Rīga, 

Zvaigzne ABC, 59 lpp. 
9. B.Hūbere, B.Klumpe Sevišķie izziņas pasākumi organizētās noziedzības apkarošanā 

Lielbritānijā, 1993., Rīga, LPA, 83 lpp. 
10. K.Kornila. Sevišķie izziņas pasākumi organizētās noziedzības apkarošanā 

Dānijā1993., Rīga, LPA, 53 lpp. 
11. N.Livos. Sevišķie izziņas pasākumi organizētās noziedzības apkarošanā Grieķijā, 

1993., Rīga, LPA,14 lpp. 
12. F.Lorencs. Sevišķie izziņas pasākumi organizētās noziedzības apkarošanā 

Francijā1993., Rīga, LPA, 53 lpp. 
13. P.Rambahs. Sevišķie izziņas pasākumi organizētās noziedzības apkarošanā 

Beļģijā1993., Rīga, LPA, 39 lpp. 
14. Tulk. materiāli. Organizētās noziedzības apkarošana ASV: Reketa ietekmētas un 

korupcijas organizācijas (RIKO) izmeklēšanas teorija, 1994., Rīga, LPA, 24 lpp. 
15. Tulk. materiāli. Cīņa pret korupciju Amerikas Savienotajās Valstīs1993., Rīga, LPA, 

33 lpp. 
16. Tulk. materiāli. Kriminālmeklēšana ASV: Narkotiku apkarošanas dienesta un FIB 

praksē1997., Rīga, LPA, 193 lpp. 
17. Nelegālās narkotiku tirdzniecības ceļā iegūtās naudas atmazgāšanas apkarošanas 

parauglikums,1995., Rīga, LPA, 46 lpp. 
18. Barbara Huber, Brigit Klumpe, Karina Kornile,Frank L. Lorenz, Nikolaos Livos,Peter 

.M.Rambach.“Besondere Ermittlungs massnahmen zur Bekampfung Der 
Organisierten Kriminalitan in Belgien, Denimark, Groβbritanen, Griechenland, 
Frankreich”1992 

19. Claus Roxin.Strafverfahrensrecht,1995.,München,  
20. Bernhard Kramer.Grundbegriffe des Straf-verfahrensrechts,1997, Stuttgart-Berlin 

Köln 
21. Code De Procédure Pénale.1998.,Éditions Dallaz 
22. Die polizeilishe Zusammenarbeit mit U-Personen1992., Kriminalistik Verlag 

GmbhDraft limited National Convention against tradicional Organized Crime 
23. Белкин Р.С.Курсс криминалистики (учебное пособие) 3-е доп. издание 

2001.,Москва, ЮНИТИ,Закон и право,837 стр. 
24. Под.ред. Р.С. Белкина. Криминалистика (учебник) 1999.,Москва,Норма,971 стр. 
25. под ред. Н.П.Яблокова. Криминалистика (Учебник) 2-е перераб. и дополн. 

издание, 2000., Москва,Юристъ, 716 стр. 
26. под.ред. Волынского. Криминалистика (учебник) 2000., Москва ЮНИТИ Закон 

и право. 615 стр. 
27. Диканова Т.А. Борьба с таможенными преступлениями и отмывагием грязных 

денег»2000.,Москва.ЮНИТИ.Закон и право.310 стр. 
28. Скорченко П.Т. Криминалистика : технико – криминалистическое  беспечение 

расследования преступлений (учeбное пособие)1999.,Москва. Былина, 270 стр. 



29. Овчинский В.С. XXI век против мафии2001.,Москва, ИНФРА-М. 
30. Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от 

него./Следственная тактика. Научно практическое пособие.М.,изд. Экзамен,430 
стр. 

 
Studiju kursa apraksts 

 
Studiju kursa nosaukums: Operatīvās darbības problēmas   
Studiju kurss paredzēts: Maģistra profesionālajai studiju programmai “Tiesību zinātne” 
Studiju kursa apjoms kredītpunktos: 2 kredītpunkti 
Kontakstundu skaits: 32 kontaktstundas (t.sk. 23 lekcijas, 9 semināri) 
Priekšnosacījumi pārbaudījuma kārtošanai: jāuzraksta un jāaizstāv referāts  
Sekmju kontroles forma: referāts, maģistra eksāmens 
Kursa mērķis: dot iespēju nākamajiem piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas 
speciālistiem iegūt profesionālās zināšanas un teorētiskās atziņas kriminālistikas un operatīvās 
darbības teorijas apakšnozarē un jomai aktuālo problēmu aspektā, kā arī iegūto atziņu 
aprobācijai izvēlētajā apakšnozarē.  
Kursa saturs: Mūsdienu priekšstats Latvijā un ārvalstīs par kriminālmeklēšanas un 
operatīvās darbības jēdzienu, tās vietu zinātņu sistēmā. Citu zinātņu nozaru sasniegumu 
izmantošana kriminālmeklēšanā. Kriminālmeklēšanas un kriminālistikas integrācijas iespējas 
un perspektīvas. Noziegumu atklāšanas dalībpersonas drošības garantēšanas problēmas. 
Nepilngadīgo izdarīto noziegumu novēršanas un atklāšanas pilnveidošana. 
Kriminālmeklēšanas tiesiskais pamats Latvijā ,tā pilnveidošana. Aģentūras metodes un 
operatīvā eksperimenta izmantošanas problēmas. Cilvēku iesaistīšanas slēptajā cīņā ar 
noziedzību problēmas un to risināšanas pamatvirzieni. Aģentūras darba finansēšana Latvijā 
un ar to saistītās problēmas. Narkokriminalitātes problēmas Latvijā. Seksuālo noziegumu 
atklāšanas īpatnības un to pilnveidošanas iespējas. Interpola iespēju izmantošana zagto 
automašīnu atklāšanā Latvijā . Zādzību apkarošanas īpatnības dzelzceļa transportā un radušās 
problēmas mūsdienās. Operatīvais darbs sodu izciešanas vietās Latvijā, tā perspektīvas. 
Dienesta suņu izmantošana kriminālmeklēšanā, problēmas un perspektīvas. Patreizējās 
kriminālmeklēšanas situācijas un tās aktualitāšu vispārējais raksturojums. Noziegumu 
novēršanas, atklāšanas un personas tiesību un brīvību aizsardzības interešu sabalansētības 
risinājums kriminālmeklēšanā reglamentējošos normatīvos aktos un praksē. Operatīvās 
darbības procesa pielietojuma kriminālmeklēšanā problēmas un perspektīvas. Operatīvā riska 
problēma patreizējā kriminālmeklēšanas situācijā ,tā risinājums spēkā esošajos normatīvajos 
aktos. Bezvēsts pazudušo meklēšanas saistība ar slepkavību atklāšanu, problēmas, iespējamie 
risinājumi. Agrāk neatklātu noziegumu jēdziens, to rašanās iemesli un atklāšanas īpatnības. 
Operatīvās prevencijas problēmas un attīstības perspektīvas. Sērijveida noziegumu 
diagnosticēšanas problēmas un to risinājumi. Izspiešana organizētā grupā (rekets),tā tiesiskais 
raksturojums un profilakses iespējas. Pasūtījuma slepkavības, to raksturojums. Šo vardarbīgo 
noziegumu atklāšanas īpatnības. Kontrabanda, tās izpausmes veidi, noziedzīgo darbību 
dokumentēšana un materiālu realizācija. Naudas viltošana, tās paņēmieni un pasākumu 
kopums noziegumu atklāšanā. Kukuļošana, tās izpausmes, dokumentēšanas iespējas un 
realizācijas īpatnības. Krāpšana, kā viens no izplatītākajiem noziegumiem ekonomikā. Šī 
likumpārkāpuma izpausmes veidi. Sevišķā veidā veicamie operatīvie pasākumi, to 
pielietošanas taktiskie paņēmieni un šajos pasākumos izmantojamie operatīvi tehniskie 
līdzekļi. Nelikumīgi iegūtās (“netīrās”) naudas “atmazgāšana”. Šīs pretlikumīgās darbības 
raksturojums un sadarbības iespējas ar finansu aprites sistēmām. Transnacionālās noziedzības 
raksturojums. Sadarbības formas un iespējas ar citu valstu tiesībsargājošām institūcijām 
noziedzīgo grupējumu atmaskošanā. 
Katedra: Kriminālistikas 



Kursa docētāji: Dr.hab.jur., profesors A.Kavalieris, Dr.jur., profesors J.Ivančiks, M.jur., 
asoc.profesors L.Makans, M.jur., docents A.Lieljuksis, docente E.Pulka. 
Obligātās literatūras saraksts: 

1. A.Kavalieris, J.Ivančiks, L.Makans. Kriminālmeklēšana. Mācību grāmata 3. 
daļa.1999., Rīga, LPA.179 lpp. 

2. J.Ivančiks, V.Ķipēns. Narkokriminalitāte un tās aktualitātes.1997., Rīga.112 lpp. 
3. A.Kavalieris. Noziegumu atklāšanas dalībpersonu speciālā valstiskā aizsardzība. 

1997., Rīga, LPA.184 lpp. 
4. A.Lieljuksis. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana 1.daļa Institucionālā 

sistēma. 2001.,Rīga,LPA, 104 lpp. 
5. A.Lieljuksis. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana. Noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas krimināltiesiskais, kriminoloģiskais un kriminālistiskais 
raksturojums (Promocijas darba 2.daļa), SIA “ P& Ko”, 2003., 

6. N.Mihaleks. Organizētās noziedzības apkarošana1993., Rīga, LPA.13 lpp. 
7. Tulk. materiāli. Organizētās noziedzības apkarošana. ASV 1994., Rīga, LPA.24 lpp. 
8. Tulk.materiāli. Riska novērtēšana.1997., Rīga. 99 lpp. 
9. Dž. Mobins. Naudas atmazgāšana.1994., Rīga, LPA.15 lpp. 
10. Organizētā noziedzība un korupcijas pēcpadomju Krievijā 1995., Rīga, LPA. 70 lpp. 
11. P.Kuks. Narkotiku noziedzības profilakses problēmas1994., Rīga, LPA.11 lpp. 
12. Tulk.materiāli. Noziedzība, noziedznieki un to upuri ASV. 2001.,Rīga,LPA. 100 lpp. 
13. Barbara Huber, Brigit Klumpe, Karina Kornile, Frank L. Lorenz, Nikolaos Livos,Peter 

H.M.Rambach.“Besondere Ermittlungs massnahmen  zur Bekampfung Der 
Organisierten Kriminalitan in Belgien, Denimark, Groβbritanen, Griechenland, 
Frankreich”1992.,135 lpp. 

14. Claus Roxin.Strafverfahrensrecht,1995.,München, 522 lpp. 
15. Bernhard Kramer.Grundbegriffe des Straf-verfahrensrechts,1997, Stuttgart-Berlin 

Köln, 302 lpp. 
16. Code De Procédure Pénale.1998.,Éditions Dallaz 
17. Die polizeilishe Zusammenarbeit mit U-Personen 1992., Kriminalistik Verlag Gmbh 
18. Draft limited National Convention against tradicional Organized Crime 
19. Овчинский В.С. XXI век против мафии2001.,Москва, ИНФРА-М, 147 lpp. 
20. Мухин А.А. Российская организованная преступность и власть.История 

взаимноотношений.2003.,Москва,381 стр. 
21. Волковский В. Борьба с организованной преступностью в экономической 

сфере.2000. Москва. 215 стр. 
22. Основы борьбы с организованной преступностью:Монография/Под ред. 

В.С.Овчинского,В.Е. Эминова,Н.П.Яблокова. 1996.Москва,400 стр. 
23. Шакиров М.Наркобизнесс в России. 1998.Москва.425 стр. 
24. Р.С. Сатуев, Д.А. Шраер, Н.Ю. Яськова, Экономическая престпуность в 

финансово-кредитной системе, Центр экономики и маркетинга, М., 2000, 256 
стр. 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums: Dokumentu tehniskās ekspertīzes kriminālistikā 
Studiju kurss paredzēts: Maģistra profesionālajai studiju programmai “Tiesību zinātne” 
Studiju kursa apjoms kredītpunktos: 2 kredītpunkti 
Kontaktstundu skaits: 32 kontaktstundas (t.sk. 22 lekcijas, 10 semināri) 
Priekšnosacījumi pārbaudījuma kārtošanai: jāuzraksta un jāaizstāv referāts  
Sekmju kontroles forma: referāts, maģistra eksāmens 
Kursa mērķis: dot iespēju teorētisko atziņu izpētē kriminālistikas teorijas apakšnozarē un 
jomas aktuālo problēmu, kriminālistiskās tehnikas jaunāko sasniegumu aspektā, kā arī iegūto 
atziņu aprobācijai izvēlētajā apakšnozarē 



Kursa saturs: Dokumentu tehnisko ekspertīžu vispārējais raksturojums. Dokumentu izpētes 
metodes. Zīmogu un spiedogu nospiedumu ekspertīzes. Mašīnraksta ekspertīzes. Poligrāfiskās 
produkcijas ekspertīzes. Rokrakstā izpildītu dokumentu tehniskās ekspertīzes. Reti 
sastopamās dokumentu tehniskās ekspertīzes. Dokumentu materiālu izpēte.  Naudas zīmju un 
vērtspapīru ekspertīzes. Dokumentu tehnisko ekspertīžu vispārīgs raksturojums. Noteikumi, 
kādi jāievēro apejoties ar dokumentiem. Dokumentu izpētes metodes. Dokumentu izpēte, kurā 
grozījumi veikti, pielietojot dzēšanu. Dokumentu izpēte, kurā grozījumi veikti, pielietojot 
kodināšanu. Dokumentu izpēte, kurā grozījumi veikti, pielietojot pierakstīšanu. Nolietu, 
aizkrāsotu un aizsvītrotu tekstu kriminālistiskā izpēte. Zīmogu nospiedumu ekspertīzes. 
Rakstāmmašīnu iedalījums, darbības princips, iespējamie defekti. Rakstāmmašīnas tekstu 
izpēte nolūkā noteikt rakstāmmašīnas tipu, veidu, marku. Rakstāmmašīnas tekstu izpēte 
nolūkā identificēt rakstāmmašīnu pēc dokumenta teksta. Iespiesto tekstu izpēte. Ierakstu u.c. 
dokumentu rekvizītu izpildīšanas secība. Printeru klasifikācija un to izdruku pazīmes. 
Kopējamie aparāti, to iedalījums, kopiju izpētes iespējas. Faksa аparāti. Datorprogrammu 
izmantošana dokumentu tehniskajā ekspertīzē. Poligrāfiskās produkcijas klasifikācija, 
pazīmes, izpēte. Dokumentu materiālu izpētes iespējas. Naudas un vērtspapīru aizsardzības 
līdzekļi. Kolekcijas un datu bāzes dokumentu tehniskajā ekspertīzē. Dokumentu vecuma 
noteikšanas iespējas. 

Katedra: Kriminālistikas 
Studiju kursa docētāji: M.chem., lektore L.Feldmane 
Obligātās literatūras saraksts: 

1. Aut. grupa A.Kavaliera vadībā. Kriminālistika. Mācību grāmata 1. daļa 
Kriminālistiskā tehnika 8.nod. 3. izdevums. 2002. Rīga, SIA “ P&Ko” 8. nodaļa 

2. LR IeM Latvijas Republikas nepilsoņa pase1997., Rīga.13 lpp. 
3. Žurnāls“Datorpasaule” 
4. Forensic Science, an introduction to criminalistics, Peter R.De Forest, R.E.Gaensslen, 

Henry C.Lee, McGraw-Hill, Inc., 1983 
5. The Scientific Examination of Documents, method and techniques, David Ellen, 

Taylor & Francis, 1997, 
6. Forensic examination of rubber stamps, a practical guide, Jan Seaman Kelly, Charles 

C Thomas publisher, 2002. 
7. Problems of Forensic Sciences, Krakow 2001. 
8. Problems of Forensic Sciences, Krakow 2002. 
9. Levinson Jay Questioned Documents: a Lawyer’s handbook, Academic Press. A 

Harcourt Science and Technology Company. San Diego San Francisco New York 
Boston London Sydney Tokyo. 2001. 

10. Peter R. De Forest,R.E.Gaensslen,Henry C.Lee“Forensic Science”An introduction to 
criminalists1983 

11. Kuei Liu,Li-Su Lang,Kun-Chi ChengDetermining color print fogery by comparing the 
difference between the crystal and the traditional screen dot“International Journal of 
Forensic Documental Examiners” 

12. David EllenThe Scientific examination of documents: Methods and Techiques1989 
13. Brian LaneThe Encyclopedia of Forensic Science1992 
14. Joel S. HarrisDual? Mono? What’s the diff?“International Journal of Forensic 

Document Examiners” 
15. J.Rzepka,P.WisniewskiUse of fluorescence in forensic examinations“Problemy 

kryminalistyki”Nr. 224, 1999. 
16. M.L. Pearse,J.B. BrennanImportance of absolute humidity in the operation of the 

electrostatistic detection apparatus“Forensic Science International”83 (1996)121 – 131 
17. Авт. коллектив. Технико криминалистическая экспертиза документов.1978., 

Волгоград.212c. 



18. Под редакцией А.Н.Самончика. Криминалистическая экспертиза. Выпуск 4. 
1966., Москва.112c. 

19. Под редакцией А.Н.Самончика и Ф.П.Совы. Криминалистическая экспертиза. 
Выпуск 81973., Москва.26c. 

20. Под редакцией В.А.Сметкова. Общие положения технико-криминалистической 
экспертизы документов.1987., Москва. 86c. 

21. Под редакциейА.П.Моисеева. Восстановление содержания документов1974., 
Москва. 88c. 

22. С.А. Смирнова. Эксперт в правопримирительном процессe. 2000.,С.-
Перербург.,Питер. 245c. 

23. Žurnāls«Компьютер пресс». periodika 
 

Studiju kursa apraksts 
 
Studiju kursa nosaukums: Tiesiskās izziņas metodoloģija 
Studiju kurss paredzēts: Maģistra profesionālajai studiju programmai “Tiesību zinātne” 
Studiju kursa apjoms kredītpunktos: 2 kredītpunkti. 
Kontaktstundu skaits: 32 kontaktstundas (t.sk.20 lekcijas, 6 semināri, 6 eksāmens) 
Priekšnosacījumi pārbaudījuma kārtošanai: jāuzraksta un jāaizstāv referāts 
Sekmju kontroles forma: referāts, eksāmens 
Kursa mērķis: Maģistrantu radošās domāšanas attīstīšana tiesiskās izziņas un pētnieciskās 
darbības sfērās atbilstoši mūsdienu zinātniskās izziņas metodoloģijas prasībām. 
Kursa saturs: Metodoloģija un tiesības. Lieta, īpašība un attiecība. Sakarība. Likums un 
tiesības. Esamības sistēmiskums. Sociālās sistēmas. Attīstības problēma. Tiesisko jēdzienu 
būtība un attiecības. Klasifikācija tiesībās. Tiesisko jēdzienu definēšana. Spriedums un 
jautājums. Loģikas pamatlikumi tiesiskajā izziņā. Tiesību normu loģiskā analīze. Dedukcija 
tiesiskajā izziņā. Indukcija un analoģija. Esamība un patiesība. Patiesība un pierādījums. 
Pierādījuma veidi. Pierādījuma loģiskās prasības. Patiesības aksioloģija. 
Katedra: Filozofijas. 
Studiju kursa docētājs: Dr.habil.phil., profesors Ivans Vedins 
Obligātās literatūras saraksts: 
Vedins I. Sistēmiskās izziņas metodoloģija.//Administratīvā un Kriminālā justīcija. Rīga, 
2005., Nr.1 
Vedins I. Patiesība, taisnība un taisnīgums.// Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis “Sociālās un 
humanitārās zinātnes”, 2004. Nr.4. 
Vedins I. Sociālās sistēmas.//LPA Raksti, 11.sēj. Rīga, 2004.  
Vedins I. Attīstības problēma.//LPA Raksti 10.sēj., Rīga, 2003. 
Vedins I. Policijas darbinieka domāšanas kultūra.//LPA Starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli. Rīga, 2003. 
Vedins I. Patiesība un pierādījums.//Administratīvā un Kriminālā justīcija, Rīga, 2002. Nr.2.  
Vedins I. Metode un metodoloģija.//LPA Raksti 9.sēj. Rīga, 2002. 
Vedins I. Likuma ontoloģija.//LPA Raksti 8.sēj. Rīga, 2001. 
Vedins I. Latvijas likumdošanas loģiskie aspekti.// Administratīvā un Kriminālā justīcija. 
Rīga, 2000., Nr.3. 
Vedins I. Loģika: Mācību grāmata augstskolām. Rīga, 2000. 
Vedins I. Par juridiskās terminoloģijas precizitāti.//Administratīvā un Kriminālā justīcija. 
Rīga, 1998., Nr.1. 

 
Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums: Juridiskās informācijas iegūšana un analīze. 
Studiju kurss paredzēts: Maģistra profesionālajai studiju programmai “Tiesību zinātne” 



Studiju kursa apjoms kredītpunktos: 1 kredītpunkts. 
Kontaktstundu skaits: 32 kontaktstundas (t.sk. 11 lekcijas, 17 semināri, 4 ieskaite) 
Priekšnosacījumi pārbaudījuma kārtošanai: sekmīga kontroldarbu nokārtošana 
Sekmju kontroles forma: ieskaite 
Studiju kursa mērķis: Detalizēti iztirzāt un analizēt informācijas iegūšanas tiesiskos un 
sociālos aspektus, informācijas aprites informātiskos un tiesiskos pamatus; analizēt un izvērtēt 
LR likumus, normatīvos aktus un citus regulējošos dokumentus par informācijas iegūšanu un 
uzglabāšanu, tās drošību un aizsardzību, privātumu un atklātumu, tās apstrādi un izplatīšanu. 
Padziļināt un nostiprināt kursa klausītāju zināšanas un prasmes, kā iegūt, uzglabāt un 
apstrādāt juridisko informāciju ar zinātniskajām metodēm. Apgūt prasmes, kā efektīvi 
izmantot un integrēt šo informāciju savā ikdienas studiju darbā saistībā ar studiju programmu, 
izpildot arī citu studiju kursu konkrētus uzdevumus, vai arī, risinot kādas citas neatkarīgas 
specifiskas zinātniskās pētniecības problēmas kursa klausītāju interesējošajā nozarē. 
Studiju kursa saturs: Datortīkli. Tīkla slēguma veidi. Interneta tīkla uzbūves principi. Tīkla 
protokoli un servisi. IP adreses. Lokālie datortīkli. Datorsistēmu adresācija. Datu apmaiņas 
protokoli. E-pasta programmas. Informācijas meklēšana attālinātās datu bāzēs. Atlasīto datu 
attīrīšana, saglabāšana, strukturēšana, apstrāde, pārsūtīšana un publicēšana (Pārlūkprogrammu 
Internet Explorer un Netscape Navigator lietošana, informācijas meklēšanas mašīnas, 
meklēšanas rezultātu analīze, juridiskās informācijas datu bāzes, valsts nozīmes datu bāzes, 
utt.). Meklēšanas programmas Google (http://www.google.com) darbināšana. Meklētāja 
konfigurēšana un parametru iestatīšana, atslēgas vārdu uzdošana un meklējamo objektu 
kategorijas (Web lapas, attēli, u.c.) izvēle. Standarta un izvērstā pieprasījuma veidošana. 
Meklēšanas rezultāta – atlasītās informācijas analīze. Atlasītās informācijas tālāka attīrīšana 
no neaktuāliem datiem un tās apjoma sašaurināšana. Publiski pieejamo LR juridiskās 
informācijas resursu noskaidrošana ar meklēšanas programmas Google palīdzību. Normatīvo 
aktu informācijas sistēmas (NAIS) lietošana – informācijas meklēšana, saglabāšana, 
strukturēšana, apstrāde, un pārsūtīšana. Normatīvo aktu informācijas sistēmas darbināšana. 
Programmas logs un izvēlnes. Pieprasījuma veidošana, saglabāšana un atkārtota atvēršana. 
Meklēšanas rezultāts un tur iegūstamā informācija. Dokumentu saraksta un atsevišķa 
dokumenta saglabāšana. Kontekstuālā meklēšana. Nacionālie juridiskās informācijas resursi. 
LR Saeimas publiski pieejamās juridiskās informācijas resursi. LR Saeimas Web lapas 
struktūra un informācijas meklēšana Saeimas serveros. Informācija par likumdošanas procesu 
LR. Valsts iestādes Latvijā kā juridiskās informācijas avoti - Valsts prezidenta kanceleja, 
Ministru kabinets, Satversmes tiesa, Centrālā vēlēšanu komisija, Latvijas Banka, Rīgas dome, 
Valsts kontrole, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Iekšlietu ministrija, Ārlietu ministrija, 
Aizsardzības ministrija, u.c. Starptautiskie juridiskās informācijas resursi. Juridiskās 
informācijas datu bāzes, kuras uztur Starpvalstu organizācijas, Starpparlamentu savienība, 
Akadēmisko programmu aģentūra, utt. Ziemeļvalstu informācijas birojs Rīgā, Eiropas 
Padomes Informācijas un dokumentācijas centrs, Eiropas Savienības institūcijas, u.c. Datu 
drošība un aizsardzība. Datu fiziskā un loģiskā drošība. Datu arhivēšana un rezerves kopiju 
veidošana. Datorsistēmu vīrusi un antivīrusu programmas. Datorvīrusu klasifikācija pēc 
inficētā objekta (disku sistēmas apgabals – ielādes sektora vīrusi un failu vīrusi), pēc vīrusa 
īpašībām un pēc vīrusa izplatīšanās veida. Datorsistēmas darbības iespējamie traucējumi pēc 
inficēšanās ar datorvīrusu. Paroļu lietošana. Failu kompresija un dekompresija. Failu 
arhivēšanas programmas WinZip un WinRar darbināšana no pārlūkprogrammas Windows 
Explorer. Vienkāršāko arhīvu izveidošana. Saarhivētās informācijas atarhivēšana. 
Elektronisko datu rezerves kopiju veidošana uz vairākiem nesējiem. Backup kopiju 
veidošana. 

Antivīrusu programmu (NortonAntiVirus, Kaspersky AntiVirus, u.c.) lietošana. 
Programmas loga konfigurēšana un skanējamo disku izvēle, failu tipa izvēle. Iespējamās 
darbības ar inficētiem failiem, šo darbību iestatīšana. Paroļu lietošana. 

Studiju kursu realizē: Informātikas centrs. 



Studiju kursa docētāji: Dr.phys., docents Uldis Kanders, M.sc.comp., docente Inguna Trule 
Obligātās literatūras saraksts: 

1. Sataki K., Visipkova J. Microsoft Windows Professional 2000 no A līdz Z, 
Datorzinību centrs, 2001, 135 lpp. 

2. Pāvilsone I., Murāne D.. Microsoft Word 2000 no A līdz Z, Datorzinību centrs, 2000, 
133 lpp. 

3. Ķiņķere A., Narņicka S. Microsoft Excel 2000 no A līdz Z, 1.grāmata Datorzinību 
centrs, 2000, , 135 lpp. 

4. Ķiņķere A., Narņicka S. Microsoft Excel 2000 no A līdz Z, 2.grāmata, Datorzinību 
centrs, 2000, 133 lpp. 

5. Ķinis U. Kibernoziegumi un kriminālprocess. // Latvijas Vēstnesis, 2001. g. 20. febr., 
Nr. 28, 2001. g. 27. febr., Nr. 32, 2001. g. 6. marts, Nr. 36, 2001. g. 13. marts, Nr. 40. 

6. Miķelsons U. Informācijas tehnoloģiju noziegumu izmeklēšanas īpatnības: 
Monogrāfija. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003. – 387 lpp. 

7. Miķelsons U. Datortehniskā ekspertīze. / Tiesu ekspertīze Latvijā: Rokasgrāmata; 
4. izdevums. / Autoru grupa profesora A. Kavaliera vadībā. – Rīga: LPA, 2001. – 
18. – 21. lpp. 

8. Ķinis U. Noziedzīgi nodarījumi pret informācijas sistēmu drošību. e-pasaule 9 '2003 
9. Informācijas un komunikāciju tiesības. / Autoru kolektīvs U.Ķiņa juridiskajā 

redakcijā. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. – I sēj.: 318 lpp.; II sēj.: 608 lpp. 
10. Kenedijs A. Interneta rokasgrāmata. – Rīga: Nordik, 1998. – 350.lpp. 
11. Vilks A. Kriminoloģija. - Rīga: Nordik, 1998. 319.-344.lpp.  
12. Miķelsons U. Sākotnējās darbības ar informācijas tehnoloģiju saistītās lietās un 

datortehniskās ekspertīzes noteikšanas metodika. – Rīga: LPA, 2000. – 35 lpp.  
13. Treiguts E. Datu drošība un datortīkli. - Rīga, "Turība", 1999, 167.lpp. 
14. Brauns A., Borzovs J., Gobzenis A. Angļu–latviešu-krievu vārdnīca: datori, datu 

apstrāde un pārraide. R, Avots, 2001., 660 lpp. 
15. Āboliņa L. Informācijas aizsardzības tiesiskā vide Latvijā. // Administratīvā un 

Kriminālā Justīcija, 2003.nr.1/2, 60.-71.lpp. 
16. Krimināllikums, pieņemts 17.06.1998. 
17. Fizisko personu datu aizsardzības likums, pieņemts 23.03.2000. 
18. Likums " Par valsts noslēpumu", pieņemts 17.10.1996. 
19. Valsts informācijas sistēmu likums, pieņemts 02.05.2002. 
20. Informācijas atklātības likums, pieņemts 29.10.1998. 
21. Elektronisko dokumentu likums, pieņemts 31.10. 2002. 
22. MK noteikumi nr. 408 „Datu valsts inspekcijas nolikums”, pieņemti 28. 11.2000. 
23. MK noteikumi nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, 

Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības 
noteikumi", pieņemti 06.01.2004. 

24. MK noteikumi nr.887 "Valsts noslēpuma objektu saraksts", pieņemti 26.10.2004. 
25. MK noteikumi Nr.40 “Personas datu apstrādes sistēmas aizsardzības obligātās 

tehniskās un organizatoriskās prasības”, pieņemti 30.01.2001. 
26. MK noteikumi Nr.141 “Informācijas sistēmās esošo dokumentēto datu un elektronisko 

dokumentu arhivēšanas noteikumi”, pieņemti 02.04.2002. 
27. MK noteikumi Nr.275 Kārtība, kādā valsts un pašvaldību iestāžu un pašvaldību 

iestāžu rīcībā esošā informācija nododama atklātībai, pieņemti 03.08.1999. 
 

Studiju kursa apraksts 
 
Studiju kursa nosaukums: Dienesta darba organizācijas aktualitātes publiskajā pārvaldē 
Studiju kurss paredzēts: Maģistra profesionālajai studiju programmai “Tiesību zinātne” 
Studiju kursa apjoms kredītpunktos: 2 kredītpunkti 



Kontaktstundu skaits: 32 kontaktstundas (t.sk. 18 lekcijas, 8 semināri, 6 eksāmens) 
Priekšnosacījumi pārbaudījuma kārtošanai: sekmīga studiju kursa apguve, nokārtota 
robežkontrole, izstrādāts un aizstāvēts referāts 
Sekmju kontroles forma: referāts, eksāmens 
Kursa mērķis: apgūt un pilnveidot zināšanas par dienestu darba organizācijas aktualitātēm 
Eiropas Savienības administratīvajā telpā, to lomu publiskās pārvaldes sistēmā 
Kursa uzdevumi: izkopt praktiskā darba iemaņas izziņas materiālu atlasē, informācijas 
apkopošanai, salīdzināšanai, analīzei un secinājumiem; izkopt patstāvīgā darba iemaņas 
pētnieciskajā darbā, studējot pārvaldes jautājumus 
Kursa saturs: Publiskās pārvaldes jēdziens, tās organizācija. Pārvaldes likumsakarības un 
principi. Dienestu loma publiskajā pārvaldē, to funkcijas, uzdevumi, kompetence. Dienestu 
darba organizācijas pamatkomponenti (mērķi, metodes, līdzekļi, procesi, rezultāti). Dienestu 
pārvaldes sistēmas. Dienestu pārvaldes funkcijas. Pārvaldes tehnoloģija. Dienestu darba 
organizācijas metodika (administratīvo, personāla funkciju un organizatorisko procesu 
realizācijas metodika). Dienestu darba organizācijas kultūras aspekti (pārvaldes sistēmu 
tiesiskās reglamentācijas, sociāli psiholoģiskā, ētiski estētiskā, pārvaldes lēmumu veidošanas 
pamatu analītiskā kultūra. Dienestu vadītāju kvalitatīvais raksturojums). Pārvaldes problēmas. 
Katedra: Valsts tiesību katedra 
Studiju kursa docētājs: lektore I.Lūciņa 
Obligātās literatūras saraksts:  

1. Jansone D., Reinholde I., Ulnicāne I. Latvijas publiskā pārvalde. – Rīga, Latvijas 
Universitāte, 2002. 292 lpp. 

2. Līdumnieks A. Vadīšana.  - Rīga, 1996. 227 lpp. 
3. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments. Teorija un prakse. - R.: Vaidelote, 2001. 509 

lpp. 
4. Vorončuka I. Personāla vadība. Teorija un prakse. - R.: Latvijas Universitāte, 2001. 

320 lpp.  
5. Тихомиров Ю. В. Теория управления. – Москва, Вестник, 1997.г., 328 с. 
6. Clarke J., Newman J. The Managerial State. London, Sage, 1997. 
7. Goodin R. The theory of institucional design. – Cambridge, Cambridge University 

Press, 1996, p.13. 
8. Pierre J. Bureaucracy in the modern state: an introduction to comparative public 

administration. Aldershot, Edward Elgar, 1995. 
9. Pollitt C., Bouchaert G. Public Management Reform: A Comparative Analysis. 

Oxford University Press, 2000. 
 

Studiju kursa apraksts 
 
Studiju kursa nosaukums: Juridiskās psiholoģijas problēmas 
Studiju kurss paredzēts: Maģistra profesionālajai studiju programmai “Tiesību zinātne” 
Studiju kursa apjoms kredītpunktos: 2 kredītpunkti. 
Kontaktstundu skaits: 32 kontaktstundas (t.sk. 16 lekcijas, 12 semināri, 4 ieskaite). 
Priekšnosacījumi pārbaudījuma kārtošanai: studiju kursa sekmīga apgūšana, 1 
kontroldarbs 
Sekmju kontroles forma: ieskaite. 
Kursa mērķis: Iepazīstināt maģistrantus ar juridiskās psiholoģijas problēmām. Īpašu 
uzmanību pievērst terorisma un dažāda veida atkarību psiholoģiskajam aspektam. Palīdzēt 
maģistrantiem iegūt papildus zināšanas adaptācijā ekstremālos apstākļos un readaptācijas 
etapā. 
Kursa saturs: Juridiskās psiholoģijas pamatproblēmu apskats. Tiesu psiholoģiskā ekspertīze 
krimināltiesību procesā. Tiesu darbības psiholoģija. Civiltiesību regulēšanas psiholoģiskais 
aspekts. Terorisma psiholoģija. Pārrunas ar noziedzniekiem ekstremālos apstākļos. Atkarība 



un atkarīgas personības psiholoģiskās īpatnības. Nepilngadīgo un jauniešu deviantās 
uzvedības profilakses un korekcijas ceļi. Personības adaptācijas spējas ekstremālos apstākļos. 
Katedra: Filozofijas. 
Studiju kursa docētājs: lektore, M.paed., M.psych.,Regīna Jeļisejeva. 
Obligātās literatūras saraksts: 
Ainsworth, P.B. Psychology and crime: myths and reality. - England: Longman, 2000, 212 p. 
Gangs and delinquency in devepmental perspective / Terence P. Thornberry... . - Cambridge: 
Cambridge Univercity Press, 2003, 238 p. 
Volckets J. Narkomānija: psiholoģija, terapija. – Rīga: UNDCP, 2001.-175 lpp. 
Башкатов И.П. Психология неформальных подростково-молодёжных групп. – М.: 
Информпечать, 2000.-334 с. 
Васильев В.Л. Юридическая психология. – СПб: Питер, 2001.-634 с. 
Кулганов В.А., Юнацкевич П.И. Как не стать психом. – СПб: Атон, 1999.-320 с. 
Ольшанский Д.В. Психология террора. – М.: Академичкский Прект:ОППЛ; 
Екатеринбург: Деловая книга, 2002.-318 с.  
Психология и лечение зависимого поведения. – М.: Класс, 2000.-217 с. 
Психология. Педагогика. Этика. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1999.-350 с. 
Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. – М.: Юрлитинформ, 2001.-347 с. 
Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. – М.: Издательство НОРМА, 
1998.-285 с. 

 
5. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 

 
Latvijas Policijas akadēmija dažādos masu mēdijos sniedz informāciju par studiju 

iespējām (piemēram, avīzēs „Lauku Avīze”, „Izglītība un Kultūra”, „Dienas Bizness”), 
piedalās ikgadējā starptautiskajā izglītības izstādē „Skola”, izgatavo dažādus reflektantiem 
domātus informatīvos bukletus par Latvijas Policijas akadēmijā realizējamajām studiju 
programmām.  

Informācija par studiju iespējām Latvijas Policijas akadēmijā ir atrodama:  
• LPA interneta mājas lapā www.polak.edu.lv; 
• Augstskolu katalogā „Kur mācīties tālāk?”;  
• Katalogā „Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs. 2005”. 
2005.gada 19.martā LPA notika Informācijas diena reflektantiem, kurā jebkurš 

interesents varēja uzzināt visu viņu interesējošo informāciju par studiju iespējām akadēmijā, 
bet jāatzīst, ka lielākā potenciālo maģistrantu daļa par studijām maģistra programmā 
konsultējas Pēcdiploma izglītības nodaļā un Studiju nodaļā ārpus informācijas dienas.  

Tāpat Latvijas Policijas akadēmija regulāri rīko informatīvos braucienus uz Latvijas 
reģionālajiem konsultāciju punktiem policijas pārvaldēs (Jelgava, Liepāja, Rēzekne, 
Valmiera, Daugavpils u.c.) un informē interesentus par studiju iespējām Latvijas Policijas 
akadēmijā. 

 
  



6. LPA Maģistra profesionālās studiju programmas „Tiesību zinātne” 
perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa 

 
6.1. MAĢISTRA PROFESIONĀLĀS STUDIJU PROGRAMMAS „TIESĪBU 

ZINĀTNE” ATBILSTĪBA OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS 
VALSTS STANDARTAM UN JURISTA PROFESIJAS STANDARTAM 

 
Latvijas Policijas akadēmijas Maģistra profesionālā studiju programma „Tiesību 

zinātne” ir veidota atbilstoši Ministru kabineta noteikumos nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (pieņemti 2001.gada 20.novembrī) 
izvirzītajām prasībām maģistra profesionālajām studiju programmām.  

Programma kopumā vērsta uz otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartā 
noteikto mērķu un uzdevumu kvalitatīvu sasniegšanu un realizāciju. Programmas stratēģiskais 
mērķis ir nodrošināt tiesību zinātnes teorētiskajos pamatos sakņotas, valsts ekonomikas, 
kultūras, sociālajām vajadzībām un profesijas standartiem atbilstošas profesionālās studijas un 
īstenot nozarei un specializācijai raksturīgu padziļinātu zināšanu un prasmju apguvi, kas 
nodrošina iespēju izstrādāt jaunas vai pilnveidot esošās sistēmas, sagatavo jaunrades, 
pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam nozarē. 

Studiju programmas saturs atbilst otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
standartam par maģistra profesionālo studiju programmu obligāto saturu, jo tā ir izstrādāta un 
tiek organizēta, ievērojot noteiktās prasības programmas apjomā un struktūrā.   

Studiju programmas kopējais apjoms ir 40 kredītpunkti, kas paredzēts divu semestru 
ilgām pilna laika studijām vai trīs semestru ilgām nepilna laika studijām.  

Programmas saturu veido:  
- studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi tiesību zinātnes teorijā 

un praksē un kuru apjoms ir 7 kredītpunkti; 
- pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju 

kursi, kuru apjoms ir 5 kredītpunkti; 
- pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi, kuru apjoms ir 2 kredītpunkti; 
- prakse, kuras apjoms ir 6 kredītpunkti; 
- valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra darba vai diplomdarba 

(diplomprojekta) izstrādāšana un aizstāvēšana un kura apjoms ir 20 
kredītpunkti. 

 
Maģistra profesionālās studiju programmas “Tiesību zinātne” atbilstība otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartam 
 

LR MK 20.11.2001 noteikumi nr.481 
”Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu” 

LPA Maģistra profesionālā studiju 
programma „Tiesību zinātne” 

 

IV. Maģistra programmas obligātais saturs 

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

  

18. Maģistra programmas obligāto saturu veido: 

18.1. studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares 
teorijā un praksē un kuru apjoms ir vismaz 7 kredītpunkti; 

 
 
 
 
 
Programmas apjoms – 40 KP. Tā kā uzņemšanas prasība 
ir iepriekš iegūta jurista profesionālā kvalifikācija (piektā 
līmeņa profesionālā kvalifikācija), kura iegūta, pabeidzot 
vismaz četru gadu studiju programmu, bet maģistra 
studiju programmas ilgums – 1 gads  (klātienē) vai 1,5 
(neklātienē) gadi, tad studiju ilguma prasība ir ievērota. 
 
 
 
attiecībā uz šo studiju kursu bloku attiecināmi studiju kursi – 
Latvijas un Eiropas Savienības tiesību pilnveides problēmas 
3KP, profesionālās specializācijas studiju kursi 4 KP apjomā. 



 
18.2. pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un 
vadībzinību studiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 5 kredītpunkti; 
 
 
 
 
 
18.3. pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 
2 kredītpunkti; 
 
 
18.4. prakse, kuras apjoms ir vismaz 6 kredītpunkti; 
 
 
18.5. valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra darba vai 
diplomdarba (diplomprojekta) izstrādāšana un aizstāvēšana un kura 
apjoms ir vismaz 20 kredītpunktu. 
  
19. Izpildot uzņemšanas prasības attiecīgajā maģistra programmā, 
maģistra programmā var imatrikulēt izglītojamos ar iepriekš iegūtu 
profesionālo bakalaura grādu vai akadēmisko bakalaura grādu, vai 
profesionālo kvalifikāciju, kura iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu 
studiju programmu. 
 
20. Maģistra programmā izglītojamie ar iepriekš iegūtu akadēmisko 
bakalaura grādu iegūst piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. 
 
 21. Studiju kursu izvēli maģistra programmā, studiju kursu saturu un 
apjomu, kā arī prakses saturu atbilstoši iegūstamajam grādam nosaka 
profesijas standarts. 
 
 22. Pēc maģistra programmas apguves piešķir profesionālo maģistra 
grādu nozarē, starpnozarē, kopnozarē vai profesijā. 
  
23. Profesionālais maģistra grāds dod tiesības, izpildot uzņemšanas 
prasības attiecīgajā doktora studiju programmā, turpināt izglītību 
doktora studiju programmā. 
 

 
 
attiecībā uz šo studiju kursu bloku attiecināmi studiju kursi  
Tiesiskās izziņas metodoloģija 2 KP, Juridiskās informācijas 
iegūšana un 
analīze 1 KP, Dienesta darba organizācijas aktualitātes publiskajā  
pārvaldē 2 KP. 
 
attiecībā uz šo studiju kursu bloku attiecināms – Juridiskās 
psiholoģijas problēmas 2 KP  
 
 
prakse – 6 KP 
 
 
valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra darba 
izstrādāšana un aizstāvēšana, apjoms 20 KP 
 
 
 

iepriekšējā izglītība: iepriekš iegūta jurista profesionālā 
kvalifikācija (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija), kura 
iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu.  
 
šāda iespēja nav paredzēta, jo programmā tiek uzņemtas tikai 
personas ar jurista profesionālo kvalifikāciju 
 
skat. salīdzinājumu ar jurista profesijas standartu 
 
 
 
iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē  
 
 
Iegūtā izglītība dod tiesības, izpildot uzņemšanas prasības 
attiecīgajā studiju programmā, turpināt izglītību doktora studiju 
programmā 

 
Maģistra profesionālās studiju programmas “Tiesību zinātne” atbilstība jurista 

profesijas standartam 
Jurista profesijas standarts ir apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas 

2003.gada 29.decembra rīkojumu nr. 649 (1.pielikums LPA Maģistra profesionālās studiju 
programmas „Tiesību zinātne” perspektīvajam novērtējumam no Latvijas valsts interešu 
viedokļa). 

Tā kā saskaņā ar uzņemšanas noteikumiem LPA Maģistra profesionālajā studiju 
programmā „Tiesību zinātne” var tikt uzņemtas personas ar iepriekš iegūtu jurista 
profesionālo kvalifikāciju (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija), kas iegūta, pabeidzot 
vismaz četru gadu studiju programmu, tad, faktiski jau uzņemšanas brīdī reflektanta prasmēm, 
iemaņām un zināšanām jāatbilst jurista profesijas standartam. Tādējādi maģistra 
profesionālajā studiju programmā ietvertie studiju kursi nodrošina iespēju iegūt padziļinātas 
zināšanas tajās jomās, kuras kā apgūtas pielietošanas līmenī paredz jurista profesijas 
standarts.  

Izvērtējot LPA Maģistra profesionālās studiju programmas „Tiesību zinātne” 
atbilstību jurista profesijas standartam, secināms, ka šī programma pilnībā atbilst profesijas 
standartam un sniedz iespēju iegūt nepieciešamās prasmes un zināšanas standartā paredzēto 
pienākumu un uzdevumu īstenošanai. 

 
6.2. MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMU SALĪDZINĀJUMS 

Kritērijs Latvijas Policijas 
akadēmija 

Starptautiskā 
universitāte 

Konkordija Audentes 

Tartu Universitāte 

Valsts Latvija Igaunija Igaunija 
Studiju LPA Maģistra profesionālā Tiesību zinātnes Tiesību zinātnes maģistra 



programmas 
nosaukums 

studiju programma 
„Tiesību zinātne” 

maģistra programma programma 

Studiju 
programmas 

ilgums 

1 gads pilna laika studijām, 
1,5 gadi nepilna laika 
studijām 

1 gads 2 gadi 

Studiju 
programmas 

apjoms 

40 kredītpunkti 40 kredītpunkti 80 kredītpunkti 

Studiju 
pamatkursi 

“Latvijas un Eiropas 
Savienības tiesību pilnveides 
problēmas” (3 KP); “Tiesiskās 
izziņas metodoloģija” (2KP); 
“Juridiskās informācijas 
iegūšana un analīze” (1 KP); 
“Dienesta darba organizācijas 
aktualitātes publiskajā 
pārvaldē” (2 KP), “Juridiskās 
psiholoģijas problēmas” (2 
KP) 

„Starptautiskais 
komerciālais tiesas 
process” (4KP); 
„Starptautiskās 
publiskās tiesības 
(padziļinātais kurss)” 
(4KP); „Starptautiskās 
tirdzniecības tiesības” 
(4KP); „Starptautiskās 
cilvēktiesības” (4KP); 
„Eiropas kopējā tirgus 
tiesības” (4KP); 
„Eiropas Savienības 
institūciju tiesības” 
(4KP). 
 

„Tiesību teorija” (2KP), 
„Konstitucionālās tiesības 
maģistrantiem” (3KP), „Eiropas 
Savienības tiesības 
maģistrantiem” (2KP), 
„Administratīvās tiesības un 
administratīvais process 
maģistrantiem” (2KP), „Romiešu 
privātās tiesības maģistrantiem” 
(2KP), „Saistību tiesību aktuālās 
problēmas maģistrantiem” 
(2KP), „Capita Selecta 
20.gs.filozofijā” (2KP), 
„Mūsdienu ētikas atsevišķas 
problēmas maģistrantiem” 
(2KP), „Zinātne darbībā” (2KP), 
„Pedagoģiskā mijiedarbība 
maģistrantiem” (2KP),  
Maģistra eksāmens (5KP)  

Kopā 10 kredītpunkti 24 kredītpunkti 26 kredītpunkti 
Specializācijas 

(izvēles) 
studiju kursi 

Valsts tiesību apakšnozarē: 
“Publiskā pārvalde vienotā 
administratīvā telpā” (2 KP); 
“Pilsonība Latvijā un Eiropas 
Savienībā” (2 KP);  
Civiltiesību apakšnozarē: 
“Darījumi ar īpašumiem” (2 
KP); “Komerctiesību aktuālās 
problēmas” (2 KP) vai 
„Intelektuālā īpašuma 
tiesības”; 
 Krimināltiesību 
apakšnozarē: 
“Salīdzinošās 
krimināltiesības” (2 KP); 
“Salīdzinošās kriminālprocesa 
tiesības” (2 KP);  
Policijas tiesību 
apakšnozarē: 
“Nacionālās policijas tiesības” 
(2 KP); “Policijas sadarbība 
Eiropas Savienībā” (2 KP);  
Tiesu varas institūciju 
tiesību apakšnozarē: 
“Ārvalstu tiesu varas 
institūciju tiesības” (2 KP); 
“Latvijas tiesu institūciju 
tiesību problēmas” (2 KP);  
Kriminālistikas un 
operatīvās darbības teorijas 
apakšnozarē: 
“Kriminālistikas problēmas” 
(2 KP); “Operatīvās darbības 
problēmas” (2 KP) vai 

„Intelektuālā īpašuma 
tiesības” (2KP), 
„Eiropas Savienības 
konkurences tiesības” 
(2KP), „Starptautiskās 
un Eiropas nodokļu 
tiesības” (2KP), „E-
komercijas tiesības” 
(2KP). 

Jāizvēlas alternatīvie papildkursi 
10 KP apjomā:  
„Civildienests” (2KP), 
„Starptautiskās gaisa tiesības” 
(2KP), „Starptautiskās tiesības 
maģistrantiem” (4KP), „Sodu 
izpildes tiesības maģistrantiem” 
(4KP), „Kriminālprocess 
maģistrantiem” (4KP), 
„Kriminoloģija un noziedzības 
prevencija maģistrantiem” 
(2KP), „Civiltiesību problēmas 
maģistrantiem” (2KP), 
„Salīdzinošās privātās tiesības 
maģistrantiem” (2KP), „Īpašuma 
tiesību problēmas 
maģistrantiem” (2KP), 
„Intelektuālā īpašuma tiesību 
problēmas maģistrantiem” 
(2KP), „Zaudējuma 
atlīdzināšanas tiesības 
maģistrantiem” (2KP), 
„Tendences Igaunijas tiesību 
sistēmas un justīcijas 
administrēšanas attīstībā” (2KP), 
„Zinātnes darbībā teorētiskā un 
metodoloģiskā bāze 
maģistrantiem” (2KP), 
„Salīdzinošās konstitucionālās 
tiesības” (2KP), „ANO 
Cilvēktiesību konvencijas 
nodrošināšanas sistēma” 
(1,5KP), „Parlamentārie režīmi” 
(1,5KP), „Starptautiskās 



“Dokumentu tehniskās 
ekspertīzes kriminālistikā” (2 
KP).  

humanitārās tiesības” (2KP), 
„Bankrota tiesības”(2KP), 
„Civiltiesisko piespiedu līdzekļu 
tiesības” (2,5KP), 
„Diplomātiskās un konsulārās 
tiesības” (2KP), 
„Kriminālpolitika” (2KP), 
„Starptautisko tiesību speciālais 
kurss” (2KP), „Seminārs 
civiltiesībās” (2KP), 
„Autortiesības” (2KP), 
„Vērtspapīru regulēšana” (2KP), 
„Speciālais seminārs Eiropas 
Savienības tiesībās” (2KP) 
Jāizvēlas izvēles kursi 4 KP 
apjomā:  
„Vardarbības psiholoģiskie 
aspekti” (2KP), „Tiesību 
socioloģija” (2KP), 
„Padziļinātais seminārs 
filozofijā: ticamība, atbildība un 
saistību tiesības” (2KP), 
„Speciālais seminārs privātajās 
tiesībās maģistrantiem” (2KP), 
„Krievu juridiskā terminoloģija” 
(3KP), „Laika un telpas 
filozofija” (2KP), „Vācu valoda” 
(3KP), „Angļu valoda juristiem” 
(3KP), „Franču valoda” (3KP), 
„Profesionālā franču valoda” 
(2KP), „Juridiskā angļu valoda” 
(4KP), „Profesionālā vācu 
valoda” (2KP), „Juridiskā vācu 
valoda” (4KP), „Krievu valoda 
iesācējiem” (4KP), 
„Padziļinātais kurss juridiskajā 
angļu valodā” (4KP), „Krievu 
valodas juridiskā terminoloģija” 
(2KP), „Eiropas un Igaunijas 
vērtspapīru attīstības regulācija 
maģistrantiem” (2KP), „Pasaules 
vēsture” (2KP), „Franču valoda 
vidējam līmenim” (4KP). 

Kopā  4 kredītpunkti 4 kredītpunkti 14 kredītpunkti 
Prakse 6 KP Nav paredzēta Nav paredzēta 

Maģistra 
darbs 

20 kredītpunkti 12 kredītpunkti 40 kredītpunkti 

 
Piedāvātā Starptautiskās universitātes Konkordija Audentes Tiesību zinātnes maģistra 

programma (LL.M.) ir paredzēta tiem, kas jau iepriekš ieguvuši tiesību zinātnes bakalaura 
grādu (B.A.) 160 KP programmā. Maģistra programmu apjomi abām piedāvātajām 
programmām neatšķiras un tie ir 40 KP. Konkordijas universitātes programma vairāk ir 
orientēta tieši uz starptautiskajām tiesībām (gan studiju pamatkursos, gan izvēles daļā liela 
studiju kursu daļa ir saistīta ar starptautiskajām tiesībām), tāpat Konkordijas universitātes 
maģistra programmā ir mazāk vispārizglītojošu priekšmetu, nav paredzēta prakse, bet LPA 
Maģistra profesionālajā studiju programmā šie studiju kursi un prakse iekļauti, lai nodrošinātu 
programmas atbilstību Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumiem nr.481 
“Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. 



Salīdzinot akreditējamo LPA Maģistra profesionālo studiju programmu ar Tartu 
Universitātes Tiesību zinātnes maģistra programmu, jāsecina, ka tajās ir gan kopīgais, gan 
atšķirīgais. Piedāvātā Tartu Universitātes tiesību zinātnes maģistra studiju programma paredz 
3+2 studiju sistēmu, kas ietver trīsgadīgu bakalaura (120 KP) un divgadīgu maģistra (80 KP) 
studiju programmu, tātad kopējais studiju laiks pilna laika studijās līdz maģistra grāda tiesību 
zinātnē iegūšanai abās augstskolās ir vismaz 5 gadi, tāpat kopīgais ir tas, ka abās programmās 
ir ietverts studiju kurss 2 kredītpunktu apjomā, kas padziļina pedagoģiskās un psiholoģiskās 
zināšanas. Atšķirīgs ir maģistra darba rakstīšanai atvēlētais laiks – LPA Maģistra 
profesionālajā studiju programmā „Tiesību zinātne” – 20 kredītpunkti (kā tas ir paredzēts 
standartā par otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību), Tartu Universitātes Tiesību 
zinātnes maģistra programmā – 40 kredītpunkti, tāpat – Tartu Universitātes Tiesību zinātnes 
maģistra programmā nav paredzēta prakse, tikai teorētiskās studijas. 

Ņemot vērā to, ka bez LPA Latvijā ir vēl divas valsts dibinātas augstskolas, kurās tiek 
īstenotas maģistra programmas tiesību zinātnē, tad LPA Maģistra profesionālo studiju 
programmu „Tiesību zinātne” var salīdzināt ar Latvijas Universitātes maģistra studiju 
programmu sociālo zinātņu maģistra grāda tiesību zinātnē iegūšanai (programma akreditēta 
līdz 31.12.2010.) un Rīgas Juridiskās augstskolas piedāvāto maģistra programmu maģistra 
grāda iegūšanai starptautiskajās un Eiropas tiesībās (programma akreditēta līdz 31.12.2009.).  

Rīgas Juridiskās augstskolas maģistra studiju programmas apjoms ir 60 kredītpunkti. 
Absolvējot studiju programmu, sekmīgie maģistranti saņem maģistra grādu tiesību zinātnēs ar 
specializāciju starptautiskajās un Eiropas tiesībās (LL.M in International and European Law). 
Lielāko programmas daļu sastāda obligātie studiju kursi, kas aptver dažādas publisko un 
privāto tiesību sfēras salīdzinošā aspektā. Savukārt otrajā mācību semestrī (3. modulis) 
studenti var izvēlēties vairākus specializētos kursus, lai padziļinātu zināšanas attiecīgajās 
tiesību zinātņu nozarēs. 

Uzņemšanas noteikumi paredz, ka Rīgas Juridiskās augstskolas maģistra studiju 
programmā pieteikties iestājpārbaudījumiem var personas, kam ir iegūts tiesību bakalaura 
grāds vai profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē.  

Studijas Rīgas Juridiskās augstskolas maģistra programmā ir sadalītas četros moduļos. 
Pirmais modulis ilgst četras nedēļas, un tajā ietverti tādi studiju kursi kā „Juridiskās 
spriestspējas, rakstības un pētniecības kurss” un „Tiesību ētika” (šis studiju kurss turpinās 
trešajā modulī) (moduļa noslēgumā paredzēts eksāmens). Otrais modulis ilgst 14 nedēļas un 
aptver divas nozīmīgas tiesību nozares – „Eiropas Savienības līgumi” (kursa noslēgumā – 
tiesas procesa izspēle) un „Starptautiskās publiskās tiesības” (kursa noslēgumā – tiesas 
procesa izspēle par kādu no starptautisko tiesību problēmjautājumiem). Otrajā modulī tiek 
piedāvāti specializācijas kursi četrās tiesību nozarēs: Salīdzinošās konstitucionālās tiesības, 
Tiesu un pārvaldes institūciju sadarbība Eiropā, Komerctiesību starptautiskais regulējums, 
Starptautiskie līgumi. Trešais modulis ilgst 22 nedēļas un aptver tādu jomu kā Substantīvās 
starptautiskās un Eiropas tiesības. Šajā modulī maģistrantiem tiek dota iespēja specializēties 
pašu izvēlētās tiesību jomās ar mērķi gūt dziļāku izpratni un analītiskās iemaņas. Paralēli tam 
visiem maģistrantiem ir jānoklausās Juridiskās pētniecības un maģistra darba izstrādes kurss. 
Ceturtais modulis ilgst 20 nedēļas, un tas paredz maģistra darba izstrādāšanu par tēmu, kas 
saistīta ar vienu vai vairākiem maģistrantūras programmas laikā apskatītajiem jautājumiem.  

Salīdzinot LPA Maģistra profesionālo studiju programmu „Tiesību zinātne” un 
Latvijas Universitātes maģistra studiju programmu sociālo zinātņu maģistra grāda tiesību 
zinātnē iegūšanai, jāsecina, ka studiju apjoms abās programmās ir vienāds, t.i., 40 
kredītpunkti. Tāpat - studiju ilgums abās programmās ir 1 gads (2 semestri) pilna laika 
studijās un 1,5 gadi (3 semestri) nepilna laika studijās. Latvijas Universitātes studiju 
programma tiek īstenota divās formās: pilna laika klātienes un nepilna laika klātienes formā. 
Programmas struktūru veido obligātās daļas (A daļas) studiju kursi, obligātās izvēles daļas (B 
daļas) studiju kursi un 2 zinātniskie referāti. A daļas studiju kursi veido 35% no kopējā studiju 
kursu apjoma. B daļas studiju kursi veido 65% no kopējā kredītpunktu skaita. B daļā 



studējošiem tiek piedāvāti 6–8 studiju kursi, atkarībā no specializācijas virziena. Studiju 
programmas apguve, tāpat kā LPA Maģistra profesionālajā studiju programmā „Tiesību 
zinātne”, noslēdzas ar valsts pārbaudījumu, kas ietver eksāmenu un maģistra darba izstrādi un 
aizstāvēšanu (LU programmā - 23 KP, LPA programmā – 20 KP). Eksāmenā tiek pārbaudītas 
teorētiskās un praktiskās zināšanas. Pēc valsts pārbaudījuma sekmīgas nokārtošanas ar 
Juridiskās fakultātes Domes lēmumu absolventiem tiek piešķirts sociālo zinātņu maģistra 
grāds tiesību zinātnē. Tāpat kā LPA Maģistra profesionālā studiju programma „Tiesību 
zinātne”, LU akreditētā maģistra studiju programma tiek piedāvāta tiem, kas jurista 
kvalifikāciju ir jau ieguvuši. 

Vērtējot Eiropas Savienības valstīs un Latvijā realizējamās maģistra studiju 
programmas tiesību zinātnē, un LPA Maģistra profesionālo studiju programmu „Tiesību 
zinātne”, var secināt, ka šajās programmās ir gan kopējais, gan atšķirīgais, jo programmu 
saturu un praktisko realizāciju nosaka daudzi faktori. Zināmas atšķirības ir neizbēgamas, 
ņemot vērā dažādu valstu nacionālo tiesību atšķirības, valstī pastāvošo šīs jomas normatīvo 
regulējumu, piederību tiesību sistēmām, izveidojušos praksi tiesību zinātnes jomas speciālistu 
sagatavošanā, taču, izstrādājot Maģistra profesionālo studiju programmu “Tiesību zinātne”, 
tika ņemta vērā gan Eiropas Savienības valstu, gan Latvijas augstskolu pozitīvā pieredze 
speciālistu sagatavošanā tiesību zinātnes apakšnozarē, ievērojot Latvijas tiesību un Latvijas 
Policijas akadēmijas darbības specifiku.  
 
 
 
 
 
 

 



1.pielikums LPA Maģistra 
profesionālās studiju programmas 
„Tiesību zinātne” perspektīvajam 
novērtējumam no Latvijas valsts 
interešu viedokļa  

 
APSTIPRINĀTS  
ar Izglītības un zinātnes ministrijas  
2003. gada 29.decembra rīkojumu Nr.649  

 

PROFESIJAS STANDARTS 
Reģistrācijas numurs    PS 0221 
Profesija     Jurists 
Kvalifikācijas līmenis  Piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija ar profesionālās 

augstākās izglītības maģistra grādu tiesību zinātnē, kas piešķirts 
pēc vismaz piecus gadus ilgām tiesību zinātnes studijām, vai arī 
ne vēlāk kā 2007. gadā iegūta piektā līmeņa profesionālā 
kvalifikācija bez maģistra grāda, ja to apliecina valsts atzīts 
augstākās izglītības diploms.  

Nodarbinātības apraksts Jurists var veikt tiesneša, prokurora, advokāta, zvērināta notāra, 
zvērināta notāra palīga un tiesu izpildītāja darbu, kā arī ieņemt 
amatus valsts un pašvaldību institūcijās, iestādēs, autonomajos 
publisko tiesību subjektos, komercsabiedrībās, nodibinājumos, 
nevalstiskajās, starptautiskajās un pārnacionālajās organizācijās.   
Jurists civilprocesā, kriminālprocesā, administratīvajā procesā, 
disciplinārlietās, kā arī starptautisko un pārnacionālo tiesību 
jomā patstāvīgi veic darbības, kas saistītas ar materiālo un 
procesuālo tiesību normu un tiesību principu piemērošanu, tiesu 
prakses un tiesību doktrīnas izmantošanu, kā arī veic citus 
darbus atbilstoši ieņemamā amata aprakstam. Jurists veic 
normatīvo aktu un juridisko dokumentu sagatavošanu, spriež 
tiesu, uzstājas kā pārstāvis, aizstāvis vai valsts apsūdzības 
uzturētājs tiesā.  

Pienākumi un uzdevumi 
 

Pienākumi 

 

Uzdevumi 
1. Tiesību avotu pārzināšana un 
tiesību normu piemērošana.    
 
 

1.1.Pārzināt Latvijas, starptautisko un pārnacionālo 
tiesību sistēmu.  
1.2. Izmantot patstāvīgos tiesību avotus un tiesību 
palīgavotus.  
1.3. Pastāvīgi sekot izmaiņām normatīvajos tiesību 
aktos. 
1.4.  Sekot tiesu prakses un tiesību doktrīnas attīstībai.   

2. Juridisko metožu izmantošana.     2.1.    Pārzināt juridiskās metodes.  
2.2. Izvēlēties juridiskās problēmas atrisināšanai 
lietderīgāko juridisko metodi. 
2.3. Sistemātiski un racionāli piemērot juridiskās 



metodes attiecīgās problēmas atrisināšanai. 

3. Juridiska rakstura darbību 
veikšana atbilstoši  profesionālajai 
specifikai.  

3.1. Konsultēt personas juridiskajos jautājumos. 
3.2.  Pārstāvēt personas juridisku jautājumu risināšanā. 
3.3.  Veikt aizstāvja funkcijas. 
3.4. Veikt procesa virzītāja funkcijas civilprocesā, 
administratīvajā procesā un kriminālprocesā.  
3.5. Izstrādāt un apliecināt juridiskos dokumentus. 
3.6. Sagatavot normatīvo tiesību aktu projektus.  

4. Juridiskās informācijas apstrāde.  4.1. Pētīt juridisko informāciju. 
4.2. Atlasīt nepieciešamo juridisko informāciju. 
4.3. Sistematizēt iegūto juridisko informāciju. 
4.4. Izmantot iegūto informāciju lēmumu pieņemšanā.  
4.5. Veikt profesionālu un/vai zinātnisku pētniecību 
atbilstoši profesionālajai un ieņemamā amata 
specifikai. 

5.  Profesionālā tālākizglītība.   5.1.  Piedalīties tālākizglītojošos kursos un semināros. 
5.2.  Piedalīties zinātniskās un praktiskās konferencēs. 
5.3. Pastāvīgi veidot iemaņas darbā ar jaunākajām 
informācijas tehnoloģijām.  
5.4.  Pilnveidot svešvalodu zināšanas.  

Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi 
Organizatoriskie faktori – darbs pārsvarā tiek veikts individuāli vai arī darba grupas 
sastāvā. 

Īpašas prasības uzdevumu veikšanai  
Reglamentētajās juristu profesijās un attiecībā uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu jāņem 
vērā arī 2001. gada 20. jūnija likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās 
kvalikācijas atzīšanu” noteikumi.  
Prasmes 

 

Kopīgās prasmes nozarē 

 
Specifiskās prasmes 
profesijā  

 
Vispārējās  
prasmes/spējas 

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

1. Brīvi orientēties Latvijas, 
pārnacionālajā un starptautiskajā 
tiesību sistēmā. 

1. Spēt piemēroties jebkura 
ieņemamā amata prasībām 
un veikt atbilstošos darba 
pienākumus.  

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

2. Izmantot tiesību avotus un 
piemērot tiesību normas. 

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

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

3. Orientēties Latvijas valsts un 
pašvaldību institucionālajā 
sistēmā.  

3. Organizēt, plānot un 
kontrolēt savu un pakļauto 
darbinieku darbu. 

4. Sarunvalodas līmenī 
pārvaldīt vismaz vēl vienu 

4. Precīzi identificēt juridiskās 
problēmas un šo problēmu 

4. Veikt darbu patstāvīgi vai 
kolektīvi kopā ar juristu un 



svešvalodu. atrisināšanai nozīmīgos faktus. citu profesiju pārstāvjiem. 

5. Lietot datorprogrammas 
un citas informācijas 
tehnoloģijas. 

5. Izmantot juridiskās metodes 
juridisko problēmu un konfliktu 
risināšanā. 

5. Spēt noteikt darba 
uzdevumu prioritātes. 

 6. Uzglabāt dokumentus, 
ievērojot lietvedības, datu 
aizsardzības un 
konfidencialitātes 
noteikumus. 

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

6. Pieņemt lēmumus un 
izrādīt iniciatīvu. 

 7. Izstrādāt juridiskos 
dokumentus, kā arī normatīvo 
tiesību aktu projektus. 

7. Ievērot profesionālās 
ētikas noteikumus un 
vispārpieņemtās morāles 
normas. 

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

8. Izstrādāt un pilnveidot 
komunikatīvās iemaņas 
saskarsmē ar dažādu 
profesiju un vecuma 
cilvēkiem. 

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

Zināšanas 
 

Zināšanu līmenis  

 

Zināšanas  
 

priekšstats 
 

izpratne 
 

pielietošana 

Tiesību teorija  ×  
Tiesību vēsture  ×  
Konstitucionālās tiesības   × 

Administratīvās tiesības   × 
Administratīvais process    × 
Civiltiesību vispārīgā daļa   × 
Saistību tiesības   × 
Lietu tiesības   × 
Ģimenes tiesības   × 
Mantojuma tiesības   × 
Komerctiesības   × 
Darba tiesības   × 
Civilprocess   × 
Krimināltiesības   × 



Kriminālprocess   × 
Starptautiskās tiesības     × 
Eiropas Kopienu tiesības   × 
Vides tiesības    ×  
Nodokļu tiesības  ×  
Profesionālā ētika   × 
Lietišķā informātika   × 
Runas māksla   × 
1. svešvaloda    × 
2. svešvaloda  ×  
Lietvedība  ×  
Ekonomika ×   
Politikas zinātne ×   
 
Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs (vārds, uzvārds, darbavieta, amats): 

K.Balodis, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāns (darba grupas                        
vadītājs);  
G.Kaminska, individuāli praktizējoša zvērināta advokāte; 
M.Vāciete, Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra, Darbības analīzes un vadības                       
departamenta prokurore; 
E.Ikvilds, zvērināta advokāta Linarda Muciņa birojs, zvērināts advokāts; 
I.Rihtere, zvērinātu advokātu biroja „V.Skudra un partneri“ zvērināta advokāte; 
A. Borovkovs, Latvijas Juristu biedrības priekšsēdētājs; 
K.Nešpora, Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Publisko tiesību departamenta                        
Valsts un administratīvo tiesību nodaļas vadītāja; 
S. Kalnāja, IZM ministra padomniece juridiskajos jautājumos; 
B. Pintule, Latvijas Zvērinātu notāru padome. 
 
Konsultanti: 

J.Teivāns-Treinovskis, Daugavpils Universitāte, lektors; 
V.Rozenbergs, Latvijas Policijas akadēmija, inspektors metodiķis; 
V.Purviņš, Sociālo Tehnoloģiju augstskola, lektors; 
T.Jundzis,  Juridiskās koledža, direktors; 
I.Ziemele, Rīgas Juridiskā augstskola, profesore; 
N.Reich, Rīgas Juridiskā augstskola, rektors; 
A.Krasiļņikovs, Biznesa institūts Rimpak Livonija, rektors; 
K.Strade-Rozenberga, Biznesa Augstskola Turība, Juridiskās fakultātes dekāne; 
T.Jurkeviča, Baltijas Krievu institūts. 
 
Profesijas standarta eksperti (vārds, uzvārds, darbavieta, amats): 

V.Andrējeva, LR Finanšu ministrija, valsts sekretāre; 
V.Lokenbahs, A/S „DATI“, prezidents; 
I.Katlapa, Latvijas Juridiskais centrs, direktore; 
A.Borovkovs, Latvijas Juristu biedrība, priekšsēdētājs. 
 
 



7. LPA Maģistra profesionālās studiju programmas „Tiesību zinātne” 
pašnovērtēšanas ziņojums 
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1. LPA MAĢISTRA PROFESIONĀLĀS STUDIJU PROGRAMMAS „TIESĪBU 
ZINĀTNE” VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

 
2004.gada 10.jūnijā Latvijas Policijas akadēmijai tika piešķirta licence par tiesībām 

īstenot profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Tiesību zinātne” (izglītības 
klasifikācijas kods 4638000) profesionālā maģistra grāda iegūšanai tiesību zinātnē (licences 
Nr. 04060-3). 

Programmas praktiskā realizācija tika uzsākta 2004./2005.mācību gadā, kad 
programmā pilna laika studijās tika uzņemti 37 maģistranti (3 studiju grupas). Tā kā 
programma ir paredzēta divu semestru ilgām pilna laika studijām, šajā programmā pagaidām 
vēl nav absolventu. 

Studiju programma veidota uz Profesionālā bakalaura studiju programmas „Publiskās 
tiesības” bāzes, kura akreditēta līdz 2006.gada 31.decembrim (Akreditācijas lapa nr. 008-677) 
un Profesionālo studiju programmas „Tiesību zinātne” bāzes, kura akreditēta līdz 2011.gada 
31.decembrim (Akreditācijas lapa nr.008-806). 
Iegūstamais grāds:  

Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē. 
Iegūstamais diploms:  

Profesionālā maģistra diploms tiesību zinātnē 
  apakšnozares : ● valsts tiesības; 
    ● civiltiesības; 
    ● krimināltiesības; 
    ● tiesu varas institūciju tiesības; 
    ● policijas tiesības; 
    ● kriminālistika un operatīvās darbības teorija. 

Studiju programmas kopējais apjoms ir 40 kredītpunkti, tas paredzēts divu semestru 
ilgām pilna laika studijām un trīs semestru ilgām nepilna laika studijām. 

Ievērojot Latvijas Policijas akadēmijas darbības ievirzi, studijas tiek piedāvātas šādos 
virzienos: valsts tiesības; civiltiesības; krimināltiesības; tiesu varas institūciju tiesības; 
policijas tiesības; kriminālistika un operatīvās darbības teorija. 
 Studiju programmu realizē Latvijas Policijas akadēmija, akreditēta (Latvijas 
Republikas Augstākās izglītības padomes 1998.gada 11.decembra lēmums Nr.48) valsts 
akadēmiskās un profesionālās izglītības un zinātnes iestāde, kuru vada rektore, Dr.jur. Ārija 
Meikališa.  
  Studiju programmu realizējošā struktūrvienība ir Latvijas Policijas akadēmijas 
Pēcdiploma izglītības nodaļa, kuru vada nodaļas direktore, M.jur. Ilze Ose. 
 Latvijas Policijas akadēmijas adrese: Latvija, LV 1014, Rīgā. Ezermalas ielā 8; tālr.: 
7800502, fakss: 7551070; mājas lapa: http://www.polak.edu.lv; e-pasts: lpa@polak.edu.lv 

2. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI  
 
Programmas stratēģiskie mērķi: 

• nodrošināt nozares zinātnes teorētiskajos pamatos sakņotas, valsts ekonomikas, 
kultūras, sociālajām vajadzībām un profesijas standartiem atbilstošas profesionālās 
studijas; 

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

Programmas specifiskais uzdevums: 
 izglītot piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistus tautsaimniecībai un 

valsts drošībai nepieciešamajās nozarēs, kā arī sekmēt viņu konkurētspēju mainīgos 
sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū. 



Programmas galvenie uzdevumi: 
- apgūt jaunākos sasniegumus tiesību zinātnes teorijā un praksē; 
- apgūt pētniecisko, jaunrades, projektēšanas darbu un vadībzinību teoriju un praksi; 
- padziļināt pedagoģijas un psiholoģijas zināšanas; 
- izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu vai diplomdarbu (diplomprojektu); 
- sagatavoties patstāvīgam un vadošam darbam; 
- iegūt un veicināt motivāciju tālākizglītībai un sistemātiskai profesionālās 

kvalifikācijas pilnveidei. 
 Norādītie mērķi un uzdevumi ir pietiekami skaidri un saprotami. Studiju 
programmas saturs, tās organizācija un realizācijas gaita, nodrošinājums ar akadēmisko un 
vispārējo personālu, materiāli tehniskā bāze ļauj sasniegt studiju programmā izvirzītos mērķus 
un uzdevumus. 

3. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA 
 
Latvijas Policijas akadēmijas maģistra profesionālās studiju programmas „Tiesību 

zinātne” kopējais apjoms ir 40 kredītpunkti, tas paredzēts divu semestru ilgām pilna laika 
studijām vai triju semestru ilgām nepilna laika studijām.  

Programmā iekļauti 7 studiju kursi, studiju procesā maģistrantiem jānokārto 3 studiju 
kursu eksāmeni, 2 studiju kursu ieskaites, jāuzraksta un maģistrantu semināros publiski 
jāaizstāv 5 referāti (katrs vienas autorloksnes apjomā).  

Tāpat – studējošajiem ir paredzēta sešu nedēļu ilga prakse specializācijā. 
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (pieņemti 2001.gada 20.novembrī), 
maģistra programmas obligātajā saturā ietverti: 

► studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē, 
tas ir, nozares teorētiskais pamatkurss „Latvijas un Eiropas Savienības tiesību pilnveides 
problēmas” un profesionālās specializācijas kursi (divi studiju kursi katrā apakšnozarē); 

► pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju 
kursi, tas ir, „Tiesiskās izziņas metodoloģija”, Juridiskās informācijas iegūšana un analīze”, 
„Dienesta darba organizācijas aktualitātes publiskajā pārvaldē”; 

► pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi, tas ir, „Juridiskās psiholoģijas 
problēmas”; 

► prakse specializācijā; 
► valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra darba vai diplomdarba 

(diplomprojekta) izstrādāšana un aizstāvēšana. 
Studijas maģistra studiju programmā noslēdzas ar valsts pārbaudījumu, kas sastāv no 

divām daļām. Valsts pārbaudījuma pirmā daļa ir integrēts maģistra eksāmens profesionālās 
specializācijas studiju kursos. Otrā daļa ir maģistra darba vai diplomdarba (diplomprojekta) 
izstrādāšana un aizstāvēšana. Izstrādājot maģistra darbu, diplomdarbu (diplomprojektu) ir 
vēlams izpētīt ārvalstu pieredzi izvēlētajā problēmā, analizēt to un ieteikt izmantošanai tos vai 
citus elementus. Vēlams, lai maģistra darba izstrādē gūtie secinājumi, priekšlikumi un 
atklājumi būtu adaptēti zinātniskā vai praktiskā konferencē, publikācijā vai publiski apspriesti 
kādā no Iekšlietu ministrijas vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas iestādēm vai 
struktūrvienībām. 

Studiju darba plāna uzbūve pilnībā atbilst Latvijas Policijas akadēmijas mērķiem un 
uzdevumiem. Studiju programmas darba plāns ir orientēts uz to, ka pirmajā semestrī pilna 
laika studijās, pirmajā un otrajā semestrī nepilna laika studijās maģistranti apgūst studiju 
programmā paredzētos studiju kursus, uzsāk maģistra darba rakstīšanu un praksi, bet pēdējā 
semestrī pabeidz praksi, maģistra darba izstrādāšanu un kārto valsts pārbaudījumu (ar 
maģistra darba aizstāvēšanu). Ja studiju programmas realizācijas gaitā tiks secināts, ka 



realizējamais studiju programmas darba plāns nav optimāls, tad vajadzības gadījumā tas var 
tikt mainīts un uzlabots. 

Piedāvātā maģistra studiju programma ir mobila. Katru studiju gadu ir plānots veikt 
tās pašnovērtēšanu, tāpēc arī nākotnē to iespējams papildināt, pilnveidot un aktualizēt 
atbilstoši jaunām sabiedrības prasībām un prasībām saistībā ar Latvijas dalību Eiropas 
Savienībā.  

 
 

4. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ REALIZĀCIJA 
 

 Maģistra profesionālās studiju programmas praktiskā realizācija notiek atbilstoši 
izstrādātajam studiju programmas darba plānam un studiju procesa grafikam, izmantojot 
dažādas studiju formas un metodes. Kā galvenās studiju formas jāmin problēmlekcijas, kā arī 
maģistrantu referātu izstrāde (saskaņā ar programmu maģistrantiem studiju laikā ir jāuzraksta 
un maģistrantu semināros publiski jāaizstāv 5 referāti (katrs vienas autorloksnes apjomā)), kā 
arī argumentēta oponēšana, semināri, projektu izstrāde un aizstāvēšana, praktiskās 
nodarbības.  
 Studiju procesā ir atvēlēts daudz laika maģistrantu patstāvīgajam darbam ar speciālo 
literatūru un tiesību aktiem, t.i., literatūras un tiesību aktu izpētei, analīzei un izvērtēšanai. 
Programmā iesaistītajam akadēmiskajam personālam maģistrantu patstāvīgā darba procesā ir 
konsultanta un eksperta funkcijas. Katram studiju kursam ir noteikts vadošais docētājs, kurš 
izstrādā un pilnveido docējamo studiju kursu. 

Studiju kursa “Juridiskās informācijas iegūšana un analīze” apguve notiek, praktiski 
strādājot ar datoriem, mācoties izmantot to iespējas zinātniski pētnieciskajā darbā. Liela 
uzmanība tiek pievērsta prasmei atrast vajadzīgo informāciju Internetā, nacionālajos, 
starptautiskajos juridiskās informācijas resursos un Eiropas Savienības juridiskās informācijas 
datu bāzēs. 
 Studiju metodes ir vērstas uz maģistrantu patstāvīgas, kritiskas un radošas domāšanas 
iemaņu izstrādi, studējošo komunikācijas spēju, spēju darboties grupās, zināšanu radošas 
izmantošanas prasmju attīstīšanu, uz zinātniskās izziņas metožu apguvi.  
 Programmā paredzēto praksi maģistranti iziet atbilstoši izvēlētajai apakšnozarei. 
 Studiju programmas ietvaros ir paredzēta kā pašu studējošo pētniecības darbu izstrāde 
(referāti, publikācijas, piedalīšanās zinātniskajās konferencēs, maģistra darbi u.c.), tā arī 
akadēmiskā personāla zinātniskā un metodiskā darbība studiju procesa nodrošināšanai 
(mācību līdzekļu, mācību grāmatu izstrāde) un zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšanai 
(zinātnisko rakstu izstrāde, piedalīšanās pētnieciskajos projektos).  

Studiju process balstās uz Valsts tiesību, Policijas tiesību un speciālās taktikas, 
Krimināltiesību, Kriminālistikas, Civiltiesību un Filozofijas katedru, Informātikas centra, 
Pēcdiploma izglītības, Studiju, Zinātnes, Komandējošā sastāva un Publisko tiesību nodaļu 
administrācijas, Fundamentālās bibliotēkas un citu LPA struktūrvienību ciešu sadarbību. 
Studiju procesa nodrošināšanā tiek iesaistīti arī speciālisti no Latvijas un ārvalstu radniecīga 
profila augstskolām.  
  

Struktūrvienības un to veicamie uzdevumi programmas nodrošināšanā 

Struktūrvienība Veicamie uzdevumi 
Struktūr- 
vienības 
vadītājs 

Pēcdiploma 
izglītības nodaļa Atbild par studiju programmas realizāciju. I.Ose 



Valsts tiesību 
katedra 

 Studiju kursu docēšana: Latvijas un Eiropas Savienības tiesību  
pilnveides problēmas; Publiskā pārvalde vienotā  
administratīvā telpā; Pilsonība Latvijā un Eiropas  
Savienībā; Dienesta darba organizācijas aktualitātes  
publiskajā pārvaldē. 

Z.Rags 

Krimināltiesību 
katedra 

Studiju kursu docēšana: Salīdzinošās krimināltiesības; 
Salīdzinošās kriminālprocesa tiesības. D.Mežulis 

Kriminālistikas 
katedra 

Studiju kursu docēšana: Kriminālistikas problēmas; Operatīvās 
darbības problēmas; Dokumentu tehniskās ekspertīzes  
kriminālistikā; Policijas sadarbība Eiropas Savienībā. 

A.Kavalieris 

Policijas tiesību 
un speciālās 
taktikas katedra 

Studiju kursu docēšana: Nacionālās policijas tiesības.  A.Matvejevs 

Civiltiesību 
katedra 

Studiju kursu docēšana: Darījumi ar īpašumiem; Komerctiesību 
aktuālās problēmas; Intelektuālā īpašuma tiesības 

O.Joksts 

Filozofijas 
katedra 

Studiju kursu docēšana: Tiesiskās izziņas metodoloģija; 
Juridiskās psiholoģijas problēmas. 

I.Vedins 

Fiziskās 
sagatavošanas 
katedra 

Rīko ieskaites fiziskajā sagatavotībā, šaušanas/nešaušanas 
sagatavotībā dienestā esošajiem klātienes maģistrantiem. O.Gaņģis 

Informātikas 
centra docētāju 
grupa 

Studiju kursa docēšana: Juridiskās informācijas iegūšana un 
analīze. I.Trule 

Zinātnes nodaļa 

Sadarbojoties ar citām augstskolām un zinātniskajām iestādēm, 
Izglītības un zinātnes ministriju, Iekšlietu ministriju un citām tiesību 
aizsardzības institūcijām, saskaņo pētījumu virzienus, izvērtē 
pētījumu nozīmību un zinātnisko līmeni, koordinē pētījumu kopējos 
plānus un lemj par to finansējumu, nodrošina tiesību aktu par zinātni 
izpildi akadēmijā. 

S.Petrova 

Studentu dome 
Akadēmijā un citās valsts institūcijās aizstāv un pārstāv studējošo 
akadēmiskās, materiālās, kultūras un sporta intereses, reprezentē 
akadēmijas studējošos Latvijā un ārvalstīs. 

A.Caunīts 

Starptautiskās 
sadarbības nodaļa 

Piedalās starptautisku rakstura pasākumu organizēšanā, nodrošina 
ārvalstu delegāciju vizītes akadēmijā, veic starptautisko kontaktu 
uzturēšanu un saraksti. Nodrošina sadarbību un savlaicīgu 
informācijas apmaiņu ar Iekšlietu ministrijas, Izglītības un zinātnes 
ministrijas, Tieslietu ministrijas iestāžu, Latvijas Zinātnes padomes 
un Latvijas augstskolu starptautiskās sadarbības struktūrvienībām, 
kā arī starptautiskajām organizācijām, augstskolām un fondiem 
Latvijā un ārvalstīs. 

D.Lāce 

Finanšu nodaļa 

Realizē uzdevumus budžeta, finanšu, darba samaksas, 
materiāltehniskā nodrošinājuma, grāmatvedības, kustamā un 
nekustamā īpašuma uzskaites, starptautisko projektu koordinācijas 
un valsts pasūtījumu un līgumu jomā. 

L.Kalniņa 

Sabiedrisko lietu 
nodaļa Organizē kultūras un sporta pasākumus akadēmijā. L.Apine 

Medicīnas nodaļa 

Realizē veselības aprūpes pasākumus, garantē personālam pirmās un 
neatliekamās palīdzības sniegšanu. Nodrošina pirmā studiju gada 
saslimušo studentu ārstēšanu nodaļas stacionārā (izolatoros), 
vajadzības gadījumos nosūta uz augstākas kvalifikācijas ārstniecības 
iestādēm. Kontrolē akadēmijas telpu sanitāri higiēnisko stāvokli, kā 
arī izsaka priekšlikumus trūkumu novēršanai. 

V.Ābelīte 



Fundamentālā 
bibliotēka 

Lasītāju apkalpošana, bibliotēkas fonda komplektēšana atbilstoši 
akadēmijas studiju un zinātnisko pētījumu virzieniem, uzziņu un 
bibliogrāfiskā aparāta organizēšana, sniegt zināšanas bibliotēkas 
fonda un katalogu pilnvērtīgai izmantošanai, sadarbības 
koordinēšana ar citu augstskolu bibliotēkām un informācijas 
institūcijām 

I.Kļaviņa 

Informātikas 
centrs 

Nodrošina datorprogrammu, datortehnikas, mācību tehnisko līdzekļu 
izmantošanu. Nodrošina iespēju izmantot akadēmijas lokālo datoru 
tīklu, interneta tīklu. Veido mācību videofilmas. Nodrošina studiju 
procesu ar nepieciešamajiem iespieddarbiem, veic to maketēšanu, 
brošēšanu un iesiešanu. Organizē akadēmijas lietvedību 

I.Trule 

Studiju nodaļa 

Veic akadēmijas studiju programmu izstrādes un pilnveidošanas 
koordināciju, organizatorisko jautājumu risināšanu studiju procesa 
un tā kvalitātes nodrošināšanai iespējami koncentrētā un didaktiski 
pilnvērtīgā veidā, valsts pasūtījuma izpildes organizāciju studiju 
programmās, Matrikula (LPA studējošo saraksta) uzturēšanu, 
sabiedrības informēšanu par Akadēmijas realizējamām studiju 
programmām 

D.Ločmele 

Personāla nodaļa 
Nodrošina vienotas darba likumdošanas aktu un specializētā valsts 
civildienesta reglamentos noteiktās personāla darbības politikas 
realizāciju akadēmijā 

J.Anspoks 

Operatīvā nodaļa 

Nodrošina akadēmijas nepārtrauktu darbību diennaktī, vadot 
dežūrnorīkojumu, operatīvo plānu izstrādi un to realizācijas tehnisko 
nodrošinājumu, personāla apgādi ar ieročiem, munīciju un 
speciālajiem līdzekļiem, telefona un radio sakariem 

I.Zagdajs 

Ekspluatācijas 
nodaļa Nodrošina ēku, būvju, telpu un teritorijas apsaimniekošanu M.Nedvecka 

Tehniskā nodaļa Nodrošina energoresursu, inženiertehnisko ietaišu un ierīču 
bezavārijas ekspluatāciju A.Vītoliņš 

Dienesta viesnīcu 
nodaļa 

Nodrošina akadēmijas klātienes, neklātienes studējošos ar viesnīcas 
pakalpojumiem D.Podskočijs 

Apgādes sektors Veic kustamā īpašuma, materiālo resursu un personāla ekipējuma 
iegādi un uzskaiti U.Mikulāns 

Transporta 
sektors Nodrošina studējošos un akadēmijas personālu ar autotransportu  U.Mikulāns 

 
5. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA 

 
Maģistrantiem jāapgūst visi obligātie un izvēlētie studiju kursi studiju kursu 

programmu apjomā. Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmeni un ieskaites. 
Studiju kursos, kuru apjoms ir tikai viens vai divi kredītpunkti (piemēram, „Juridiskās 
informācijas iegūšana un analīze” (1 kredītpunkts (32 kontaktstundas)), „Juridiskās 
psiholoģijas problēmas” (2 kredītpunkti (32 kontaktstundas)), jākārto studiju kursu ieskaites, 
kurās zināšanas tiek vērtētas divdaļīgā skalā: “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. Pārējos studiju 
kursos jākārto kursa eksāmens, kurā zināšanas tiek vērtētas pēc 10 ballu sistēmas (ļoti augsts 
apguves līmenis: 10 – izcili, 9 – teicami; augsts apguves līmenis: 8 – ļoti labi, 7 – labi; vidējs 
apguves līmenis: 6 – gandrīz labi, 5 – viduvēji, 4 – gandrīz viduvēji ir zemākais pozitīvais 
vērtējums; zems apguves līmenis: 3 – vāji, 2 – ļoti vāji, 1 – ļoti, ļoti vāji) saskaņā ar Studiju 
nolikumā noteikto kārtību. Prakses sasniegumu līmenis tiks vērtēts kā kursa ieskaite. Prakse 
būs jāaizstāv un to vērtējot tiks ņemts vērā gan rakstiski iesniegto dokumentu saturs (prakses 
pārskats, praktikanta raksturojums), gan maģistranta spēja raksturot prakses laikā paveikto, 
problēmas, ar kurām nācās saskarties, izpildot prakses uzdevumus, tāpat – maģistranta 
izteiktie priekšlikumi radušos problēmu risinājumam. 



Par savām prasībām konkrēta kursa apguvei studiju kursu docētāji informē 
maģistrantus pirmajās nodarbībās, studiju kursa aprakstā, tematiskajā plānā paredzēto prasību 
izpilde ir priekšnoteikums pārbaudījuma kārtošanai. 

Galvenais princips – dot maģistrantiem iespēju dažāda veida pārbaudes darbos 
apliecināt savas analītiskās, radošās, pētnieciskās un komunikatīvās spējas, parādīt apgūtās 
zināšanas un zinātnisko atziņu lietošanas prasmi. Studiju procesā docētāji izmanto pārbaudes 
veidu dažādību. Tiek praktizēts individuāls un komandu (autoru kolektīvu) darbs, rakstiskas 
un mutiskas pārbaudes formas. Valsts pārbaudījumā tiks izmantota kombinētā forma – 
integrētais maģistra eksāmens, galvenokārt, notiks rakstveidā, maģistra darba aizstāvēšana ir 
mutiska.  

Studiju kursu referāti jāizstrādā patstāvīgi un tie jāaizstāv semināros; studiju kursu 
referāti tiek vērtēti pēc kursu ieskaišu sistēmas, bet maģistra eksāmena specializācijas studiju 
kursu referāti tiek novērtēti ar atzīmi. Referāti ir jāaizstāv semināros, maģistrantiem jāpiedalās 
semināros vērtējamo referātu apspriešanā.  

Saskaņā ar LPA Studiju nolikumu, visu nodarbību veidu apmeklējums maģistrantiem 
ir obligāts. Sevišķi svarīgs ir nodarbību apmeklējums tādā studiju kursā kā “Juridiskās 
informācijas iegūšana un analīze”, kur zināšanu un praktisko iemaņu apguve notiek 
vienlaicīgi. Minēto nodarbību neregulārs apmeklējums var ietekmēt šī studiju kursa apguves 
rezultātus. 

Studiju noslēgumā jākārto valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra darba 
(diplomdarba, diplomprojekta) aizstāvēšana.  

Maģistra darbs ir pētniecisks darbs izvēlētajā tiesību zinātnes apakšnozarē, kurā 
maģistrants izdarījis patstāvīgus zinātniskus secinājumus. Pēcdiploma izglītības nodaļā ir 
izstrādāti ieteikumi maģistrantiem par maģistra valsts pārbaudījumu.  

Maģistra darbs ir patstāvīgs, eksperimentāls aktuāla temata pētījums, kurā 
maģistrants demonstrē savas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Maģistra darba 
autors patstāvīgi apkopo un analizē teorētiskos atzinumus, praktiskās problēmas par pētāmo 
jautājumu, formulē un pamato savu viedokli, radoši analizē un iesaka iespējamos problēmu 
risinājumu variantus pētāmajā nozarē. Maģistra darbs ļauj izvērtēt maģistranta pētnieciskā 
darba prasmi, spēju pielietot tiesiskās izziņas metodes un radošā darba iemaņas konkrētas 
tiesību zinātnes teorētiskās un praktiskās problēmas (zināšanas, radoša domāšana, patstāvība 
spriedumos, analīzes un sintēzes prasme) risināšanā, prasmi veidot teorētisku diskusiju par 
konkrētu teorētisku un praktisku problēmu, prasmi sasaistīt teoriju un praksi, spējas radoši 
veikt teorētiskus vispārinājumus un praktiskus secinājumus, dot priekšlikumus un 
rekomendācijas tiesiskās reglamentācijas un normatīvo aktu praktiskās realizācijas 
uzlabošanai pētāmajā nozarē, apakšnozarē.  

Vēlams, lai šā darba izstrādē gūtie secinājumi, priekšlikumi un atklājumi būtu adaptēti 
zinātniskā vai praktiskā konferencē, publikācijā vai publiski apspriesti kādā no Iekšlietu 
ministrijas vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas iestādēm vai struktūrvienībām.  

Valsts pārbaudījumā un studiju kursu eksāmenos jāiegūst vērtējums ne zemāks kā 4 
balles (gandrīz viduvēji). Kredītpunkti tiek ieskaitīti tikai tad, ja ir saņemts pozitīvs vērtējums. 

 
6. STUDĒJOŠIE 

 
6.1. STUDĒJOŠO SKAITS PROGRAMMĀ 

 
Uz 2005.gada 1.aprīli Latvijas Policijas akadēmijas Maģistra profesionālajā studiju 

programmā „Tiesību zinātne” studē 37 maģistranti, visi – pilna laika studijās. 
Sadalījums pa apakšnozarēm ir šāds: 

·Valsts tiesību apakšnozarē studē 15 maģistranti; 
·Krimināltiesību apakšnozarē studē 7 maģistranti; 
·Civiltiesību apakšnozarē studē 2 maģistranti; 



·Kriminālistikas un operatīvās darbības teorijas apakšnozarē studē 5 maģistranti; 
·Policijas tiesību apakšnozarē studē 8 maģistranti. 
 

6.2. PIRMAJĀ SEMESTRĪ IMATRIKULĒTO SKAITS 
 

 Maģistra studiju programmā 2004./2005. studiju gadā tika uzņemti reflektanti ar 
jurista profesionālo kvalifikāciju (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis), kura iegūta, 
pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu.  

Reflektantiem, kas juridisko izglītību ieguvuši citās augstskolās (ne LPA) un LPA 
absolventiem, kuriem bakalaura vai diploma darbu vērtējums ir zemāks par 7 ballēm, jāraksta 
un jāaizstāv referāts autorloksnes apjomā par izvēlētās tiesību apakšnozares aktuālu 
jautājumu.  

Reflektantu atlase notiek konkursa kārtībā (konkurss notiek uz katru apakšnozari 
atsevišķi).  

Saskaņā ar Uzņemšanas noteikumiem Maģistra profesionālajā studiju programmā 
„Tiesību zinātne” 2005.gadam konkursam tiek ieskaitīts vērtējums no augstskolas diploma 
pielikuma: 

- Tiesību teorijā; 
- Svešvalodā (angļu, vācu vai franču valoda); 
- Valsts pārbaudījumā; 
- Bakalaura un/vai diploma darbu vērtējums. 

Konkursā priekšroka tiem reflektantiem, kuriem augstāka vidējā sekmju balle no 
iepriekšminētajiem studiju kursiem (Tiesību teorija, svešvaloda (angļu, vācu vai franču 
valoda), valsts pārbaudījums, bakalaura un/vai diploma darbu vērtējums) un 
iestājpārbaudījuma vērtējuma, bet, ja vienāda vidējā balle, tad priekšroka ir tiem 
reflektantiem, kuriem vairāk zinātnisko pētījumu, publikāciju vai arī augstāka vidējā balle no 
visa diploma pielikuma.  

Konkursa kārtībā pilna laika studijās 2005.gada pavasara semestrī tika uzņemti 37 
pretendenti.  

Tātad, 2004./2005. studiju gadā studijas maģistra programmas pirmajā semestrī uzsāka 
37 pilna laika maģistranti (25 maģistranti par vispārējiem ieņēmumiem valsts budžetā, 12 
maģistranti par juridisko un fizisko personu līdzekļiem). 

 
6.3. ABSOLVENTU SKAITS 

 
Tā kā programma ir paredzēta divu semestru ilgām pilna laika studijām un 

2004./2005.studiju gadā (pavasara semestrī) tika uzņemti pilna laika maģistranti, tad patreiz 
šajā programmā absolventu vēl nav.  

 
6.4. STUDĒJOŠO APTAUJAS UN TO ANALĪZE 

 
Maģistra profesionālās studiju programmas kvalitātes nodrošināšanā būtisks ir tajā 

studējošo maģistrantu vērtējums.    
Lai novērtētu studiju programmas efektivitāti un atbilstību studējošo vēlmēm, tāpat - 

noskaidrotu studējošo domas par atsevišķu studiju kursu lietderību, docētāju profesionalitāti, 
pasniegšanas kvalitāti un citiem jautājumiem ir plānots maģistrantus programmas apguves 
laikā ik gadu iesaistīt studiju rezultātu izvērtējumā un analīzē. Katra kursa apguves laikā 
docētāji praktizē maģistrantu atsauksmju par kursa nepieciešamību, pasniegšanas kvalitāti, 
apmierinātību ar lekcijām, semināriem, praktiskajām nodarbībām un piedāvātajām mācību 
metodēm, tāpat - nodrošinājumu ar mācību līdzekļiem, izvirzīto prasību kvalitāti un kvantitāti, 
pasniedzēja darbības stila efektivitāti u.c. saņemšanu.  



Bez tam, 2005. gada martā tika veikta programmā studējošo aptauja. 
2004./2005.studiju gadā uzņemtajiem maģistrantiem ir lielāka vai mazāka praktiskā darba 
pieredze, kura palīdz viņiem izvērtēt dažādus profesionālās programmas satura, praktiskās 
realizācijas un citus jautājumus. 

Apkopojot maģistrantu atbildes uz jautājumu “Vai jūs apmierina izvēlētā studiju 
programma kopumā?”, visi aptaujātie maģistranti ir apmierināti ar izvēlēto studiju 
programmu (100 %). Neviens maģistrants nebija atzīmējis atbildi, ka ir neapmierināts ar 
studiju programmu. 

Izvērtējot maģistrantu atbildes, jāsecina, ka kopumā studējošie pasniegšanas kvalitāti 
un docētāju profesionālās sagatavotības līmeni uzskata par ļoti labu, labu un dažās anketās tas 
ir novērtēts kā vidējs. Jautāti, ko studiju procesā maģistranti vērtē kā pozitīvu, atbildes bija 
visdažādākās, piemēram, „Pozitīvs informācijas pasniegšanas process, pasniedzēju 
sagatavotība un zināšanu līmenis”, „Optimāls priekšmetu daudzums, tajos iekļautās tēmas”, 
„Pietiekami daudz laika atveltīts katram studiju kursam”, „Iespējas padziļināt zināšanas”, 
„Pozitīvs gan pasniedzēji, gan saturs, gan forma”, „Apmierina studiju programmas garums”, 
„Darbs grupā, kurā pārstāvēti vienas sistēmas dalībnieki ar līdzīgām interesēm”, „Pasniedzēji 
ir zinoši, labi un saprotami izskaidro priekšmetu”, „Laba pasniegšanas maniere un stils”, 
„Laba pasniegšana, jo skaidro saprotami, ja arī nav kaut kas skaidrs, tad izskaidro individuāli” 
u.c.  

Analizējot maģistrantu priekšlikumus par studiju programmas satura, organizācijas un 
praktiskās realizācijas pilnveidošanu kā galvenie priekšlikumi jāatzīmē šādi: ieviest kaut 
vienu studiju priekšmetu no civiltiesībām, piemēram, „Saistību tiesības”; vairāk papildus 
materiāla; vairāk dot materiālu par tematiem, ko izvēlējas skatīt padziļināti; iespēju saņemt 
stundās pasniegto arī elektroniskā veidā, piemēram, Word failā; nodrošināt ar mācību 
materiāliem pirms nodarbībām.  

Lielākā aptaujāto maģistrantu daļa (95 %) aktīvās mācību metodes, kuras plaši tiek 
pielietotas studiju programmas apguves procesā, novērtē kā efektīvākās studiju kursu apguvē. 

Prasīti novērtēt materiāli tehnisko nodrošinājumu (auditorijas, bibliotēka, sporta zāles 
u.c.) 73 % aptaujāto maģistrantu uzskata, ka tas ir labs, 16 % maģistrantu uzskata, ka tas ir 
ļoti labs, 11 % uzskata, ka tas ir vidējs. 

Iepriecina maģistrantu atbildes uz jautājumu “Vai Jūs ieteiktu savam draugam iet 
studēt LPA maģistra profesionālajā studiju programmā „Tiesību zinātne”?”. To ieteiktu darīt 
100 % maģistrantu.  

Apkopojot studējošo atbildes, jāsecina, ka kopumā ņemot lielākā maģistrantu daļa ir 
apmierināti ar studiju programmu un docētāju darbu, bet turpmākajā programmas realizācijas 
gaitā maģistrantu ieteikumi studiju procesa, programmas satura, praktiskās realizācijas 
uzlabošanā tiks izvērtēti un ņemti vērā. Programmā studējošo maģistrantu aptaujas ir plānots 
veikt arī turpmāk.  

  
 

6.5. ABSOLVENTU APTAUJAS UN TO ANALĪZE 
 
Kā jau tika minēts, ņemot vērā to, ka pirmie maģistranti šajā programmā uzņemti 

2004./2005.studiju gada pavasara semestrī, tāpēc pagaidām šajā programmā absolventu vēl 
nav un to aptaujāšana nav iespējama.  

 
6.6. STUDĒJOŠO LĪDZDALĪBA STUDIJU PROCESA PILNVEIDOŠANĀ 

 
Kopumā vērtējot studējošo līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā, var secināt, ka 

studējošo viedoklis tiek uzklausīts. LPA studējošie ir pārstāvēti praktiski visās akadēmijas 
lēmējinstitūcijās (Senāts, Satversmes sapulce u.c.).  



Studijas maģistra profesionālajā studiju programmā administrējošai Pēcdiploma 
izglītības nodaļas administrācijai ir izveidojies labs kontakts ar maģistrantiem. Maģistrantiem 
regulāri notiek tikšanās ar nodaļas administrāciju, kurās maģistranti brīvi var izteikt savus 
priekšlikumus un uzskatus. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā tiek realizēta ar 
maģistrantu piedalīšanos Pēcdiploma izglītības nodaļas padomes darbībā un to akadēmijas 
lēmējinstitūciju darbā, kuras izskata jautājumus par studiju programmu, procesu un studējošo 
sekmēm. Piemēram, LPA Satversmes sapulcē Maģistra profesionālo studiju programmu 
pārstāv viens maģistrants.  

Akadēmijas klātienes studentiem, maģistrantiem un doktorantiem ir sava pašpārvalde 
(Studentu dome). Studentu dome akadēmijā un citās valsts institūcijās aizstāv un pārstāv 
studējošo akadēmiskās, materiālās, kultūras un sporta intereses, reprezentē akadēmijas 
studējošos Latvijā un ārvalstīs, nosaka kārtību, kādā studējošie tiek ievēlēti akadēmijas 
koleģiālās institūcijās.  

Ar 2005./2006.studiju gadu ir plānots ieviest nodarbību kvalitātes novērtēšanas 
anketēšanu, kas palīdzētu uzlabot studiju procesu, paaugstinot nodarbību kvalitāti. 

 
7. STUDIJU PROGRAMMĀ NODARBINĀTAIS AKADĒMISKAIS PERSONĀLS 

 
7.1. AKADĒMISKĀ PERSONĀLSASTĀVA SKAITS 

 
Studiju programmas nodrošināšanā nodarbināts 21 docētājs, tai skaitā: 7 profesori; 2 

asociētie profesori; 6 docenti; 6 lektori. 
 Akadēmiskā personāla iedalījums atbilstoši zinātniskajiem grādiem: 3 habilitētie 
zinātņu doktori; 6 zinātņu doktori; 11 maģistri, 1 bakalaurs, tādējādi, no programmā iesaistīto 
pasniedzēju skaita 43 % ir ar doktora grādu. 
 16 (76 %) no studiju programmas nodrošināšanā iesaistītajiem docētājiem akadēmija 
ir pamatdarba vieta, bet 5 (24 %) docētājiem LPA ir blakus darba vieta. Jāatzīst, ka lielākā 
daļa no pasniedzējiem, kuriem LPA ir blakus darba vieta, tiek iesaistīti nodarbību vadīšanā 
par noteiktiem tematiem, un tā kā novērtējamā programma ir profesionāla, tad atsevišķu 
studiju kursu noteiktu tematu docēšanā iesaistītie praktiskie darbinieki veiksmīgi papildina 
maģistrantu teorētiskās zināšanas ar savu praktiskā darba pieredzi un aktualitātēm noteiktajā 
jomā.  
 

Akadēmiskā personālsastāva saraksts un docējamie studiju kursi 
Vārds, uzvārds Amats Zin.(akad.) 

grāds Studiju kursi 

Anrijs Kavalieris Profesors Dr.habil.jur. Kriminālistikas problēmas; Operatīvās 
darbības problēmas. 

Osvalds Joksts Profesors Dr.habil.jur. Darījumi ar īpašumiem. 
Ivans Vedins Profesors Dr.habil.phil Tiesiskās izziņas metodoloģija. 

Ārija Meikališa Profesore Dr.jur. 
Salīdzinošās kriminālprocesa tiesības; 
Ārvalstu tiesu varas institūciju tiesības; 
Latvijas tiesu institūciju tiesību problēmas. 

Jānis Ivančiks Profesors Dr.jur. Operatīvās darbības problēmas. 
Aivars Endziņš Profesors Dr.jur. Pilsonība Latvijā un Eiropas Savienībā. 
Jevģenijs Konovalovs Profesors Dr.jur. Kriminālistikas problēmas. 

Zenons Indrikovs Asociētais 
profesors Dr.jur. Nacionālās policijas tiesības. 

Uldis Kanders Docents Dr.phys. Juridiskās informācijas iegūšana un analīze. 

Leonīds Makans Asociētais 
profesors M.jur. 

Policijas sadarbība Eiropas Savienībā; 
Kriminālistikas problēmas; Operatīvās 
darbības problēmas. 



Andrejs Judins Docents M.jur. Salīdzinošās krimināltiesības. 
Allars Apsītis Docents M.jur. Komerctiesību aktuālās problēmas. 

Artis Stucka Lektors M.jur. Publiskā pārvalde vienotā administratīvā 
telpā. 

Regīna Jeļisejeva Lektore M.paed., 
M.psych. Juridiskās psiholoģijas problēmas. 

Renāte Fila Lektore M.jur. Latvijas un Eiropas Savienības tiesību
pilnveides problēmas. 

Māris Grudulis Lektors M.jur. Intelektuālā īpašuma tiesības. 

Inguna Trule Docente M.sc.comp. Juridiskās informācijas iegūšana un analīze. 
Aldis Lieljuksis Docents 

M.jur. Kriminālistikas problēmas; Operatīvās 
darbības problēmas. 

Ieva Lūciņa Lektore 
M.oec. Dienesta darba organizācijas aktualitātes  

publiskajā pārvaldē. 
Liene Feldmane Lektore 

M.chem. Kriminālistikas problēmas; Dokumentu
tehniskās ekspertīzes kriminālistikā. 

 
Edīte Pulka 

 
Docente B.philol. 

Policijas sadarbība Eiropas Savienībā; 
Kriminālistikas problēmas; Operatīvās 
darbības problēmas. 

  
Maģistra darbu vadīšanā un recenzēšanā var būt iesaistīti arī citi docētāji. 
Studiju programmas nodrošināšanā nodarbinātais akadēmiskais personāls ir pietiekoši 

kvalificēts un ar lielu praktiskā darba pieredzi nozarē un ir spējīgs realizēt studiju programmu 
atbilstoši studiju programmā uzstādītajiem mērķiem. Daudzi docētāji pilnveido savu 
profesionālo un pedagoģisko kvalifikāciju tālākizglītojoties. 
 

 
7.2. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA KVALIFIKĀCIJAS ATBILSTĪBA 

STRUKTRVIENĪBAS MĒRĶU UN UZDEVUMU ĪSTENOŠANAI 
 

Tā kā Latvijas Policijas akadēmijā tiek realizētas vairākas studiju programmas tiesību 
zinātnē, tad Latvijas Policijas akadēmijas docētāji visu laiku veic zinātniskos pētījumus, 
piedalās zinātniskās, arī starptautiskās konferencēs, semināros Latvijas Policijas akadēmijā, 
citās Latvijas augstskolās un ārzemēs tiesību zinātnes jomā un tas praktiski vienmēr ir cieši 
saistīts ar studiju programmu pilnveides uzdevumiem. 

Akadēmijas docētāji, pētnieki piedalās dažādos projektos, ir pildījuši valsts pārvaldes 
institūciju, akadēmijas un juridisko un fizisko personu pasūtītos lietišķos pētījumus. Nav 
iespējams precīzi nošķirt tikai ar LPA maģistra profesionālo studiju programmu „Tiesību 
zinātne” tieši saistītos zinātniskos pētījumus, jaunradi, piedalīšanos projektos, jo zinātniski 
pētnieciskā darbība tiek veikta visas akadēmijas ietvaros. Piemēram, 2004.gadā Latvijas 
Policijas akadēmijas docētāji ir izpildījuši šādus pasūtītos pētījumus: 
Temats Katedra Darba  

apjoms 
(stundās) 

Atskaites 
forma, 

nododamie 
dokumenti 

Nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas 
problēmas. 

Krimināltiesību 
 

200 
 

- 

Noziedzīgu nodarījumu transportā 
kvalifikācijas īpatnības. 

Krimināltiesību 
 

250 - 

Tautas drošības juridiskie un socioloģiskie Kriminālistikas - - 



aspekti 
Daktiloskopija Kriminālistikas 800 Grāmata nodota 

izdevniecībā 
“Policijas darbs sabiedriskās drošības un 
kārtības nodrošināšanā masu pasākumos” 
(reģ. Nr. 13/04-05 ) otrā daļa: “Policijas darba 
tiesiskie aspekti”.  

Policijas tiesību 
un speciālās 

taktikas  

200 Darba materiāli. 

PTSTK veikts pētījums. LPA realizējamo 
studiju programmu satura pilnveidošana. 
 

Policijas tiesību 
un speciālās 

taktikas 

1000  Darba materiāli. 
Ziņojumi LPA 
konferencēs un 
katedras sēdēs, 

studiju 
programmu 
padomēs.      

Tiesiskās izziņas metodoloģijas problēmas Filozofijas 100 a.l Publikācija 
 
Turpinās darbs pie Latviešu – krievu – angļu kriminālistikas un operatīvās darbības 

terminu skaidrojošās vārdnīcas, ko kopīgi izstrādā Kriminālistikas katedras docētāji (prof. 
A.Kavalieris, prof. J.Konovalovs, as.prof. L.Makans) un Svešvalodu katedra (vārdnīcu 
plānots pabeigt 2005.gadā). Tāpat turpinās Valsts tiesību katedras asoc.profesora, Dr.jur. 
Z.Raga darbs pie projekta „Vietējās pārvaldes organizācijas un darbības nodrošinājums 
ārvalstīs”, Informātikas centra docētāju U.Kandera un I.Trules darbs pie projekta „Noziegumu 
kibertelpā izmeklēšanas tehniskās iespējas”, Informātikas centra, Valsts tiesību, 
Krimināltiesību katedras docētāju darbs pie projekta „Elektroniskās studiju vides izveide 
akadēmijā”. 

Akadēmiskā personāla zinātniski pētnieciskais darbs tiek veicināts un atbalstīts. Lai 
veicinātu zinātniski pētniecisko darbību, Latvijas Policijas akadēmijā tiek rīkotas dažādas 
konferences, semināri tiesību zinātnes jomā. Piemēram, tradicionāli katru gadu augustā LPA 
organizē starptautiskas zinātniskas konferences: 2003.gada 22.augustā notika starptautiska 
zinātniska konference “Policijas darbinieku sagatavošana un tālākizglītība”, kurā piedalījās 
pārstāvji no Vācijas, Polijas, Lietuvas, Ukrainas un citu valstu policijas izglītības iestādēm, 
2004.gada 26.-27.augustā notika starptautiska zinātniska konference „Cilvēktiesības un 
sabiedrības drošība”, kurā piedalījās pārstāvji no sadarbības augstskolām Lietuvā, Igaunijā, 
Ukrainā, Krievijā, Vācijā, Polijā, Moldovā.; tāpat – ik gadu notiek konferences par veiktajiem 
zinātniskajiem pētījumiem (piemēram, 2004.gada 16.decembrī notika konference „Akadēmijā 
veiktie lietišķie pētījumi 2004.gadā: norises gaita un rezultāti”), tiek organizētas arī zinātniski 
praktiskās konferences un semināri (piemēram, 2004.gadā notika vairākas šādas konferences 
un semināri, t.i., 2004.gada 14.aprīlī notika zinātniski praktiskā konference „Civilprocesuālās 
tendences Latvijā”, 2004.gada 26.novembrī – zinātniski praktiskais seminārs „Spēka 
pielietošanas policijas darbībā, tehniskās un taktiskās problēmas un reflektantu fiziskās 
sagatavotības vērtēšana”, 2004.gada 8.decembrī – zinātniski praktiskā konference „Morālā 
zaudējuma atlīdzināšanas problēmas”, 2004.gada 14.decembrī LPA Informātikas centra 
konference „Elektroniskās studiju vides izveide akadēmijā – 2.etaps”, 2004.gada 17.-23.maijā 
tika organizēts starptautisks seminārs/konference „Aktuāli policijas darba jautājumi 
sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanā masu pasākumos” un LPA studējošo 
konferences, kurās par pētījumu rezultātiem dažādos tiesību zinātnes jautājumos ziņo LPA 
studējošie un pētnieki (piemēram, 2004.gadā no 20.aprīļa līdz 10.jūnijam notika Studentu 
2.zinātniskā konference). Akadēmijas docētāji, maģistranti un doktoranti piedalījās zinātniski 
praktiskās konferencēs un semināros, stažējās arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs. 

Zinātniski pētnieciskā darba ietvaros un ārpus tā (sadarbībā ar citām augstskolām, 
izdevniecībām), tiek izstrādātas monogrāfijas, zinātniskie raksti, mācību līdzekļi 
(pašnovērtējuma ziņojuma 1.pielikumā minētas programmā studiju kursu docēšanā iesaistīto 



docētāju publikācijas 2004.gadā (pilna informācija ir iekļauta pasniedzēju CV, kas ir 
pievienoti programmas akreditācijas pieteikuma materiāliem)).  

Zinātnisko pētījumu rezultāti tiek publicēti LPA ikgadējā zinātnisko rakstu krājumā 
“LPA Raksti” un ikceturkšņa žurnālā “Administratīvā un Kriminālā Justīcija”, citos Latvijas 
un ārvalstu izdevumos. Akadēmiskā personāla publikācijas katru gadu norādītas akadēmijas 
publiskajos pārskatos par studiju gadu (sākot ar publisko pārskatu par 1992./1993. studiju 
gadu). Ar 2005./2006.mācību gadu ir plānots izdot Latvijas Policijas akadēmijas studējošo 
ikgadējo rakstu krājumu „Studējošo raksti”, kurā varēs publicēties arī Maģistra profesionālajā 
studiju programmā „Tiesību zinātne” studējošie maģistranti. 

Akadēmijas docētāji darbojas kā eksperti normatīvo aktu projektu atzinumu 
sniegšanā un mācību līdzekļu recenzēšanā.  

 
7.3. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ATLASES, ATJAUNOŠANAS, 

APMĀCĪBAS UN ATTĪSTĪBAS POLITIKA 
 

 Akadēmiskā personāla apmācības, attīstības un atjaunošanas politika tiek realizēta, 
veicinot tā nepārtrauktu pilnveidošanu un tā ietver: studijas doktorantūrā, maģistrantūrā, 
akadēmiskā personāla profesionālās meistarības pilnveides kursus, akadēmiskā personāla 
veicināšanu piedalīties zinātniski pētnieciskajā darbā, semināros, konferencēs, kursos. 
Piemēram, vairāki no programmā iesaistītajiem docētājiem turpina studijas doktorantūrā – 
Kriminālistikas katedras docents A.Lieljuksis, Krimināltiesību katedras docents A.Judins 
gatavojas promocijas darba aizstāvēšanai (ir pabeigtas teorētiskās studijas LPA Juridiskās 
zinātnes doktora studiju programmā), Valsts tiesību katedras lektors A.Stucka studē LPA 
Juridiskās zinātnes doktora studiju programmā, Civiltiesību katedras lektors M.Grudulis, 
Valsts tiesību katedras lektore I.Lūciņa studē Latvijas Universitātes doktorantūrā. Neskatoties 
uz to, ir kritiski jāvērtē, ka mazāk par pusi (43 %) no programmā iesaistītajiem docētājiem ir 
doktora grāds, tāpēc joprojām ir aktuāla jauno doktoru sagatavošana, kuras lēnos tempus 
nosaka dažādi objektīvi un subjektīvi faktori. Nolūkā uzlabot situāciju šajā jomā, Latvijas 
Policijas akadēmijā katru gadu ir vairākas budžeta vietas pilna laika studijām Juridiskās 
zinātnes doktora studiju programmā. 
 Tāpat, sakarā ar Ministru kabineta 2003.gada 3.oktobra noteikumiem nr.347 
„Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai 
kvalifikācijai“ Latvijas Policijas akadēmijā ir notikuši akadēmiskā personāla profesionālās 
meistarības pilnveides kursi, kurus apmeklēja vairāki programmā iesaistītie docētāji: I. Trule, 
U.Kanders, A.Judins, A.Apsītis, M.Grudulis, A.Stucka u.c. 

 
 

8. PROGRAMMAS FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS 
NODROŠINĀJUMS 

 
Studiju programmas finanšu resursu veido dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, pašu 

ieņēmumi, juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi saskaņā ar likumiem un 
citiem normatīvajiem aktiem. 

 
STUDIJU IZMAKSAS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀ 

    
Nr.p.k. Izdevumi klātiene neklātiene 

1 2 3 4 

  I. Bāzes izdevumi   

1 Darba alga uz vienu studiju vietu gadā  
710,22 355,11 

     akadēmiskā personāla vidējā darba alga 405,84 202,92 
     pārējo darbinieku darba alga 304,38 152,19 



2 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  171,09 85,55 
3 Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi  3,09 1,55 
4 Pakalpojumu apmaksa  37,76 18,90 
  tālruņa pakalpojumu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā 7,88 3,94 
  pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā 1,08 0,54 
  nekustāmā īpašuma nodoklis uz vienu studiju vietu gadā 1,95 0,98 
  tehniskās apkopes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā 9,27 4,64 
  remonta izmaksas uz vienu studiju vietu gadā 14,74 7,37 
  administratīvā darba nodrošināšanai gadā uz vienu studiju vietu 1,39 0,70 
  citi pakalpojumi 1,45 0,73 
5 Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra vērtībā līdz Ls 

50 par 1 vienību iegāde  62,89 31,42 
  par patērēto elektroenerģiju 6,33 3,16 
  apkure (7 mēn.) 35,69 17,84 
  ūdensapgāde 4,79 2,39 
  kanalizācija 4,17 2,08 
  Materiālu un inventāra iegādes izmaksas vienai studiju vietai gadā 3,88 1,94 
  kancelejas preces 8,03 4,01 
6 Grāmatu un žurnālu iegāde  19,16 9,57 
  grāmatu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā 16,07 8,03 
  žurnālu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā 3,09 1,54 
7 Mācību līdzekļu  un materiālu iegāde vienam studentam gadā 6,95 3,48 
8 Kapitālie izdevumi   64,70 32,35 
  iekārtu iegāde uz vienu studiju vietu gadā 53,92 26,96 
  izmaksas iekārtu modernizēšanai 10,78 5,39 
  Vienas studiju vietas bāzes izmaksas  1075,86 537,93 
  

II. Soc. nodrošinājuma izmaksas 
  

  Stipendijas, transporta un uzturdevas  kompensacijas 1512,80  

3570  - stipendijas  1141,80  
3580  - transporta kompensācijas  30,00  
1565  -uzturdevas kompensācijas 341,00  
1459  -sporta, kultūras, dienesta viesnīcas izmaksas  9,50  

  Kopā sociālā nodrošinājuma izmaksas 1522,30 0,00 

  

Augstskolas zinātnes attīstības 
nodrošinājumam 25,98 5,38 

  Studiju izmaksas kopā 2624,14 543,31 
 

8.1.AKADĒMIJAS BIBLIOTĒKA 
 
 Akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas fonda vienību kopskaits uz 2004.gada 
31.decembri ir - 185256 vienības, no tām grāmatas –163130, audiovizuālie materiāli – 349, 
seriālizdevumi (turpinājumu izdevumi un žurnāli) – 21452, elektroniskie dokumenti – 235, 
kartogrāfiskie izdevumi –73, attēlizdevumi –17 vienības. 
 Katru gadu bibliotēkas krājumi tiek papildināti. 2004.gadā bibliotēkas krājums 
papildinājies ar 5883 vienībām, no kurām 3920 vienības ir grāmatas (no tām 560 vienības ir 
grāmatas ar īslaicīgu nozīmi), 1906 vienības ir seriālizdevumi, 39 audiovizuālie materiāli (no 
tiem 31 CD, 8 audiokasetes), 18 elektroniskie dokumenti ( 17 CD- ROM, 1 disketes).  

No papildinātā krājuma 1643 vienības ir mācību grāmatas. Daiļliteratūras fonds 
papildinājies ar 313 grāmatām.  



Bibliotēkā tiek izmantotas tiešsaistes elektroniskās datu bāzes: NAIS; LETA, Latvijas 
Vēstnesis, EBSCO. 

Akadēmijas Fundamentālā bibliotēka piedalās kopprojektā „Elektroniskie resursi 
Latvijas bibliotēkās„ un tādēļ ir pieejami dažādu ārzemju elektronisko publikāciju datu bāžu 
bezmaksas izmēģinājumi.  

2004. gadā jau notikuši vai vēl notiek šādu datu bāžu izmēģinājumi: 
   1. SourceOECD - Ekonomiskas sadarbības un attīstības organizācijas Organisation for 
Economic Cooperation and Development tiešsaistes publikācijas (pārskati, valstu ziņojumi, 
statistika, periodiskie izdevumi.). 
   2. OCLC / PICA. 
   3. SpringerLink un KluwerOnline datu bāzu izmēģinājums. 
   4. Cambridge Scientific Abstracts & Internet Database Service" datu bāzes. 
   5. SAGE Publications pilnu tekstu datu bāzes. 
   6. Gale un KG Saur e-uzziņu un e-grāmatu datu bāzes. 
   7. Cambridge Journals Online. 
   8. Columbia International Affairs Online. 
   9. Emerald. 

2005. gadā jau notikuši izmēģinājumi: 
1. Pубрикон - Krievijas elektroniskie resursi 

        2. Sage un CSA datu bāžu izmēģinājums. 
2005.gada pirmajā pusgadā vēl plānotie elektronisko datu bāžu izmēģinājumi: 
1. Letonika 
2. ProQuest datu bāzes izmēģinājums. 
Fundamentālā bibliotēka piedalās: 

1) bibliotēku informācijas sistēmas ALEPH – 500 lietotāju grupā, kas sastāv no 9 lielākajām 
valsts nozīmes bibliotēkām un kas sadarbojas ar valsts aģentūru „Kultūras informācijas 
sistēmas„ (iepriekš - Bibliotēku informācijas tīklu konsorcijs ), 
 2) Akadēmisko bibliotēku asociācijā – sadarbība augstāko mācību iestāžu un lielāko valsts 
nozīmes bibliotēku starpā. 

2004./2005.studiju gadā turpinās bibliotēkas lietotāju elektroniskās datu bāzes 
veidošana un tās iekļaušana ALEPH – 500 bibliotēku vienotajā lasītāju datu bāzē, kā arī 
turpinās akadēmijas bibliotēkas krājuma ievade elektroniskajā grāmatu kopkatalogā. Ar 
2005.gada aprīli studējošie, t.sk. maģistranti arī Latvijas Policijas akadēmijas lasītavā varēs 
izmantot šo elektronisko kopkatalogu, normatīvo aktu un EBSCO periodisko izdevumu datu 
bāzes. 
 Uz 2005.gada 1.aprīli Kriminālistikas katedras Speciālajā sektorā pavisam ir 3754 
vienības, no tām 268 studējošo iesniegtie bakalaura, diploma un maģistra darbi. 
Kriminālistikas katedras Speciālajā sektorā studējošo vajadzībām ir uzstādīti 16 datori. Tāpat, 
studējošo rīcībā ir printeris, ko viņi var izmantot uzrakstīto klasificēto darbu izdrukāšanai. 
Speciālā sektora apmeklētāji var izmantot klasificētās informācijas apstrādei nepieciešamo 
autonomo datortīklu apstākļu nodrošināšanai šādas informācijas apstrādei un studiju 
programmās paredzēto darbu izstrādei. 

Ir izstrādāts un tiek papildināts klasificēto maģistra darbu katalogs un tiek turpināts 
darbs pie klasificētās literatūras datorizētā kataloga izstrādāšanas.  
                    

8.2. MATERIĀLI TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS 
 

Maģistra studiju programmas realizēšanai tiek izmantota LPA materiāli tehniskā bāze. 
Studiju programmā studējošo maģistrantu rīcībā ir divas auditorijas administratīvajā korpusā, 
kas ir aprīkotas ar nepieciešamo TV, audioaparatūru, kodoskopu, balto un melno tāfelēm, 
katedru auditorijas ar nepieciešamajiem uzskates līdzekļiem, kuri nepārtraukti tiek 
pilnveidoti. Informātikas centrā ir 3 datorauditorijas, aprīkotas ar 49 datoriem, visi datori 



saslēgti datortīklā ar iespēju izmantot interneta tīklu. Katrā datorauditorijā uzstādīts 
videoprojektors. Maģistrantu rīcībā ir Latvijas Policijas akadēmijas Fundamentālā bibliotēka, 
dienesta viesnīca “Ķīšezers”, sporta un atpūtas telpas. Akadēmijā darbojas divas kafejnīcas un 
studentu ēdnīca. 

Pēcdiploma izglītības nodaļas administrācijas rīcībā ir pieci kabineti, četri datori ar 
printeriem, diviem datoriem ir pieslēgums Interneta tīklam.  

Jāatzīmē Informātikas centra darbība. Pašreiz akadēmijā ir 250 datori, no kuriem 200 
ir pieslēgti akadēmijas datortīklam. Dienesta viesnīcās "Ezermala" un "Ķīšezers" ir ierīkots 
interneta pieslēgums 60 lietotājiem. Šis pieslēgums ļauj studējošajiem, kuriem viesnīcā ir 
personīgie datori, bez maksas izmantot internetu. Studējošiem pēc nodarbībām Informātikas 
centrā bez maksas pieejama datortehnika. Informātikas centra darbinieki veic akadēmijas 
mājas lapas www.polak.edu.lv apkalpošanu, ievieto un atjauno informāciju par akadēmiju un 
tās studiju programmām. Informātikas centrā tiek sagatavoti, reģistrēti, pavairoti un tiek 
nodoti glabāšanai akadēmijas apritē esošie dokumenti, tāpat tiek veikti iesiešanas darbi, 
maketēti un sagatavoti metodiskie materiāli, sagatavoti mācību līdzekļi. 
 Studiju programmas finansēšanas un infrastruktūras nodrošinājums ir pietiekošs, lai 
sekmīgi varētu realizēt studiju programmu, bet jāatzīst, ka vēl ir daudz darāmā materiāli 
tehniskās bāzes attīstībai un uzlabošanai. Programmas materiālās bāzes attīstībā var izdalīt 
šādus pamatvirzienus:  

� Mācību, zinātniskās literatūras un periodisko izdevumu iegāde, Fundamentālās 
bibliotēkas pakalpojumu uzlabošana; 
� Datortehnikas iegāde un modernizācija. 

 
9. ĀRĒJIE SAKARI 

9.1. SADARBĪBA AR RADNIECĪGĀM ĀRVALSTU UN LATVIJAS 
AUGSTSKOLĀM 

 
 Latvijas Policijas akadēmijai ir daudz ārvalstu sadarbības partneru, ar kuriem tiek 
veikta nozīmīga informācijas apmaiņa, tiek pētīta ārvalstu partneru pieredze studiju 
programmu realizācijā. LPA ir noslēgti sadarbības līgumi ar radniecīgām izglītības iestādēm 
Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, Slovākijā un Ukrainā. Kā pēdējos, ar mērķi nodibināt ciešāku 
sadarbību un veikt studējošo un pasniedzēju starptautisko apmaiņu, LPA parakstīja sadarbības 
līgumus ar Ukrainas Nacionālo iekšlietu akadēmiju Kijevā (2003.gada 20.oktobrī), Ukrainas 
Nacionālo iekšlietu universitāti Harkovā (2003.gada 24.oktobrī), Krievijas Iekšlietu 
ministrijas Vadības akadēmiju (2003.gada 19.decembrī) un Igaunijas Iekšlietu akadēmiju 
(2004.gada 26.augustā). Īpaši laba sadarbība noslēgtā līguma ietvaros ir izveidojusies tieši ar 
Igaunijas Iekšlietu akadēmiju, noslēgtais līgums paredz studējošo un docētāju apmaiņu, 
kopīgu pētījumu veikšanu, semināru un konferenču rīkošanu, maģistra studiju programmas 
savstarpēju koordināciju u.c. Šī līguma ietvaros ir notikušas jau vairākas aktivitātes, 
piemēram, Igaunijas Iekšlietu akadēmijā 2004.gada 22.-23.novembrī stažējās LPA Fiziskās 
sagatavošanas katedras docents V.Kuzmins ar mērķi iepazīties ar Igaunijas iekšlietu sistēmas 
mācību iestāžu profesionālās fiziskās sagatavošanas programmu realizāciju, tāpat cieša 
sadarbība izveidojusies starp LPA un Igaunijas Iekšlietu akadēmijas Svešvalodu katedrām. 
Sadarbību finansiāli atbalsta Lielbritānijas padome Latvijā Peacekeeping English Projekt 
(PEP) projekta ietvaros. LPA Svešvalodu katedras angļu valodas docētājas G.Rīmane, 
I.Lejiņa, G.Afenko 2004.gada 25.-26. novembrī piedalījās Igaunijas Iekšlietu akadēmijas 
rīkotajā konferencē par svešvalodu apmācības jautājumiem Iekšlietu ministrijas struktūrās. 
2005.gada aprīlī plānots abu Svešvalodu katedru kopējs seminārs LPA. Svarīgs notikums 
akadēmijā bija PEP projekta ietvaros izveidotā angļu valodas pašmācības centra atklāšana 
2004.gada 22.decembrī. Centra atklāšanā piedalījās PEP projekta vadītājs Latvijā K.Lorenss, 
Lielbritānijas vēstniecības Latvijā militārais atašejs G.Grants. 



Ar 2002./2003.mācību gadu Latvijas Policijas akadēmija ir iesaistījusies Eiropas 
Savienības augstākās izglītības programmā SOCRATES/ERASMUS un šī līdzdalība ir 
turpinājusies arī 2003./2004. un 2004./2005.studiju gados. Šīs programmas ietvaros Latvijas 
Policijas akadēmijai ir noslēgti vairāki sadarbības līgumi. Šie sadarbības līgumi paredz 
augstskolu studējošo, kā arī docētāju apmaiņu. ERASMUS projekta ietvaros jau bijuši vairāki 
studējošo un docētāju apmaiņas braucieni.  
 Ar katru gadu akadēmijas starptautiskā sadarbība paplašinās, šajā jomā ir jau 
izveidojušās atzīstamas tradīcijas. Tiek realizēta plaša sadarbība ar esošajiem sadarbības 
partneriem, kā arī tiek meklēti jauni sadarbības partneri un veidotas jaunas sadarbības formas. 
Katru studiju gadu daudzi akadēmijas darbinieki un studējošie paaugstina savu kvalifikāciju 
ārvalstīs. Starptautiskās sadarbības ietvaros akadēmiju regulāri apmeklē ārvalstu radniecīgo 
augstskolu un citu institūciju delegācijas, kuras dalās savā darba pieredzē un ir ieinteresētas 
iepazīties ar akadēmijas paveikto. Diskusijās tiek gūtas atziņas, kas ļauj pilnveidot akadēmijas 
darbu.  

Akadēmijas darbinieki ir pētījuši arī Lietuvas Mikolas Romeris Universitātes, 
Igaunijas Iekšlietu ministrijas akadēmijas, Ukrainas Nacionālās Iekšlietu universitātes, 
Ukrainas Nacionālās Iekšlietu akadēmijas, Vestfāles Vilhelma universitātes Minsterē 
Juridiskās fakultātes, Slovākijas Policijas korpusa akadēmijas Bratislavā, Vācijas 
Ziemeļreinas - Vestfāles federālās zemes Publiskās pārvaldes profesionālās augstskolas 
Policijas fakultātes, Vācijas Ziemeļreinas - Vestfāles federālās zemes Policijas izglītības un 
kvalifikācijas paaugstināšanas institūta, Policijas vadības akadēmijas Vācijā, Helsinku 
universitātes Juridiskās fakultātes, Tamperes universitātes un citu ārvalstu izglītības iestāžu 
studiju programmas, mācību plānus un to realizācijas gaitu. Šajās izglītības iestādēs tiek 
sagatavoti juristi tiesību aizsardzības iestādēm - policijai, prokuratūrai, tiesai u.c. 

Pēdējos gados akadēmijai izveidojusies cieša sadarbība ar Amerikas Savienoto Valstu 
vēstniecību Latvijā. Ar ASV valdības finansiālu atbalstu izremontētajā un ar modernu tehniku 
aprīkotajā akadēmijas Konferenču zālē regulāri notiek ASV vēstniecības Latvijā rīkotie 
semināri un apmācības kursi Latvijas un ārvalstu tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem. Šajos 
pasākumos regulāri piedalās arī LPA docētāji. Pēdējā laikā notikuši starptautiski semināri 
„Miera uzturēšanas operāciju juridiskie aspekti”, „Starptautisko naudas līdzekļu 
legalizēšana”, „Personu intervēšana”, „Naudas atmazgāšanas lietu izskatīšana tiesās”, 
„Naudas atmazgāšanas lietu izmeklēšana”, konference „Cilvēku tirdzniecība”. 

Pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā Latvijas Republikas IeM Valsts policija 
kļuvusi arī par pilnvērtīgu Eiropas policijas koledžas (CEPOL) dalībnieci. Iekšlietu ministrija 
nozīmējusi akadēmiju par atbildīgo institūciju CEPOL aktivitāšu nodrošināšanā Latvijā, tāpēc 
ir uzsākta aktīva darbība, LPA pārstāvjiem regulāri piedaloties CEPOL valdes sēdēs, komisiju 
sēdēs un apmācības kursos. 2004.gada 1.-4.novembrī LPA organizēja apmācības kursus ar 
CEPOL dalībvalstu policijas darbinieku piedalīšanos. Apmācības kursos „Vadības attīstība un 
pārmaiņu menedžments” piedalījās pārstāvji no 12 valstīm: Latvija, Vācija, Beļģija, 
Nīderlande, Francija, Anglija, Dānija, Itālija, Ungārija, Īrija, Kipra, Polija.  

2003./2004. studiju gadā tika uzsākts un 2004./2005.studiju gadā turpināts ES PHARE 
Nacionālās programmas projekts 2003/04-979-07-02 „Policijas apmācība”, kura ietvaros LPA 
sadarbojas ar Apvienotās Karalistes ekspertiem Tomu Patersonu (Tom Patterson) un Deividu 
Stjuartu (David Stewarte). Projekta ietvaros notikuši vairāki semināri un apmācības kursi 
LPA darbiniekiem un docētājiem, vairākkārt notikuši pieredzes apmaiņas braucieni uz 
ārvalstu policijas izglītības iestādēm. 

Tā kā programmas realizācija ir nesen uzsākta, tad pagaidām neviens maģistra 
profesionālās studiju programmas maģistrants vēl nestudē ārvalstīs studējošo apmaiņas 
programmas ietvaros. Šo tendenci ietekmē arī maģistrantu aizņemtība studijās un darbā, īsais 
programmas laiks (viens gads pilna laika studijās) un maģistrantu nevēlēšanās paildzināt 
kopējo studiju laiku. Programmas realizācijas nesenā uzsākšana nosaka arī to, ka ārvalstu 



studējošo maģistrantu interese par akreditējamo programmu pagaidām ir maza, bet, ņemot 
vērā to, ka Latvijas Policijas akadēmijai ir tik daudz sadarbības partneru citās valstīs un to, ka 
citu valstu studējošo interese par akadēmijā realizējamajām studiju programmām ir, nākotnē 
iespējams situācija varētu uzlaboties. 

Latvijas Policijas akadēmija sadarbojas arī ar dažādām Latvijas augstskolām, kas 
realizē studiju programmas tiesību zinātnes jomā.  

Studiju programmas izstrādes gaitā akadēmijas darbinieki iepazinās ar Latvijas 
Universitātes Juridiskās fakultātes tiesību zinātņu maģistra studiju programmu (akreditēta līdz 
31.12.2010.), Biznesa augstskolas Turība profesionālā maģistra studiju programmu „Tiesību 
zinātnes” (akreditēta līdz 31.12.2006.). 

LPA docētāji un studējošie regulāri piedalās citu augstskolu rīkotajās konferencēs un 
semināros. Piemēram, pēdējā laikā programmā studiju kursu nodrošināšanā iesaistītie 
docētāji: profesors J.Ivančiks ir piedalījies Latvijas Universitātes starptautiskā zinātniskā 
konferencē „Latvijas ārpolitika pārmaiņu krustcelēs” (27.01.2004.), profesore Ā.Meikališa 
piedalījās Latvijas Universitātes rīkotajā starptautiskajā konferencē „Tiesību harmonizācija 
Baltijas jūras telpā 20.,21.gs.) (29.-30.01.2004.), docents A.Judins piedalījās Rīgas Stradiņa 
universitātes rīkotajā starptautiskajā forumā „Satiksmes drošība Baltijā un Eiropas Savienībā” 
(29.-30.04.2004.), docenti U.Kanders un I.Trule piedalījās Rēzeknes augstskolas rīkotajā 
starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība.” (25.-26.02.2005.). 

Maģistra studiju programmā studējošie var izmantot citu augstskolu (Latvijas 
Universitātes, Biznesa augstskolas „Turība” u.c.) bibliotēkas. 

Sadarbības ar Latvijas Universitāti ietvaros ir noslēgta vienošanās starp Latvijas 
Universitāti (LU) un Latvijas Policijas akadēmiju par to, ka puses (šajā gadījumā – LU un 
LPA) abpusēji apņemas nodrošināt studiju iespējas studējošajiem gadījumā, ja tiks pārtraukta 
kāda no LU Juridiskajā fakultātē vai LPA realizējām 2.līmeņa augstākās izglītības 
programmām tiesību zinātnē. 

 
9.2. SADARBĪBA AR DARBA DEVĒJIEM 

 
 Studiju programmas tapšanas gaitā un kopš programmas realizācijas sākuma notiek 
pastāvīga, divpusēja sadarbība ar darba devējiem, kuras rezultātā studiju programma ir 
izveidota atbilstoši darba devēju prasībām un ieteikumiem un programmas realizācijas gaitā šī 
sadarbība turpinās, uzklausot darba devēju viedokli. Programmas efektivitātes un atbilstības 
darba tirgus prasībām novērtēšanas procesā ir saņemta pozitīva atsauksme no Iekšlietu 
ministrijas (pielikums Nr.2.). Analizējot darbavietas, kurās strādā programmā studējošie, 
jāsecina, ka lielākā maģistrantu daļa ir tieši Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu 
darbinieki.   

Katru gadu Iekšlietu ministrija un akadēmija slēdz līgumu par speciālistu 
sagatavošanu un pētījumu veikšanu. Šajā līgumā ir noteikts, ka katru gadu ministrija nosaka 
nepieciešamo no valsts budžeta līdzekļiem finansēto studiju vietu skaitu, atbalsta pētījumu 
programmas, iesaista akadēmijas personālu ministrijas starptautiskās sadarbības programmās. 
Šis līgums faktiski nosaka, ka studiju programmas absolventiem ir garantētas darba vietas 
atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai. Tāpat, 2003.gada 30.decembrī starp LPA un Latvijas 
Republikas prokuratūru noslēgts sadarbības līgums par LPA un prokuratūras sadarbību, t.sk., 
par sadarbību studējošo mācību prakses organizēšanā. 
 2003.gada maija mēnesī tika izstrādāta Latvijas Policijas akadēmijas attīstības 
koncepcija 2003.-2008.studiju gadiem, kas tika apspriesta akadēmijas konferencē “LPA 
attīstība: aktuālie jautājumi, problēmas un to risinājumi” 2003.gadā no 22.aprīļa līdz 
5.jūnijam un kurā piedalījās Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, Tieslietu ministrijas, 
prokuratūras u.c. institūciju pārstāvji.  

Sadarbība ar darba devējiem tiek veikta mērķtiecīgi un abpusēji ieinteresēti, tā ir 
studiju programmas satura pilnveides un realizācijas neatņemama sastāvdaļa.  



10. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 
 

Neapšaubāmi, studiju programmas attīstība lielā mērā ir saistīta ar visas Latvijas 
Policijas akadēmijas attīstību. 2003.gadā ir izstrādāta Latvijas Policijas akadēmijas attīstības 
koncepcija (2003–2008), kuras noteiktie uzdevumi ietver studiju procesa kvalitātes un 
efektivitātes uzlabošanu, zinātniski pētnieciskā darba pilnveidi, informācijas iegūšanas 
optimizāciju, akadēmiskā personāla un starptautiskās sadarbības attīstību. 

Maģistra profesionālās studiju programmas attīstības galvenās tendences būtu 
saistāmas ar tādiem faktoriem kā nepieciešamība pilnveidot programmas realizācijas 
nodrošinājumu, materiāltehnisko bāzi un nepieciešamība aktualizēt programmu atbilstoši 
darba tirgus prasībām un vispārējām sabiedrības attīstības tendencēm.  

Studiju programmai piemīt gan stiprās, gan vājās puses. Kā pozitīvo programmā var 
minēt to, ka: 

- programma atbilst attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, darba devēju prasībām, 
jaunākajām attīstības tendencēm juristu izglītošanā Latvijā un Eiropā, 

- programmā veiksmīgi apvienots gan teorētiskais, gan praktiskais bloks, 
- programmas nodrošināšanā ir iesaistīti augsti kvalificēti pasniedzēji un, tā kā 

programma ir profesionāla, tad īpaši pozitīvi jāvērtē tas, ka atsevišķu studiju kursu noteiktu 
tematu docēšanā iesaistītie praktiskie darbinieki veiksmīgi papildina maģistrantu teorētiskās 
zināšanas ar savu praktiskā darba pieredzi un aktualitātēm noteiktajā jomā, 

- ar katru gadu pieaug bakalaura studiju programmu absolventu interese un vēlēšanās 
turpināt studijas maģistra programmā. 

Kā trūkumus var minēt to, ka: 
- tiesību zinātnes apakšnozarēs, kuras attīsta tikai Latvijas Policijas akadēmija, 

monogrāfijas un zinātniskie raksti ir nepietiekamā daudzumā, 
- lielākā maģistrantu daļa paralēli studijām strādā, 
- daži pasniedzēji nepietiekoši iesaistās zinātniski pētnieciskajā darbā, 
- pagaidām nav iespējams veikt programmas absolventu aptaujas un noskaidrot darba 

devēju viedokli par programmā sagatavotajiem speciālistiem, jo programmas realizācija ir 
uzsākta salīdzinoši nesen un programmā absolventu vēl nav, 

- no programmā iesaistītajiem docētājiem 43 % ir doktora grāds, tāpēc joprojām ir 
aktuāla jauno doktoru sagatavošana, kuras tempus nosaka dažādi objektīvi un subjektīvi 
faktori, 

- noteiktajam studiju kursu apguves laikam programmā paredzētais referātu apjoms 
(viena autorloksne katram referātam) varētu būt par lielu. 

Kā galvenos maģistra profesionālās studiju programmas attīstības virzienus var minēt: 
● studiju procesa kvalitātes pilnveidošana, studiju programmas pašnovērtēšanas rezultātu 
ņemšana vērā turpmākajā programmas realizācijas gaitā;  
● nodarbību kvalitātes novērtēšanas anketēšanas ieviešana, kas palīdzētu uzlabot studiju 
procesu, paaugstinot nodarbību kvalitāti (plānots ieviest ar 2005./2006.studiju gadu); 
● studiju programmas satura un struktūras turpmākā pilnveidošana un aktualizācija, atbilstoši 
izmaiņām normatīvajos aktos un aktualitātēm juristu izglītošanā pasaulē un Latvijā; 
● programmā iesaistīto docētāju un maģistrantu iesaistīšana zinātniski pētnieciskajā darbā, 
docētāju kvalifikācijas paaugstināšana (t.sk., pasniedzēju studijas doktora programmā); 
● jaunu starptautisko sakaru dibināšana, esošo attīstīšana, piedalīšanās studējošo un docētāju 
apmaiņas programmās, realizējot stažēšanos un praksi ārvalstīs; 
● starptautisko zinātnisko konferenču organizēšana, docētāju un maģistrantu piedalīšanās 
starptautiskajās konferencēs un semināros; 
● programmas popularizēšana potenciālo maģistrantu vidū; 
● maģistrantu skaita palielināšana; 
● darba devēju, absolventu aptaujas; 



● bibliotēkas papildināšana ar jaunu mācību, zinātnisko literatūru un periodiku, 
Fundamentālās bibliotēkas pakalpojumu uzlabošana; 
● materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, aprīkojuma atjaunošana un modernizācija. 

Tāpat kā līdz šim, tiks atbalstīta programmā iesaistīto pasniedzēju svešvalodu 
zināšanu pilnveidošana, lai viņi varētu studiju kursu saturu brīvi papildināt ar informāciju no 
oriģinālvalodās (angļu, vācu, franču) izdotiem mācību un zinātniskajiem līdzekļiem, 
aktualizējot tos atbilstoši jaunākajām tendencēm nozarē.  

Tā kā studiju programmas akreditācija ir galvenais augstākās izglītības kvalitātes 
nodrošināšanas un uzlabošanas instruments, tad arī turpmāk ir plānots veikt regulāru ikgadējo 
studiju programmas pašnovērtēšanu un analīzi, jo, kā rāda pieredze, tad programmas 
realizācijas gaitā rodas nepieciešamība to aktualizēt atbilstoši normatīvo aktu un sabiedrības 
prasībām.  
 
 
 
 
Senāta sekretārs         M.Žeivots 
 
 
 
Pēcdiploma izglītības nodaļas direktore    I.Ose 

   



                                       
1.PIELIKUMS 

LPA maģistra profesionālās studiju  
programmas „Tiesību zinātne” 

pašnovērtēšanas ziņojumam 
 
 

LPA MAĢISTRA PROFESIONĀLAJĀ STUDIJU PROGRAMMĀ 
„TIESĪBU ZINĀTNE” STUDIJU KURSU DOCĒŠANĀ IESAISTĪTĀ 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA PUBLIKĀCIJAS 2004.GADĀ. 
 
 
 

Kriminālistikas „baltais 
plankums” 

Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 
2004. Nr. 1(26)  

Speciālās izmeklēšanas 
darbības un tiesību uz 
aizstāvību  

Starptautiskās zinātniski praktiskās 
konferences „Cilvēktiesības un 
sabiedrības drošība” materiāli. – 2004, 
Rīga. 

Anrijs Kavalieris 
Dr.habil.jur. 

Kriminālistikas vieta zinātņu 
sistēmā 

Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 
2004. Nr. 3/4 (28/29) 

Civiltiesisko attiecību 
problēmas ekonomiskās 
noziedzības kontekstā 

Administratīvā un Kriminālā Justīcija, Nr. 
2, 2004 

Ekonomisko noziegumu 
tendences un to civiltiesiskais 
raksturs 

Starptautiskā konference „Drošība un 
tautas attīstība”, Daugavpils universitāte, 
2004.g. jūnijs 

Osvalds Joksts,  
Dr.habil.jur. 
 

Предпринимательская 
деятельность и 
экономическая преступность 

Международный научно-практический 
правой журнал «Закон и Жизнь», 
Молдова, 2004.g.maijs 

Patiesība, taisnība un 
taisnīgums 

Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis 
„Sociālās un humanitārās zinātnes”, 2004, 
Nr.4 

Vadītāja personība Administratīvā un Kriminālā Justīcija., 
RĪGA, 2004, Nr.3 

Personība un audzināšana  RTU zinātniskie raksti. 8.sērija, 
„Humanitārās un sociālās zinātnes”, 
6.sējums, Rīga, 2004 

Bioenerģētisko pakalpojumu 
sfēra: metodoloģija un tiesības 

Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 
Rīga, 2004, Nr.2 

Kas ir virtuālā realitāte Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 
Rīga, 2004, Nr.1 

Mācību kontrole augstskolā LPA Raksti, 11.sēj., Rīga, 2004 

Ivans Vedins 
Dr. habil.phil. 
 

Sociālās sistēmas  LPA Raksti, 11.sēj., Rīga, 2004 
Ārija Meikališa, 
Dr.jur. 

“Kriminālprocesa principu 
aktuālās problēmas 
kriminālprocesa reformas 
kontekstā” 

Pieņemts publicēšanai starptautiskās 
konferences “Tiesību harmonizācija 
Baltijas jūras reģionā” (Rīga, LU, 
29.01.2004. – 30.01.2004.) rakstu krājumā 

 Cilvēktiesības un 
apcietinājuma piemērošana 

Publicēts starptautiskās zinātniski 
praktiskās konferences ,,Cilvēktiesības un 



pirmstiesas izmeklēšanā sabiedrības drošība”(Rīga, LPA, 
2004.gada 26.-27 augusts) rakstu krājumā, 
0,5 a.l. 

 Profesionālisms policijas darbā Publicēts starptautiskās zinātniski 
praktiskās konferences „Profesionālisms 
policijas darbā: problēmas un attīstība” 
(Harkova, 2004.gada 26.novembrī) 
materiālu krājumā 

 Tiesneša loma apcietinājuma 
piemērošanā pirmstiesas 
izmeklēšanā 

Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 
03.08.2004., 0,2 a.l. (līdzautors K.Strada-
Rozenberga) 
 

 Criminal Procedure System of 
the Republic of Latvia 

Transition of Criminal Procedure Systems 
Volume 2, Rijeka, 2004, P. 147-179. (co-
author K.Strada-Rozenberga) 

 Обучение работников 
полиции сотруднечеству 
между полицией и 
обществом в Латвийской 
академии полиции 

Centrāleiropas un Austrumeiropas 
policijas (milicijas) augstāko mācību 
iestāžu vadītāju 12.konference. 
Starptautiska konference. (Sofija, 
2004.gada 29.09-01.10.) materiāli – 
http://www.policeconf.com/reports.html
. 0,2 a.l. (līdzautors I.Trule) 

 Правоохранительные органы 
Латвии 

Правоохранительные органы стран 
Балтии. (Под ред. Соколова А.) 
Калининград, Янтарный сказ, 2004. 
С.316-382, 4 а.l. 

Kriminālmeklēšanas 
dalībpersonas – realitāte un 
problēmas. 

Starpt.zinātniski praktiskās konferences 
materiāli LPA, 2004 

Zādzības no kabatām – 
realitāte un problēmas. 

LPA Raksti XI, 2004 

Jānis Ivančiks,  
Dr.jur.  

Referāts „Cīņa ar cilvēku 
tirdzniecību Latvijas 
skatījumā”.  

8.-12.11.04. Gimborna, Vācija 

Aivars Endziņš, 
Dr. Jur. 

Eiropas Konstitūcijas līgums 
un Latvijas Republikas 
Satversme 

Latvijas Vēstnesis, Jurista Vārds 
12.10.2004. 

Vielas kā noziedzīga 
nodarījuma pēdas – atsevišķi 
problēmas aspekti. 

LPA, Raksti II, Rīga, 2004 Jevģenijs 
Konovalovs, 
Dr.jur. 
 Kompleksā ekspertīze: būtība 

un problēmas 
LPA Administratīvā un Kriminālā 
Justīcija Nr.3/4, Rīga, 2004 

Referāts zin. Konferencē 
„Speciālais teksts juridiskās 
terminoloģijas apguvē” 

27.11.2003. „Svešvalodas profesionālajos 
un akadēmiskajos studiju kursos” 

Svešvalodu prasmes un 
studijas akadēmijā 

Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 
Nr.1/2, 2003 

Zenons 
Indrikovs,  
Dr.jur. 

Referāts, „Cilvēktiesības un 
profesionālisms policijas 
darbā” starpt.zin.konference 
„Cilvēktiesības un sabiedrības 
drošība” 

Publicēts konferences rakstu krājumā 



  
Diagnostic capability of 
students academic knowledge 
for enrolment purposes 
 
 
 

Rezekne University, Proc.of the 
Int.Scient.conf.on „Scientific 
achievements for wellbeing and 
development of society”, Rezekne, March 
4-5 2004 

Examination of the existing 
matriculation tests and 
principles to provide 
knowledge sensitive testing 

Rezekne University, Proc.of the 
Int.Scient.conf.on „Scientific 
achievements for wellbeing and 
development of society”, Rezekne, March 
4-5 2004 

Mitigation of students 
adaptation problems by 
distributing them into balanced 
study groups 

RPIVA, Proc.of the Int.Scient.conf.on 
„Theory and Practice of Teacher 
Education II, Riga, April 5-6 2004 

Recruiters academic 
knowledge assessment at the 
enrolment and facility to 
mitigate freshmen’s adaptation 
problems at university 

RPIVA, Proc.of the Int.Scient.conf.on 
„Theory and Practice of Teacher 
Education II, Riga, April 5-6 2004 

Akadēmisko studiju grupu 
psiholoģiskā klimata nozīme 
studentu adaptācijas grūtību 
pārvarēšana augstskolā 

LPA Vēstis, Nr. 22(59), 2004.g. 5.marts 

Uldis Kanders,  
Dr.phys. 
 

Academic knowledge 
assessment system to facilitate 
smoothing students pre-
university background 

Proceedings of the Int. Scient.conf. on 
„society and consumption: economic-
managerial and social- cultural factors”, 
dedicated to the 425th anniversary of 
Vilnius university”; Kaunas, Aril 16-
17,2004 

 Investigation of the existing 
enrolment tests and principles 
to provide knowledge sensitive 
testing 

Abstracts of the Int.Scient. conf.on 
„society and consumption: economic-
managerial and social- cultural factors”, 
dedicated to the 425th anniversary of 
Vilnius university”; Kaunas, Aril 16-
17,2004 

 Augstskolu reflektantu 
akadēmisko zināšanu 
salīdzinošā analīze 

LPA Raksti, Nr.11, Rīga, 2004 

 Investigation of the enrolment 
tests to improve their 
knowledge sensitivity and 
selectivity 

Abstr.of the Int.Scient.conf.of ATEE 
Spring university on European added 
value in teacher education: The role of 
teachers as promoters of basic skills 
acquisition and facilitators of learning”, 
Tartu, May 6-8, 2004 

 Simple academic knowledge 
diagnostic tool to facilitate 
freshmen’s adaptation at 
university 

Abstr.of the Int.Scient.conf.of ATEE 
Spring university on European added 
value in teacher education: The role of 
teachers as promoters of basic skills 
acquisition and facilitators of learning”, 
Tartu, May 6-8, 2004 



 Akadēmiskā potenciāla metode 
studentu zināšanu diagnostikā 

RTU zin.raksti, 8. sērija – Humanitārās un 
sociālās zinātnes 6. sējums, Rīga, 2004 

 Facilitating research work at an 
university 

Riga Technical University, Abstr.of the 
45th Int.Sci.Conf., Riga, Oct 15 2004 
(līdzautorībā) 

 Studentu un augstskolas 
gatavība jurisprudences 
studijām. 

Administratīvā un kriminālā justīcija”, Nr. 
¾ (28/29), Rīga, 2004 

Atsevišķu terminu izpratnes 
loma operatīvās darbības 
teoriju apguvē. 

LPA Raksti XI 
 

Personu meklēšana un 
cilvēktiesības (starp.zin.konf. 
„Cilvēku tiesības un 
sabiedriskā drošība”.) 

LPA Raksti, 2004 

Leonīds Makans,  
M.jur.  

Integration of Investigative and 
Intelligence Activities. 
(referāts zin. Konferencē) 

Slovēnijas Mariboras universitātes 
kriminālās justīcijas katedra, Ļublana, 
2004 

Vai juridiskā persona ir jāsauc 
pie kriminālatbildības   

Latvijas Vēstnesis, 2004. gada 13. aprīlī 

Par sodāmību Latvijas tiesībās Latvijas Vēstnesis, 2004. gada 23. martā 

Andrejs Judins, 
M.jur. 
 
 
 
 
 

Об обстоятельствах, 
исключающих уголовную 
ответственность в 
Уголовном Законе Латвии 

Международный научно-практический 
правой журнал «Закон и Жизнь»  Nr. 2, 
2004. 

Allars Apsītis,  
M.jur. 
 

Ekonomisko noziedzību 
veicinošo finanšu fondu 
neformālās pārvietošanas 
sistēmas. 

Administratīvā un Kriminālā Justīcija, Nr. 
3/4, 2004 

Artis Stucka, 
M.jur. 

Administratīvās lietas 
izskatīšanas stadijas. 

Jurista vārds, 2005.gada 8.februāris, 
Nr.5(360) 
 

 Kāds būs jaunais pašvaldību 
likums 

Jurista vārds, 2004.gada 27.janvāris, 
Nr.3(308) 

Regīna Jeļisejeva, 
M.paed.,M.psych. 

Sociālās adaptācijas īpatnības 
ieslodzījuma vietās.  

LPA Raksti, 11.sēj.,Rīga, 2004 

Māris Grudulis, 
M.jur. 

Izņēmuma tiesības kategorija 
un tās izpratne autortiesībās  

LU Raksti, Juridiskā zinātne. Nr.667, 
2004 

Inguna Trule, 
M.sc.comp.  
 

Academic knowledge 
assessment system to facilitate 
smoothing students, pre - 
university background 

Proceedings of the Int.Scient.conf.on 
„Society and consumption economic-
managerial and social-cultural factors”, 
dedicated to the 425th anniversary of 
Vilnius university”; Kaunas, April 16-17, 
2004 

 Noziedzīgi nodarījumi 
kibertelpā 

LPA, starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference „Cilvēktiesības un sabiedrības 
drošība”, LPA , 2004 

 Studentu un augstskolas 
gatavība jurisprudences 
studijām 

Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 
Nr.3/4 (28/29),Rīga, 2004, (līdzautorībā) 



 
Promocijas darba daļa 
„Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas apkarošana”, 3. 
daļa, Terorisma finansēšanas 
ierobežošana 

LPA, Rīga, 2004  Aldis Lieljuksis, 
M.jur. 

Promocijas darba daļa 
„Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas apkarošana”, 4. 
daļa „Operatīvo pasākumu 
izmantošana noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas 
apkarošana” 

LPA, Rīga, 2004 

 



 



 



8. Izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs 



 
 





DIPLOMA PIELIKUMS  

 Diploma sērija  XX  X  Nr.0000 

     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. vārds: Jānis  
1.2. uzvārds: Kļaviņš 
1.3. dzimšanas datums (datums/mēnesis/gads): 20.02.1977. 
1.4. personas kods: 200277-10754 
 
2. Ziņas par kvalifikāciju: 
2.1. kvalifikācijas nosaukums: profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē 
(izglītības kods – 4638000) 
2.2. galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai: tiesību zinātne 
2.3. kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: Latvijas Policijas 
akadēmija, valsts akreditēta (11.12.1998.) un valsts dibināta augstskola 
2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā 
2.5. studiju un eksaminācijas valoda: latviešu 

3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni: 
3.1. kvalifikācijas līmenis: profesionālais grāds 
3.2. oficiālais programmas ilgums, programmas sākuma un beigu datums: 2 semestri 
pilna laika studiju, 3 semestri nepilna laika studiju; 40 Latvijas kredītpunkti, 60 
ECTS kredītpunkti; studijas uzsāktas 2005.gada februārī; studijas pabeigtas 
2006.gada februārī 
3.3. uzņemšanas prasības: jurista profesionālā kvalifikācija (piektais profesionālās 
kvalifikācijas līmenis), kura iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu 
 
4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem: 
4.1.  studiju veids: pilna laika studijas 
4.2. programmas prasības: jāapgūst studiju programmā iekļautie 7  studiju  kursi (3 
studiju kursu eksāmeni, 2 studiju kursu ieskaites) 14 kredītpunktu apjomā, 
jāuzraksta un maģistrantu semināros publiski jāaizstāv 5 referāti (profesionālās 
specializācijas kursu referāti tiek novērtēti ar atzīmi), jāiziet prakse 6 kredītpunktu 
apjomā, jānokārto valsts pārbaudījums, kas sastāv no integrētā maģistra eksāmena 
un maģistra darba vai diplomdarba (diplomprojekta),  izstrādāšanas un 
aizstāvēšanas 20 kredītpunktu apjomā.  

 



 
4.3. programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 

STUDIJU KURSS KREDĪT-
PUNKTI 

ECTS K/P VĒRTĒJUMS 

NOZARES TEORIJAS UN PRAKSES JAUNĀKIE SASNIEGUMI 

Latvijas un Eiropas Savienības 
tiesību pilnveides problēmas 

3 4,5 ļoti labi (8) 

Publiskā pārvalde vienotā 
administratīvā telpā 

2 4 izcili (10) 

Pilsonība Latvijā un Eiropas 
Savienībā 

2 4 izcili (10) 

PĒTNIECISKĀ DARBA, JAUNRADES DARBA, PROJEKTĒŠANAS DARBA UN VADĪBZINĪBU 
STUDIJU KURSI 

Tiesiskās izziņas metodoloģija 2 4 izcili (10) 

Juridiskās informācijas iegūšana 
un analīze 

1 1,5 ieskaitīts 

Dienesta darba organizācijas 
aktualitātes publiskajā pārvaldē 

2 4 teicami (9) 

PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS STUDIJU KURSI 

Juridiskās psiholoģijas problēmas 2 3 ieskaitīts 

VALSTS PĀRBAUDĪJUMS 
INTEGRĒTAIS MAĢISTRA EKSĀMENS 

Publiskā pārvalde vienotā 
administratīvā telpā 
Pilsonība Latvijā un Eiropas 
Savienībā 

 

___ 

 

___ 

 
izcili (10) 
 

MAĢISTRA DARBS VAI DIPLOMDARBS (DIPLOMPROJEKTS) 

“Administratīvās justīcijas loma 
demokrātiskās valstīs” 

20 30 izcili (10) 

 
4.4. atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu: 
Atzīmju skala: 1 – 10, minimālā pietiekamā atzīme 4 (gandrīz viduvēji) 
Atzīmju vērtība: 10 – izcili, 9 – teicami, 8 – ļoti labi, 7 – labi, 6 – gandrīz labi, 5 – 
viduvēji, 4 – gandrīz viduvēji, 3 – vāji, 2 – ļoti vāji, 1 – ļoti, ļoti vāji 
4.5.  kvalifikācijas klase: nav 
 
5. Ziņas par kvalifikāciju: 
5.1. turpmākās studiju iespējas: turpināt studijas doktora studiju programmā 
5.2. profesionālais statuss: nav paredzēts piešķirt 
 
6.  Papildinformācija: 
6.1. sīkāka informācija: Latvijas Policijas akadēmijas Maģistra profesionālā studiju 
programma  “Tiesību zinātne” ir akreditēta XX.XX.2005. uz pilnu akreditācijas 
laiku – 6 gadiem 



6.2.  papildinformācijas avoti: Latvijas Policijas akadēmija:  
adrese: Ezermalas iela 8, Rīga, Latvija, LV-1014, 7800502, fakss 7551070; 
interneta lapa: http://www.polak.edu.lv;  
e-mail: inguna@polak.edu.lv 
 
Akadēmiskās Informācijas centrs: http://www.aic.lv 
Akadēmiskās Informācijas centra (Latvijas ENIC/NARIC) kontaktinformāciju: 

  Vaļņu ielā 2, Rīga, Latvija, LV-1050,  
  telefons +371-7-225155, fakss: +371-7221006 , e-pasts: baiba@aic.lv 

 
 
7.  Pielikuma apstiprinājums: 
 

7.1. datums: 2006.gada XX. februārī 

7.2. paraksts un tā atšifrējums: ____________________ Ā.Meikališa 

7.3. pielikuma apstiprinātāja amats: Latvijas Policijas akadēmijas rektore 

7.4. zīmogs vai spiedogs: 

8. Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī. 
 
Skatīt pielikumā. 



Augstākās izglītības sistēmas raksturojums 
Vispārējā vidējā izglītība 

Kopējais vispārējās vidējās izglītības ilgums ir 12 gadi. Vidusskolas līmenī ir 4 virzienu programmas: 
vispārizglītojošā; humanitārā un sociālā; matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas, kā arī profesionālā virziena1.  

Visiem virzieniem kopīgi ir šādi obligātie priekšmeti: latviešu valoda; pirmā svešvaloda; otrā 
svešvaloda (mazākumtautību skolās – mazākumtautības valoda); matemātika; vēsture; sports; biznesa 
ekonomiskie pamati; lietišķā informātika. Papildus tiem katra programma ietver attiecīgā virziena obligātos un 
izvēles priekšmetus.  

Mācību gads. Atskaitot eksāmenus devītajā un divpadsmitajā klasē, mācību gada garums ir 36 nedēļas no 1. 
septembra līdz maija beigām. Kopumā vidējās izglītības programmā (3 gados minimālais mācību stundu skaits) ir 
3150 stundas, maksimālais – 3780 stundas (30–36 stundas nedēļā). 

Lai saņemtu Atestātu par vispārējo vidējo izglītību, jākārto ne mazāk kā pieci eksāmeni un ne vairāk kā 
četras ieskaites. Eksāmeni jākārto: latviešu valodā, izglītības programmu virzienam atbilstošajā obligātajā 
priekšmetā, vienā izglītības iestādes noteiktajā priekšmetā un divos izglītojamā izvēlētos priekšmetos. Notiek 
pāreja uz centralizētiem noslēguma eksāmeniem un uzņemšanu augstskolā atbilstoši centralizēto eksāmenu 
rezultātiem. 
augstākā izglītība 

Lai iegūtu tiesības stāties augstskolā, ir jāiegūst vispārējā vidējā izglītība. Vispārējās vidējās izglītības standartu 
ietver arī vidējās profesionālās izglītības programmas, kuras ilgst 4 gadus pēc pamatizglītības (bet ne 2 vai 3 gadu 
arodizglītības programmas!).  

 
Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības absolventus uzņem augstskolā saskaņā ar 

vispārīgajiem augstskolas uzņemšanas noteikumiem. Tajā pašā laikā augstskolas var noteikt specifiskas uzņemšanas 
prasības, piem., to, kādus mācību priekšmetus jāapgūst vidusskolā, lai varētu stāties konkrētā augstskolas programmā. 

Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā izglītībā. Abu 
veidu bakalauriem ir tiesības stāties maģistratūrā, abu veidu maģistriem (tiem pielīdzinot arī grādus medicīnā un 
zobārstniecībā – attiecīgi 6 un 5 gadu studijas) - doktorantūrā.  

Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt teorētisko 
pamatu profesionālai darbībai un tā tiek realizēta saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu. 

Bakalaura grādu zinātnes nozarē (nozaru grupā) piešķir pēc akadēmisko studiju pirmā posma. 
Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120 – 160 (180-240 ECTS) kredītpunktu (KP): obligātā 
daļa - ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa  ≥20 (30 ECTS) KP, bakalaura darbs ≥10 KP (15 ECTS), 
pārējais ir brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums pilna laika studijās ir 6 līdz 8 semestri.  

Maģistra grādu piešķir zinātnes nozarē vai apakšnozarē pēc akadēmisko studiju otrā posma. Maģistra 
akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 (120 ECTS) KP, no kuriem ne mazāk kā 20 KP ir maģistra darbs, 
programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātņu nozares izvēlētas jomas teorētiskās atziņas (≥30 KP) un to 
aprobāciju aktuālo problēmu aspektā (≥15 KP). 

                                                 
1 absolventi, kas beiguši skolu līdz 2002. gadam, apguva 5 obligātos mācību priekšmetus: latviešu valodu, matemātiku, svešvalodu, vēsturi, 
fizisko kultūru, kā arī vismaz 7 izvēles priekšmetus.  

 



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

Bakalaura profesionālo studiju programmas apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS), tajā skaitā: 
vispārizglītojošie kursi (≥15 KP), nozares teorētiskie pamati (≥36 KP), profesionālā specializācija (≥60 KP), 
izvēles kursi (≥6 kr.p), prakse (≥26 KP), valsts pārbaudījums, t.sk. noslēguma darbs (≥12 KP).  

Maģistra profesionālo studiju programmas apjoms ir vismaz 40 KP (60 ECTS), t.sk.: jaunākie 
sasniegumi nozarē, teorijā un praksē (≥7 KP), prakse (≥6 KP), valsts pārbaudījums, t.sk. noslēguma darbs (≥ 20 
KP), kā arī pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoģijas u.c. kursi.  

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

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, pēc kuru apguves iegūst CEDUC 5. līmeņa 
profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda 
ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā uzreiz pēc vidusskolas. Abos gadījumos jānodrošina, lai 
programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu, t.sk. 
noslēguma darbu vismaz 10 kredītpunktu apjomā. Ja programma ietver bakalaura programmas obligāto daļu (70 
KP kopā ar obligātās izvēlēs kursiem), absolventiem ir tiesības stāties maģistrantūrā.  

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) programmas, pēc kuru apguves iegūst 
CEDUC 4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šo programmu apjoms ir 80-120 KP (120-180 ECTS). Tās pamatā 
ir paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi var turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības programmās.  

Doktorantūra. Kopš 2000. gada 1. janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida zinātniskais grāds 
Doktors.  

Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra vai tam pielīdzināts grāds. Doktora grādu iegūst, 
publiski aizstāvot doktora disertāciju, kuras izstrāde var tikt veikta triju līdz četru gadu laikā doktorantūras 
studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas strādājot augstskolā, 
zinātniskā iestādē, u.c. Doktora grāda piešķiršanas kārtību nosaka Latvijas zinātnes padome.  Doktora grādus 
piešķir Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātas promocijas padomes. 

Kredītpunktu sistēma. Kredītpunkts (KP) Latvijā ir definēts kā vienas nedēļas pilna laika 
studiju slodze. Vairumā programmu vidējais vienam studiju gadam paredzētais apjoms ir 40 
kredītpunkti. Pārrēķinot Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos Latvijas kredītpunktu 
skaits ir jāreizina ar 1.5.  

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

Apguves 
līmenis 

Atz.  Aptuv. 
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 likumdošanas aktiem, augstskolas var izsniegt valsts 
atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā programmā un pašai augstskolai ir apstiprināta Satversme 
(priekšnoteikums - arī augstskolas akreditāciju kopumā). Kvalitātes vērtēšana ietver augstskolas pašvērtējuma 
ziņojuma sagatavošanu un ekspertu novērtējumu. Ekspertu grupās no vismaz trim ekspertiem tikai viens var būt 
no Latvijas, pārējie vairumā gadījumu ir no Rietumeiropas un no Baltijas valstīm. Lēmumu par programmas 
akreditāciju pieņem Akreditācijas komisija, bet par augstskolas akreditāciju – Augstākās izglītības padome. 
Akreditācijas pirmais cikls Latvijā noslēdzās 2001. gadā. Atkārtotiem novērtējumiem jānotiek ne retāk kā reizi 
sešos gados.  
Valsts atzītās Augstskolas Latvijā 
UNIVERSITĀTES:  

• Latvijas Universitāte; 
• Rīgas Tehniskajā universitāte;  
• Latvijas Lauksaimniecības universitāte; 



• Daugavpils universitāte; 
• Rīgas Stradiņa universitāte; 

VALSTS DIBINĀTAS AUGSTSKOLAS 
• Latvijas Kultūras akadēmija; 
• Latvijas Mākslas akadēmija; 
• Latvijas Mūzikas akadēmija; 
• Latvijas Policijas akadēmija; 
• Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija; 
• Liepājas Pedagoģijas akadēmija; 
• Banku augstskola; 
• Latvijas Jūras Akadēmija; 
• Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija; 
• Rēzeknes augstskola; 
• Rīgas Ekonomikas augstskola; 
• Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola; 
• Vidzemes augstskola; 
• Ventspils augstskola; 
• Rīgas Juridiskā augstskola. 

JURIDISKO PERSONU DIBINĀTAS (PRIVĀTAS) AUGSTSKOLAS: 
• Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība”; 
• Latvijas Kristīgā Akadēmija;  
• Biznesa augstskola Turība;  
• Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola; 
• Biznesa institūts „RIMPAK Livonija”; 
• Transporta un sakaru institūts; 
• Baltijas Krievu institūts; 
• Sociālo tehnoloģiju augstskola; 
• Informācijas sistēmu augstskola; 
• Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola; 
• Ekonomikas un kultūras augstskola; 
• Psiholoģijas augstskola; 
• Rīgas Aeronavigācijas institūts. 
Valsts koledžas:2,2 
• Koledža RRC; 
• Jēkabpils Agrobiznesa koledža; 
• Latvijas Kultūras koledža; 
• Liepājas Jūrniecības koledža; 
• Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža; 
• Rīgas Celtniecības koledža; 
• Rīgas Tehniskā koledža; 
• Rīgas Uzņēmējdarbības koledža; 
• Ugunsdzēsības un civilās aizsardzības koledža; 
• Valsts Robežapsardzes koledža. 
Juridisko personu dibinātas (privātas) koledžas:2 

• Alberta koledža; 
• Grāmatvedības un finansu koledža; 
• Juridiskā koledža; 
• Biznesa un vadības koledža. 

PAPILDINFORMĀCIJA: 
par izglītības sistēmu  http://www.izm.lv  

   http://www.aic.lv 
      par augstskolu un programmu  statusu:  http://www.aiknc.lv 

                                                 
2 realizē tikai 1. līmeņa profesionālās augst. izgl. programmas 



DIPLOMA SUPPLEMENT 
 

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. first name: Jānis  
1.2. family name: Kļaviņš 
1.3. date of birth (day/ month/ year): 20.02.1977. 
1.4. student identification code: 200277-10754 
 
2. Information identifying the qualification: 
2.1. name of the qualification and the title conferred, if applicable: the professional 
master’s degree in the science of  law (education code – 4638000) 
2.2. main field(s) of study for the qualification: science of law 
2.3. name and status of awarding institution: the Police Academy of Latvia, an 
accredited state institution of academic and professional education and research 
(Resolution No.48 by the Council of Higher education of the Republic of Latvia 
from 11 December 1998) 
2.4. name and status of institution (if different from the item 2.3.) administering the 
studies:  the same as in point 2.3. 
2.5. language(s) of instruction/ examination: Latvian 
 
3. Information on the level of the qualification: 
3.1. level of qualification: the professional degree  
3.2. official length of the programme, start and end date (of the acquisition) of the 
programme: 2 terms of full-time studies, 3 terms of part-time studies; 40 Latvian 
credit points, 60 ECTS credits; started in February, 2005; finished in February, 
2006 
3.3 admission requirements:  the professional qualification of a lawyer (the 5 th 
professional qualification level) acquired at the conclusion of at least a 4 year study 
programme 
 
4. Information on the contents and results of the studies: 
4.1. mode of study: Full-time studies 
4.2. programme requirements: students have to arquire 7 study courses that are 
included in the  programme (3  examinations on study courses, 2 tests of study 
courses) amounting to 14 credit points, they have to write and present 5 reports at 
public seminars organized for candidates for a master’s degree (course reports in 



the professional specialization are evaluated by a mark), students have to take 
practical training in the amount of 6 credit points, to pass the state examination 
which consist of the integrated master’s examination, to work out and present a 
master’s paper or diplome work (diploma design) amounting to 20  credit points.  

4.3.programme details and the individual grades/ marks/credits obtained 

STUDY COURSE  CREDIT 
POINTS  

ECTS K/P EVALUATION  

The latest developments in the theory and practice of the branch  

Perfection problems of Latvian and 
the European Union law 

3 4,5 very good  (8) 

Public management in united 
administrative area 

2 4 with distinction (10)

Citizenship in Latvia and the EU  2 4 with distinction (10)
Study courses on research, creative work, development of projects and 
management 

Methodology of legal condition  2 4 with distinction (10)
Obtaining and analysis of legal 
information  

1 1,5 tested  

Topicalities of service work 
organization in public management  

2 4 excellent (9) 

Study courses in pedagogic and psychology  

Problems in juridical psychology  2 3 tested 

The state examination 

1. Integrated master’s examination 

Public management in united 
administrative area 
Citizenship in Latvia and the EU 

_____ 

 

_____ 

 

 
with distinction (10)

2. Master’s paper or diplome work (diploma design)  
“Role of the administrative justice in 
democratic states” 

20 30 with distinction (10)

 
4.4. grading scheme and grade distribution guidance, if available: scale of grades is 
from 1 to 10; the minimum sufficient grade is 4 (almost satisfactory) 
Grade value: 10 (with distinction), 9 (excellent), 8 (very good), 7 (good), 6 (almost 
good), 5 (satisfactory), 4 (almost satisfactory), 3-1 unsatisfactory grades 
4.5. overall classification of the qualification: is not conferred 
 
5. Information on the function of the qualification: 
5.1. opportunities for further studies:  to continue  a course for a doctor’s degree 
5.2. professional status (if applicable): is not provided  
 
 
 



6. Additional information: 
6.1. aditional information: the professional  study programme for a master’s degree 
in law of the Police Academy of Latvia has been accredited on XX.XX.2005  for a 
full accreditation period – 6 years 
 
6.2. further information sources: the Police Academy of Latvia: 

- address: 8 Ezermalas str., Riga, Latvia, LV-1014; 
tel.:7800502, fax: 7551070; 

- internet: http://www.polak.edu.lv; 
- e-mail: inguna@polak.edu.lv. 
Latvian Academic Information center (Latvian ENIC/NARIC) 
http://www.aic.lv 

Address: Valnu iela 2, LV-1050 Riga, Latvia, 

telephone +371- 7225155,  fax +371- 7221006, 

e-mail:  baiba@aic.lv 

 
 
7. Certification of the supplement: 
 
7.1. date: XX.XX.2006. 
 
7.2. signature: ___________________ Ā.Meikališa 
 
7.3. capacity: the Rector of the Police Academy of Latvia 
 
7.4. official stamp or seal 
 
8.  Information on the national higher education system. 
 
In addendum 
 
 
 
 
 



Education system of Latvia 
 
GENERAL education (OVERALL DURATION -12 YEARS) 

After completion of compulsory basic education (9 years) four types of programmes are offered3 at general 
secondary education (vispārējā vidējā izglītība) (grades 10-12): a general one or others emphasizing liberal arts 
and social sciences; or mathematics, natural sciences and technical subjects; or vocational subjects. Latvian 
language and literature, first foreign language, second foreign language (minority language in minority schools), 
mathematics, history, physical education, basics of economics and ICT are compulsory in all programmes. Each 
type of programmes has its own set of compulsory and optional subjects.  

School year lasts 36 weeks (except examination periods) - from the beginning of September till the end of May. The total 
number of study hours in 3 years of general secondary education may vary from 3150 to 3780 (i.e. 30-36 per week) 
depending on the programme and individual choice of subjects. 

To be awarded a certificate of general secondary education (atestāts par vispārējo vidējo izglītību) candidates sit 
examinations in at least five subjects and pass/fail tests in up to four other subjects. Examinations are taken in: Latvian 
language, a compulsory subject of the particular programme, a subject chosen by school and two subjects chosen 
by the candidate. Leavers of 4-year vocational secondary education (profesionālā vidējā izglītība) have to pass a 
qualification examination and 4 centralised compulsory examinations (the same as after general secondary 
education) in order to receive a diploma on vocational secondary education. Centralized school-leaving 
examinations serve as a basis for the admission to higher education. 
Higher education  
Access to higher (tertiary) education (HE). All holders of general secondary education certificates and diplomas on 
vocational secondary education meet the general admission requirements. However, the universities are free to set specific 
requirements, e.g. to choose which subjects have to been taken at school level to qualify for admission to a particular 
programme. 

 
 
HIGHER EDUCATION SYSTEM 

Bakalaurs (bachelor) and maģistrs (master) degrees are awarded both in academic and professional HE. Both 
types of bachelors are eligible for studies in master programmes and both types of masters (including holders of 
degrees in medicine and dentistry – 6 and 5 years respectively) – in doctoral programmes.  
Academic higher education follows academic education standard and is aimed at preparing graduates 
for research and providing theoretical background for professional activities.  

Bakalaurs degree in a branch of science is awarded after the first cycle of academic studies. Bachelor 
programmes comprise 120 – 160 credit points (180-240 ECTS) or 4-6 semesters of full-time studies. They 
include: compulsory part ≥50 CP (75 ECTS), optional part ≥20 CP (30 ECTS), thesis ≥10 CP (15 ECTS) and 
some subjects of free choice to earn the rest of necessary CP.  
Maģistrs degree in a branch of science is awarded after the second cycle of academic studies 
comprising 80 (120 ECTS) credits, out of those thesis results in ≥20 CP, compulsory part includes 
theoretical aspects of the field (≥ 30 CP) and their practical application in solving actual problems 
(≥15 CP).  

 
 
Professional bakalaurs programmes are designed to ensure professional competence, they comprise at least 

160 CP (240 ECTS), out of those: general courses (≥15 CP), theoretical courses of the field (≥36 CP), 
                                                 
3 Those who completed secondary education before 2002 studied 5 compulsory subjects: Latvian language and literature, mathematics, 
foreign language, history, physical education and 7 optional subjects.  



specialization courses (≥60 CP), optional courses (≥6 CP), practical placement (≥26 CP), and state examinations 
including thesis (≥12 CP).  
Professional HE programmes leading to maģistrs degree comprise no less than 40 CP (60 ECTS), out 
of those: up-to-date achievements in the field – in theory and in practice (≥7 CP), practical placements 
(≥6 CP), state examinations including thesis (≥20 CP) as well as research training, courses of design, 
management, psychology etc.  
Apart from the programmes leading to bakalaurs and maģistrs degrees, there are other types of 
professional higher education programmes. 
First-level professional HE (college) programmes comprise 80-120 CP (120-180 ECTS) and lead to a 
CEDUC 4th level professional qualification. These programmes are targeted mainly at 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 a CEDUC 5th level professional qualification. Such 
programmes can comprise either at least 40 CP (60 ECTS) for holders of bakalaurs degrees or at least 160 CP 
(240 ECTS) for secondary school leavers. In both cases programmes should include a practical placement of at 
least 26 CP (39 ECTS) and graduation examinations including thesis (≥10 CP). Graduates of programmes  
including the 70 CP (105 ECTS) compulsory part of the bakalaurs programme, have access to master studies.  
Doctoral studies. From January 1, 2000 onwards a single type of doctoral degree Doktors is being 
awarded in Latvia.  

Maģistrs degree (or the equivalent) is required for admission to doctoral studies. Doktors degree can be 
achieved at public defence of a doctoral thesis which may be a result of three to four years of full-time doctoral 
studies at a university or an equivalent amount of independent research while working at a university, research 
institution etc.  

Latvian Council of Science appoints promotion councils and sets the procedures for awarding doctoral 
degrees. 
Credit point system. 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 CP. 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.  
Grading system. The state standards for higher education set the following ten-point marking system: 

Achieve-
ment level 

Grade Meaning Approx. 
ECTS 
grade 

10 izcili (with distinction) A very high 9 teicami (excellent) A 
high 8 ļoti labi (very good) B 
 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 

It must pointed out that approximation with the ECTS scale is unofficial and cannot be used for 
official comparison with marks recorded in a Latvian education certificate or diploma. 
Quality assurance. According to 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). Quality assessment includes self-evaluation report by the higher 
education institution and peer evaluation. Evaluation teams consist of at least three experts, with only 
one from Latvia. In most cases the other two experts are selected from Western Europe or from the 
Baltic States. Decisions on programme accreditation are taken by the Accreditation Board, while those 
on institutional accreditation – by the Higher Education Council. The first accreditation cycle was 
completed in 2001. Recurrent assessments have to take place once every six years.  

State – Recognized HE Institutions in Latvia 
Universities:  
• University of Latvia; 
• Rīga Technical University (with Rīga Business Institute); 
• Latvia University of Agriculture; 
• Daugavpils University;  
• Rīga Stradiņa University. 



STATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: 
• Latvian Academy of Arts; 
• Latvia Academy of Culture; 
• Latvian Academy of Music; 
• Liepāja Pedagogical Academy; 
• Latvian Academy of Sports Education; 
• Police Academy of Latvia; 
• Banking Institution of Higher Education;  
• Latvian Maritime Academy; 
• Latvian National Academy of Defence; 
• Rēzekne Higher Education Institution; 
• Rīga Graduate School of Law; 
• Rīga Higher School of Pedagogics and School Management; 
• Stockholm School of Economics in Rīga; 
• The Ventspils College; 
• Vidzeme College of Higher Education. 
PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS4 
• Baltic Russian Institute; 
• Business Institute RIMPAK Livonia; 
• School of Business Administration Turība;  
• Higher School of Economics and Culture; 
• Higher School of Psychology; 
• Higher School of Social Work and Social Pedagogy “Attīstība”; 
• Information Systems Institute; 
• Institute of Social Technologies; 
• International Institute of Practical Psychology; 
• Latvian Christian Academy;  
• Rīga Aeronautical Institute; 
• Rīga International School of Economics and Business Administration; 
• Transport and Telecommunication Institute. 
STATE COLLEGES:5 
• RRC College; 
• Rīga civil Engineering college; 
• Jēkabpils Agribusiness college; 
• Latvian Culture College; 
• Liepāja Maritime College; 
• Olaine College of Mechanics and technology; 
• Rīga Civil Engineering College; 
• Rīga Technical College; 
• Rīga Entrepreneurship College; 
• Fire Protection and Civic Defence College; 
• State Boarder Guards’ College. 

Private colleges: 3 
• Alberta college; 
• College of Accounting and Finance; 
• Laws College; 
• Business and Administration College. 

 
MORE INFORMATION:  

on education system  http://www.izm.lv  
   http://www.aic.lv 
   www.eurydice.org 

      on status of programmes/institutions:  http://www.aiknc.lv 
 

 

                                                 
4 Institutions running one or more accredited programmes. 
5 Colleges  running only first-level professional HE programmes.  



9. Maģistra profesionālajā studiju programmā “Tiesību zinātne” iesaistītā 
akadēmiskā personāla radošās un zinātniskās biogrāfijas 

 

DOCĒTĀJA DZĪVES UN DARBA  GĀJUMS (CV) 
 

1. Vispārīgas ziņas 

Vārds, uzvārds Anrijs Kavalieris 
Personas kods 231133 - 11828 
Dzimšanas vieta: Rīga 
Adrese (pieraksta un dzīves 
vieta), telefons, e-pasts 

Kļavu lielā 4 dz.2, Dubulti, Jūrmala, mājas tel.7769975 
darba tel.7800524; krimkatedra@polak.edu.lv  

Svešvalodu zināšanas krievu – brīvi, par profesionāliem jautājumiem var lasīt un 
sarunāties angliski 

Izglītība: 1957.g. beidzis LU Juridisko fakultāti (jurists) 
1964.-1969. g. LU Juridiskās fakultātes neklātienes 
aspirantūra 

Akadēmiskie nosaukumi, 
 zinātniskie grādi: 

kopš 1969.g. juridisko zinātņu kandidāts 
kopš 1978.g. juridisko zinātņu doktors. Šis grāds1992.gadā 
nostrificēts par habilitētā tiesību doktora zinātnisko grādu ar  
Latvijas Zinātnes padomes lēmumu. 

Nodarbošanās:  
1956 - 1957 Rīgas milicijas pārvaldes milicis 

1957. Rīgas Staļina rajona milicijas daļas izmeklētājs 
1957. - 1958. Rīgas milicijas pārvaldes Izmeklēšanas daļas izmeklētājs 
1958. - 1960. Rīgas milicijas pārvaldes Izmeklēšanas daļas priekšnieka 

vietnieks 
1960. -1964. Rīgas milicijas pārvaldes Izmeklēšanas daļas priekšnieks 
1964. -1969. Rīgas milicijas pārvaldes priekšnieka vietnieks 
1969. - 1984. LPSR Iekšlietu ministra vietnieks 
1984. – 1991. PSRS IeM Minskas augstākās skolas Rīgas nodaļas, vēlāk 

fakultātes priekšnieks 
1993. – 1995. LPA Zinātnes prorektors 

Kopš 1992. un joprojām LPA Kriminālistikas katedras vadītājs, profesors 
 

2. Zinātniskā darbība un publikācijas (publikācijas sk. atsevišķā pielikumā) 
(par pēdējiem 6 gadiem) Nozare – Juridiskās zinātne, apakšnozares – krimināltiesības, 

kriminālistika un operatīvās darbības teorija 
Valsts institūciju finansētu 
pētījumu projektu vadītājs: 

• 2005.gadā Latvijas Zinātnes padomes atbalstīts 
projekts „Kriminālistikas un operatīvās darbības 
terminoloģijas un jēdzienu skaidrojošā vārdnīcas” 
izstrāde 

• 2005.gadā LPA finansēts lietišķā pētījuma projekts 
„Kriminālistiskā tehnika. Daktiloskopija”. 

• 2002. gadā  Valsts policijas (VP) pasūtīts pētījums “ 
Kukuļņemšanas diagnosticēšanas , dokumentēšanas, 
atklāšanas un izmeklēšanas mūsdienu metodikas 
izstrāde  

• *  2001.g. veikts   VP pasūtīts pētījums “ Operatīvās 



darbības likuma piemērošanas kārtības izpēte un tās 
zinātniski pamato pilnveide” ; 

• *  2000.gadā  tika turpināts un pabeigts VP pasūtīts 
pētījums ar nosaukumu “Eiropas Savienības un citās 
ārvalstīs izmantojamo kriminalitātes apkarošanas 
netradicionālo un Latvijas likumdošanā  neparedzēto 
līdzekļu     pielietošanas prakse un tās ieviešanas 
iespējas Latvijā”; 

• 1999.g. izstrādājis Sorosa fonda Latvija finansēto 
projektu “Operatīvās darbības likuma komentāri” 

• 1999.g.veikts  IeM pasūtīts pētījums Organizētās 
noziedzības apkarošanas netradicionālo metožu 
izstrādāšana”; 

• 1999.g. veikts IeM pasūtīts pētījums “Latvijas 
kriminālistisko ekspertīžu vēsture”; 

Līdzdalība starptautiskā 
projektā: 

• *  1998. – 1999. piedalīšanās starptautiskā projektā  
PHARE-TEMPUS projekts “Development of two –
step                             study programm in PAL 
izstrādājot grāmatu “Crime      investigation” 

Piedalīšanās ar referātu 
starptautiskās zinātniskās 
konferencēs: 

• 2004. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference 
”Cilvēktiesības un sabiedrības drošība”, LPA, Rīga 

• 2003. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference 
„Policijas darbinieku sagatavošana un tālākizglītība” 
LPA, Rīga 

• 2003. III Международная научно – практическая 
конференция  «Криминалистика и судебная 
экспертиза: наука, обучение, практика» Реферат 
«Интеграция криминалистической и оперативно-
розыскной деятельности – путь существенного 
повышения эффективности расследования» 16. – 
17. октября в Литовском Юридическом 
университете, Вильнюсе, Литва.   

• 2003. Starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē “ 
Policijas darbinieku sagatavošana un tālākizglītība” 
ar referātu “ Daži aspekti par Latvijas Policijas 
akadēmijas līdzdalību valsts iekšējās drošības 
nodrošināšanā” 22.-23.augustā, LPA, Rīga 

• 2002. Международная конференция в Академии 
управления МВД России « Роль и значение 
деятельности профессора Р.С. Белкина в 
становлении и развитии современной 
криминалистики» 3.-4. октября в Москве,Россия с 
рефератом  «Об одном аспекте интеграции 
криминалистической и оперативно-розыскной 
деятельсноти» 

• 2001. II Международная научно – практическая 
конференция  «Криминалистика и судебная 
экспертиза: наука, обучение, практика» Реферат 
«Проблема подготовки и сертификации 
экспертовб разработки и утверждения методик 
проведения экспертиз» 25. – 26. октября в 
Литовском юридическом университете, 



Вильнюсе, Литва.    
Piedalīšanās ar referātu 
cita veida konferencēs: 

• 2003. Par 2002. gadā Iekšlietu sistēmā veikto 
pētījumu rezultātiem un turpmāko prioritāro pētījumu 
virzienu 30.01. LPA, Rīga 

• 2002. Kriminālprocesuālās likumdošanas pilnveides 
problēmas Latvijā 26.04. LPA, Rīga 

• 2002. Operatīvās darbības likuma pielietojuma 
pilnveide 09.01.,LPA, Rīga 

• 2001. Par sevišķā veidā veicamām izmeklēšanas 
darbībām 01.09;25.09.;02.10. Tieslietu ministrija, 
Rīga 

• 2001. PHARE-s seminārs par “ 0” deklarāciju 12. – 
13.09. Rīga 

• 2001. PHARE-s projekts par korupcijas atklāšanas un 
izmeklēšanas problēmām ,24. – 26.04. Rīga 

• 2001. “ 0”  deklarācija un legālā prezumcija. Tieslietu 
ministrija .23.05. Rīgā 

• 2001. Diskusija par korupcijas apkarošanas 
problēmām,19.06. Rīgā 

• 2000. Par nepieciešamām novitātēm pierādīšanā. 
29.09. LPA, Rīgā 

• 2000. Policejiskā meklēšana mūsdienās. 12.10. LPA, 
Rīgā 

• 1999. III Latvijas juristu forums, Rīgā 
3. Pedagoģiskā darbība: o  
Vadītie promocijas darbi promocijas darbu aizstāvējuši:  

o 1995.gadā - Ā.Meikališa 
o 1999. gadā - J.Ivančiks 
o 2004. gadā – V.Terehovičs 

Vadītie maģistru darbi 
(skaits),t.sk. citās programmās 

o 12 

Vadītie bakalaura (diploma) 
darbi (skaits), t.sk. citās 
programmās 

o 9 

Vadītie kvalifikācijas darbi 
(skaits), t.sk. citās programmās 

o 6 

Studiju kursu izstrādē šajā 
programmā: 

• Kriminālistikas problēmas. 2 kredītpunkti 
• Operatīvās darbības problēmas. 2 kredītpunkti 

Līdzdalība studiju kursu 
docēšanā šajā programmā: 

• Kriminālistikas problēmas. 2 kredītpunkti 
• Operatīvās darbības problēmas. 2 kredītpunkti 

Sagatavotie mācību līdzekļi: o sk. publikāciju sarakstā 
Kvalifikācijas celšana 
ārzemju vai Latvijas 
augstskolās un pētniecības 
iestādēs: 

o 1998.g.seminārs  Poligrāfa izmantošanas problēmas 
(Telaviva, Izraēla) 

o 1999.g. Policijas apmācības organizācija Vācijā 
(Brüle, Gelzenkirhena, Vācija) 

o 1999.g. Policijas apmācības organizācija (Helsinki, 
Somija) 

o * 2000.g. Operatīvās informācijas izmantošanas 
pierādīšanai problēmas,(Parīze, Francija, Visbādene, 
Vācija) 

4. Organizatoriskais darbs 
(par pēdējiem 6 gadiem) • kopš 1998. gada IZM Tiesību studiju programmu 



akreditācijas starptautiskā ekspertu komisijā; 
• Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas prezidija 

loceklis 
• kopš 2000. gada LZP Ekonomikas un tiesību zinātnes 

ekspertu komisijas priekšsēdētāja vietnieks; 
• LPA Tiesību zinātnes Promocijas padomes 

priekšsēdis no 1996.gada . līdz 1999.gadam; 
• 2003. Lietuvas Juridiskās universitātes Promocijas 

padomes loceklis; 
• LPA  Profesoru padomes priekšsēdētājs; 
• LPA zinātniskā rakstu krājuma RAKSTI galvenais 

redaktors; 
• LPA zinātniski teorētiskā žurnāla “ Administratīvā un 

kriminālā justīcija” redkolēģijas loceklis 
 

Profesora, Dr.hab.jur.Anrija Kavaliera 
publikāciju saraksts no 1998.gada līdz 2004.gadam 

 

Raksti recenzētos izdevumos 
Nr. Darba nosaukums Izdevniecība, 

izdošanas vieta 
Gads Apjoms 

a/l 
Līdzautori 

1. Rokasgrāmatas “Pirmstiesas 
izmeklēšanas procesuālie 

dokumenti” kriminālistiskais 
vērtējums 

LPA; Raksti Nr.5 1998 0.75 J.Konovālovs 
U.Miķelsons 

2. Interesanta Izraēlas policijas 
pieredze - poligrāfs palīdz atklāt 

dzaudzus noziegumus. 

LPA ; Administratīvā 
un kriminālā justīcija 

2/98 

1998 0.25 - 

3. Kriminālvide kriminālmeklēšanas 
aspektā 

LPA ; Administratīvā 
un kriminālā justīcija 

4/98 

1998 0,25 - 

4. Uzruna semināru par poligrāfa 
izmantošanas iespējām Latvijā  

atklājot 

LPA ; Administratīvā 
un kriminālā justīcija 

4/98 

1998 0,13 - 

5. Pirmstiesas izmeklēšanas 
organizācijas problēmas 

LPA ; Administratīvā 
un kriminālā justīcija 

1/99 

1999 0,5 - 

6. Nepilngadīgo izdarīto noziegumu 
izmeklēšanas īpatnības 

LPA ; Administratīvā 
un kriminālā justīcija 

2/99 

1999 0,8 - 

7. The problem of unequal 
Oportunities Among Law 

Enforcement Institutions and 
Organized Crime Elements 

Jurisprudentia 11 
(3) 

Vilnius 

1999 0,2 
 

- 

8. Kriminālpolicijas darba 
organizācija 

LPA Raksti Nr.6 1999 1,5 - 

9. Recidīvistu izdarīto noziegumu 
izmeklēšanas īpatnības 

LPA ; Administratīvā 
un kriminālā justīcija 

3/99 

1999 0,6 - 

10. Pierādīšanai nepieciešamās 
novitātes 

LPA ; Administratīvā 
un kriminālā justīcija 

4/99 

1999 0,5 - 



11. Noziegumu apkarošanas 
problēmas ārvalstīs 

LPA 1999 0,1 - 

12. Vēlreiz par kriminālprocesam un 
arī krimināllikumam 

nepieciešamām novitātēm 

LPA ; Administratīvā 
un kriminālā justīcija 

1/2000 

2000 0,5 - 

13. Papildinājumi iepriekš ieteiktām 
novitātēm  kriminālprocesā un 

krimināllikumā 

LPA ; Administratīvā 
un kriminālā justīcija 

2/2000 

2000 0,3 - 

14. Kriminālistikas katedra:attīstība 
un patreizējais stāvoklis 

LPA ; Administratīvā 
un kriminālā justīcija 

2/2000 

2000 0,3 - 

15. Kriminālistiskā analfabētisma 
sekas 

LPA ; Administratīvā 
un kriminālā justīcija 

4/2000 

2000 0,4 - 

16. Kāpēc pierādīšanai nepieciešamas 
novitātes 

LPA ; Administratīvā 
un kriminālā justīcija 

4/2000 

2000 0,4 - 

17. Training and sertification of 
forensic examiners and 

development and validition of 
methods of forensic examination 

Jurisprudencia 
22 (14) 
Vilnius 

2001 0,5 - 

18. Par koncepciju, kura ir pretrunā ar 
citu 

Latvijas 
Vēstnesis 

2002.18.janv. 

2002 0,3 - 

19. Izmeklēšanas darbības, kas 
veicamas sevišķā veidā 

Latvijas 
Vēstnesis 

2002.12.febr. 

2002 0,4 - 

20. Об одном аспекте интеграции 
криминалистической и 
оперативно розыскной 

деятельности 

В сборнике  
«Роль и значение 
проф.Р.С.Белкина 
в 
криминалистике» 
Москва,МВД РФ 

2002 0,5 - 

21. Kā izskaust neizprotamus tiesas 
spriedumus 

LPA ; 
Administratīvā un 
kriminālā justīcija 

2/2002 

2002 0,3 - 

22. Pretdarbība izmeklēšanai, tās 
prevencijas un neitralizācijas 

izpētes nepieciešamība 

LPA ; 
Administratīvā un 
kriminālā justīcija 

4/2002 

2002 0,26 - 

23. Par vienu no valsts iekšējās 
drošības aspektiem 

krājumā 
Dienas kārtība 
Latvija – 2004 

Baltijas forums 2003 

2003 0,21 - 

24. Integration of Investigation and 
Inteligence activities – Towards 
Effectiveness of Investigation 

Jurisprudencija 
Nr. 43 (35) 

Vilnius 

2003 0,5 - 

25. Par vienu no valsts iekšējās 
drošības aspektiem 

R.; Baltijas forums 2003 0,2 - 

26. Latvijas Policijas akadēmijas 
līdzdalības aspekti valsts iekšējās 

drošības nostiprināšanā 

R.; LPA 
Starpt.konf. „Policijas 

darbinieku 
sagatavošana un 
tālākizglītība”  

2003 03 - 



materiāli 
27. Kriminālistikas  

„baltais plankums” 
LPA ; 

Administratīvā un 
kriminālā justīcija 

2/2004 

2004 0,3 - 

28. Speciālās izmeklēšanas darbības 
un tiesības uz aizstāvību 

R.; LPA 
Starpt.konf. 

„Cilvēktiesības un 
sabiedrības drošība” 

 

2004 0,3 - 

29. Kriminālistikas vieta zinātņu 
sistēmā 

LPA ; 
Administratīvā un 
kriminālā justīcija 

¾ /2004 

2004 0,3 - 

Monogrāfijas 
Nr Darba  nosaukums Izdevniecība,      

izdošanas vieta 
Gads    Apjoms 

a/l 
Līdzautori 

1 Operatīvās darbības likuma 
komentāri 

Rīga,RaKa 1999 5,3 - 

2 Operatīvās darbības likuma 
komentāri. Pārstrādāts un 
papildināts 2.izdevums 

R.,RaKa 2003 6 - 

3. Speciālās izmeklēšanas darbības R.,RaKa 2003 4,3 - 
 

Mācību grāmatas 
Nr
. 

Darba nosaukums Izdevniecība,      
izdošanas vieta 

Gads    Apjoms 
a/l 

Līdzautori 

1. Kriminālistika 2.daļa 
Kriminālistiskā taktika  

 

LPA 1998 18 J.Konovālovs 
U.Miķelsons 
J.Mašošins 

2 Kriminālistika 3.daļa 
Kriminālistikas metodika 

 
 
 

LPA 
 
 
 
 

1998 18 
 
 
 
 

J.Konovālovs 
U.Miķelsons 

J.Ivančiks 
V.Jenzena 
V.Upmace 
Ē.Strautnieks 

3 Kriminālistika 1. daļa       
Kriminālistiskā tehnika 

Papildināts un paplašināts otrais 
izdevums 

LPA 1999 19,5 J.Konovālovs, 
L.Vasiļevska, 

L.Salzemniece, 
M.Čentoricka, 
L.Feldmane, 

V.Miezis 
M.Rēpelis 

4 Kriminālistika 2.daļa 
Kriminālistiskā taktika  

Papildināts un paplašināts otrais 
izdevums. 

LPA 1999 25 J.Konovālovs 
U.Miķelsons 
J.Mašošins 
L.Makans 

5 Kriminālmeklēšana 
III daļa . 

LPA 1999 2,4 J.Ivančiks 
L.Makans 



6 Kriminālistika.  
Noziegumu izmeklēšanas metodika

LPA 2000 35,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulrihs Bīrmans  
(U.Biermann) 

Bernds Heinens 
(B.Heinen) 
J.I.Marko 
Lavikala 
(Marko 

Lavikkala) 
Rolfs-Rainers 

Lencs 
(Rolf-Rainer 

Lenz) 
L.L.Lic Anti 
Pihlajameki 

(Antti 
Pihlajamäki) 
J.Konovālovs 
U.Miķelsons 

J.Ivančiks 
V.Jenzena 
V.Upmace 
Ē.Strautnieks 

7 Kriminālmeklēšana I daļa 
2. papildinātais un pārstrādātais 

izdevums 

LPA 
 

2002 11.1 
2 

(jaunas) 

 

8 Ievads kriminālmeklēšanā R.,LPA 2002 6,06 L.Makans 
9 Kriminālistika 1. daļa       

Kriminālistiskā tehnika 
Trešais izdevums 

LPA 2002 19,5 J.Konovālovs, 
L.Vasiļevska, 

L.Salzemniece, 
M.Čentoricka, 
L.Feldmane, 

V.Miezis 
M.Rēpelis 

10 Kriminālistika 2.daļa 
Kriminālistiskā taktika  

Trešais izdevums 
 

LPA 2002 18 J.Konovālovs 
U.Miķelsons 
J.Mašošins 

11 Kriminālistika.  
Noziegumu izmeklēšanas metodika

Trešais izdevums 

LPA 2002 35,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulrihs Bīrmans  
(U.Biermann) 

Bernds Heinens 
(B.Heinen) 
J.I.Marko 
Lavikala 
(Marko 

Lavikkala) 
Rolfs-Rainers 

Lencs 
(Rolf-Rainer 

Lenz) 
L.L.Lic Anti 
Pihlajameki 

(Antti 
Pihlajamäki) 
J.Konovālovs 
U.Miķelsons 

J.Ivančiks 
V.Jenzena 
V.Upmace 
Ē.Strautnieks 

12 Crime investigation “ Valters un Rapa” 2003 part Ulrihs Bīrmans  



(Investigation Features of the most 
Frequently Encountered Crimes) 

1,2,3,4,
7, 8,9, 
10,12,1
4,17,18

` 

(U.Biermann) 
Bernds Heinens 

(B.Heinen) 
J.I.Marko 
Lavikala 
(Marko 

Lavikkala) 
Rolfs-Rainers 

Lencs 
(Rolf-Rainer 

Lenz) 
L.L.Lic Anti 
Pihlajameki 

(Antti 
Pihlajamäki) 
J.Konovalovs 
U.Miķelsons 

J.Ivančiks 
V.Jenzena 
V.Upmace 
Ē.Strautnieks 

Mācību līdzekļi 
Nr Darba  nosaukums Izdevniecība,     

izdošanas vieta 
Gads    Apjoms 

a/l 
Līdzautori 

1 Kriminālistika praksē LPA 1999 3,3  
2 Kriminālpolicista rokasgrāmata LPA 1999 7,5 L.Makans 
3 Automašīnu zādzību un 

nolaupīšanu izmeklēšana 
LPA 1999 4,1 V.Mikolajuns 

J.Mašošins 
A.Evardsons 
L.Feldmane 
J.Ņikiforovs 

Populārzinātniskas publikācijas 
Nr. Darba nosaukums Izdevniecība,      

izdošanas vieta 
Gads    Apjoms 

a/l 
Līdzautori 

1 Par Eiropas valstu kriminālprocesa 
jaunajām normām, kas 

nepieciešamas arī Latvijas 
jurisdikcijai 

Latvijas Vēstnesis 
Nr.38 (191) 

2000.g.05.dec. 

2000 0,3  

2 Par korupcijas pierādīšanu un 
ierobežošanu 

Latvijas Vēstnesis 
2001.g.22.maijs 

2001 0,3  

3 Kā izskaust neizprotamus tiesas 
spriedumus 

Latvijas 
Vēstnesis 

2002.10.jūn. 
http:/www.delfi.lv.

/arhive/index.. 
php?.id=3403525 

2002 0,2  

4 Latvijas argo – kriminālvides 
žargona vārdnīca 

Valters un Rapa 2002 10  



DOCĒTĀJA DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV) 
 
 

1.Vispārīgās ziņas 
 

Vārds, uzvārds Osvalds Joksts 
Personas kods  120638-12769 
Dzimšanas vieta  1938.gada 12.jūnijā Madonas rajonā 
Adrese, telefons  Jēkabpils, Dignājas ielas 14, tel.: 5221310, 9249569 
Svešvalodu zināšanas  latviešu, krievu, vācu. 
Izglītība   augstākā, PSRS Valsts un tiesību institūta aspirantūra 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: juridisko zinātņu kandidāta grāds 1984.g., 
juridisko zinātņu doktora grāds 1990.g., Habilitētā tiesību zinātņu doktora grāds (LU 
Habilitācijas un promocijas padomes 1991.g. 1.12. lēmums Nr.22) 
Nodarbošanās   no 2003.g, jūnija LPA Civiltiesību katedras vadītājs, profesors; 

no 2003.g. – 2000.g. pašnodarbinātā persona; 
no 2000.g. – 1996.g. LPA Civiltiesisko zinātņu katedras 
vadītājs, profesors; 
no 1996.g. – 1992.g. LPA mācību prorektors un Civiltiesisko 
zinātņu katedras vadītājs, profesors; 
no 1992.g.- 1990.g. LLU agrāro tiesību katedras vadītājs, 
docents; 
no 1990.g. – 1988.g. Latvijas agrārās ekonomikas institūta 
sektora vadītājs; 
no 1988.g. – 1987.g. Latvijas agrorūpnieciskās komitejas 
galvenās pārvaldes priekšnieka vietnieks; 
no 1987.g. – 1983.g. Agrokombināta “Jelgava” 

ģenerāldirektors; 
no 1983.g. – 1973.g. Valsts pārvaldes darbā; 
no 1973.g. – 1970.g. Saimnieciskā darbā; 
no 1970.g. – 1965.g. Valsts pārvaldes darbā; 
no 1965.g. – 1962.g. Saimnieciskā darbā. 

2. Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem) 
2.1. Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs: 

2.1.1. 2000.g. Rīga, STA starptautiska zinātniski – praktiskā konference 
„Likumdošanas pilnveidošanas jautājumi uzņēmējdarbībā”; 
2.1.2. 2002.g. Rīga, Biznesa augstskola „Turība”, starptautiska zinātniskā 
konference „Uzņēmējdarbība un tās tiesiskā vide: procesi, tendences, 
rezultāti”; 
2.1.3. 2004.g. Daugavpils Universitāte, starptautiskā zinātniskā konference 
„Drošība un tautas attīstība”; 
2.1.4. 2004.g. P. Stradiņa Universitāte, starptautiskā zinātniskā konference 
„Sociālo zinātņu attīstības problēmas ES paplašināšanas kontekstā”, 
2004.g.29.maijs. 

2.2. Mācību grāmatas:  
2.2.1. „Saistību tiesības saimnieciskos darījumos” R., P un KO 1999.g.; 
2.2.2. „Personu īpašums un tā aizsardzība” Jelgava 2002.g.; 
2.2.3. „Ieroči un likums” SIA Biznesa augstskola „Turība” 2003.g.; 
2.2.4. „Saistību tiesības saimnieciskos darījumos” (otrais papildinātais 
izdevums) SIA Biznesa augstskola „Turība” 2003.g. 

2.3. Publikācijas: 



2.3.1. „Ieroču dāvināšanas un mantošanas problēmas” R., LPA raksti 
1998.g.;  
2.3.2. „Par tiesiskumu uzņēmējdarbībā un tā ietekmi uz ekonomisko 
noziedzību” Rīga, 2000.g.; 
2.3.3. „Mazā un vidējā biznesa tiesiskais nodrošinājums” 
(Zin.prakt.konf.), (Likumdošanas pilnveidošanas jautājumi 
uzņēmējdarbībā) Rīga, 2000.g.; 

   2.3.4. „Ekonomisko noziegumu tendences un to civiltiesiskais 
raksturs”. (Starp.zin.konf.), 2004.g. 01. – 02. jūnijs, rakstu krājums „Drošība un 
tautas attīstība”.; 
   2.3.5. „Ekonomisko noziedzību veicinošo finanšu fondu neformālās 
pārvietošanas sistēmas”, Administratīvā un Kriminālā justīcija, 2004.g. Nr.3/4.; 

2.3.6. „Предпринимательская деятельность и экономическая 
преступность”, Закон и жизнь, Кишинев, 2004. 

3. Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem) 
Vadītie doktorantu darbi - 5 
Vadītie maģistra darbi (skaits) -1 7 
Vadītie bakalaura darbi un kvalifikācijas darbi (skaits) - 40 

Izstrādātās studiju programmas - 11 
Izstrādātie studiju kursi:  

- Ievads civiltiesībās 2KP 
- Saistību tiesības 4KP 
- Mantojuma tiesības 2KP 
- Lietu (īpašuma) tiesības 3KP 
- Tirdzniecības tiesības 2KP 
- Medicīnas tiesības 2KP 
- Tiesu nolēmumi (maģistra programma SIA Biznesa augstskolā “Turība) 2KP 
- Praktikums civillietās (maģistra programma SIA Biznesa augstskolā “Turība) 2KP 
- Darījumi ar īpašumiem (maģistra studiju programmai) 2KP 
- Latvijas tiesību sistēma (LU Starptautisko attiecību institūts) 

Docētie studiju kursi:  

- Ievads civiltiesībās 2KP 
- Darījumi ar īpašumiem (maģistra studiju programmai) 2KP 
- Latvijas tiesību sistēma (LU Starptautisko attiecību institūts) 

4. Organizatoriskais darbs (par pēdējiem 6 gadiem) 
LPA profesoru padomes loceklis, 
LPA žurnāla “LPA raksti” redakcijas loceklis, 
LPA Akadēmiskās padomes loceklis, 
LU Starptautisko attiecību institūta Domes priekšsēdētājs, 
LZA ekonomikas un tiesību zinātņu finansējuma projektu eksperts, komisijas 

loceklis. 
 

 



Docētāja dzīves un darba gājums (CV) 
 

1. Vispārīgās ziņas 
 
Vārds, uzvārds: Ivans Vedins 
Personas kods: 120546-11818 
Dzimšanas vieta: Šauļi (Lietuva). 

Adrese: Rīga, Dzelzavas 23-17, tālr. 7592052 

Svešvalodu zināšanas: krievu (dzimtā), latviešu, vācu 

Izglītība: 1972. - 1975. Latvijas Valsts universitātes filozofijas katedras aspirantūra. 

                      1964. - 1968. Latvijas Valsts universitāte, ekonomists     
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  

  1999. - profesors 
  1997. - Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis. 
  1992. – habilitētais filozofijas doktors (Dr.habil.phil.) 
  1990. - filozofijas zinātņu doktors 
  1980. – docents 
  1975. – filozofijas zinātņu kandidāts 
Nodarbošanās: 

Kopš 1991.- Latvijas Policijas akadēmijas Filozofijas katedras vadītājs un profesors. 
1989.-1991.g. PSRS Iekšlietu ministrijas Minskas augstskolas Rīgas fakultātes   
 sabiedrisko zinātņu katedras vadītājs un docents. 
1980.-1989.g. PSRS Iekšlietu ministrijas Minskas augstskolas Rīgas nodaļas docents. 
1975.-1980.g. Rīgas Civilās Aviācijas Inženieru institūta Filozofijas katedras asistents un 
docents. 
2. Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem) 

Zinātniskās publikācijas:  
1. Sistēmiskās izziņas metodoloģija.// Administratīvā un Kriminālā Justīcija., Rīga, 

2005.,Nr.1. (1 a.l.). 
2. Patiesība, taisnība un taisnīgums. – Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis “Sociālās un 

humanitārās zinātnes”, 2004//4 (1.a.l.). 
3. Vadītāja personība.//Administratīvā un Kriminālā justīcija., Rīga, 2004.,Nr.3. (0,6 

a.l.). 
4. Personība un audzināšana.//Rīgas Tehniskās Universitātes zinātniskie raksti. 8.sērija 

“Humanitārās un sociālās zinātnes”,6.sējums, Rīga, 2004., (0,5 a.l.). 
5. Bioenerģētisko pakalpojumu sfēra: metodoloģija un tiesības.//Administratīvā un 

Kriminālā Justīcija, Rīga, 2004., Nr. 2. (0,5 a.l.). 
6. Kas ir virtuālā realitāte?//Administratīvā un Kriminālā Justīcija, Rīga, 2004, Nr.1 (0,4 

a.l.). 
7. Mācību kontrole augstskolā.//LPA Raksti 11 sēj., Rīga, 2004. (1 a.l.) 
8. Sociālās sistēmas.//LPA Raksti, 11.sēj. Rīga, 2004. (1 a.l.). 
9. Policijas darbinieka domāšanas kultūra. – LPA Starptautiskās zinātniskās conferences 

materiāli. Rīga, 2003. (0,4 a.l.). 
10. Attīstības problēma.// LPA Raksti 10.sēj., Rīga, 2003. (1,2 a.l.). 
11. Docētāja personība.// LPA Raksti 10.sēj., Rīga, 2003. (0,2 a.l.). 
12. Esamības problēma.//Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti, 8.sērija 

“Humanitārās un sociālās zinātnes”, 4. sējums, Rīga, 2003. (0,6 a.l.). 
13. Patiesība un pierādījums.// Administratīvā un Kriminālā justīcija. LPA, 2002//2 (1,8 

a.l.). 



14. Patiesības aksioloģija.// Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti, 8. sērija 
“Humanitārās un sociālās zinātnes”. 1.sējums. Rīga, 2002. (0,7 a.l.). 

15. Metode un metodoloģija.// LPA Raksti 9.sēj. Rīga, 2002. (1 a.l.). 
16. Likuma ontoloģija.// LPA Raksti 8 sēj. Rīga, 2001 (1,2 a.l.). 
17. Latvijas likumdošanas loģiskie aspekti.// Administratīvā un kriminālā justīcija, Rīga, 

2000, Nr.3 (0,7 a.l.). 
18. Jaunrades ontoloģija.// Filozofijas almanahs, 1999.g. Nr.2 Latv.Univ. Filoz. un 

soc.institūts, Rīga, 2000 (0,8 a.l.) 
19. Patiesība un taisnīgums.// LPA Raksti 7.sēj. Rīga, 2000 (1,9 a.l.). 
20. Par nāvessoda atcelšanas argumentiem.//Rīgas Tehniskās universitātes Humanitārā 

institūta pētījumu materiālu krājums. Rīga, 1999., (0,3 a.l.). 
21. Sociālā taisnīguma problēmas metodoloģija.//Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 

7.ikgadējās zinātniskās konferences Rakstu krājums. Daugavpils, 1999. (0,2 a.l.). 
22. Nacionālo attiecību loģika.// LPA Raksti 6.sēj. Rīga, 1999. (0,7 a.l.). 
23. Kultūrpolitika un metodoloģija.// Liepājas Pedagoģijas akadēmijas raksti. Liepāja, 

2000., (0,5 a.l.). 
24. Par dažiem formālās loģikas studiju kursa jautājumiem.// Baltijas Krievu institūts: 

Zinātnisko rakstu krājums 3.sēj. Rīga, 1999. (0,6 a.l.). 
25. Vai “jaunās reliģijas” ir kas jauns?// Latvijas sabiedrība mūsdienās. Rīgas Tehniskās 

universitātes Humanitārais institūts (pētījumu materiālu krājums). Rīga, 1998. (0,4 
a.l.). 

26. Par juridiskās terminoloģijas precizitāti.// Administratīvā un kriminālā justīcija. Rīga, 
1998.Nr.1 (0,9 a.l.). 

27. Personība un laiks.// Latvijas Policijas akadēmijas raksti 5.sēj. Rīga, 1998. (0,65 a.l.). 
 

Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs un semināros ar referātiem: 
1. Mācību kontrole augstskolā: teorija un prakse. RTU 44. Starptautiskā zinātniskā 

konference. Rīga, 2003.gada oktobrī. 
2. Policijas darbinieka domāšanas kultūra.//LPA Starptautiskā zinātniskā konference 

“Policijas darbinieku sagatavošana un tālākizglītība”. Rīga, 2003.gada augustā. 
3. Zinātne un patiesība.//Latvijas Zinātņu akadēmijas sēde-diskusija. Rīga, 2003.g. 

20.februārī. 
4. Esamības problēma.//RTU 43.Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2002.gada 

oktobrī. 
5. Zināšanas un ticība.//Starptautiskā zinātniski teorētiskā konference “Džona Loka 

filozofija un mūsdienas”. Dņepropetrovskas nacionālā universitāte, 2001.g.maijā. 
6. Patiesības aksioloģija.//RTU 42. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2001.gada 

oktobrī. 
7. Kultūrpolitika un metodoloģija.//Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Starptautiskā 

konference “Sabiedrība un kultūra”. Liepāja, 1999.gada oktobrī. 
8. Par nāvessoda atcelšanas argumentiem.//RTU zinātniskā konference. Rīga, 1999.gada 

oktobrī. 
9. Sociālā taisnīguma problēmas metodoloģija.//Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 

7.ikgadējā zinātniskā konference. Daugavpils, 1999.gada aprīlī. 
Darbs pie pētījumiem.  

Monogrāfija “Esamība un patiesība”. 

Monogrāfija “Filozofija un tiesības”. 

 
3.Pedagoģiskā darbība 
 Docējamie studiju kursi: loģika, loģika juristiem, zinātniskās izziņas metodoloģija, 
augstskolu didaktika. 



 Publicētā mācību literatūra: 
1. Loģika: Mācību grāmata juridiskām augstskolām un fakultātēm. Rīga, Avots, 

1998. (26 a.l.). 
2. Loģika: Mācību grāmata augstskolām. Rīga, Avots, 2000. (32 a.l.). 
3. Loģika: Studiju kursa programma. Rīga, LPA, 1997. (0,7 a.l.). 
4. Augstskolu didaktika: Studiju kursa programma. Rīga, LPA, 2004. (0,5 a.l.). 
5. Loģika: studiju kursa programma. Rīga, LPA, 2005. (0,5 a.l.). 
6. Zinātniskās izziņas metodoloģija: studiju kursa programma. Rīga, LPA, 2005. (1 

a.l.). 
7. Loģika juristiem: studiju kursa programma. Rīga, LPA, 2005. (0,5 a.l.). 
8. Tiesiskās izziņas metodoloģija: studiju kursa programma. Rīga, LPA, 2005. (1 

a.l.). 
4.Organizatoriskais darbs 

 Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, LPA senators, LPA Rakstu 
galvenā redaktora vietnieks, LPA žurnāla “Administratīvā un Kriminālā justīcija” 
redkolēģijas loceklis, Rīgas Tehniskās universitātes zinātnisko rakstu “Humanitārās un 
sociālās zinātnes” redkolēģijas loceklis, LPA Juridiskās zinātnes profesoru padomes 
loceklis, apvienotās Latvijas universitātes un LPA Juridiskās zinātnes profesoru padomes 
loceklis. 

 06.04.2005.       I.Vedins 



Docētāja dzīves un darba gājums (CV) 
 
1. Vispārīgās ziņas 

 
Vārds, uzvārds Ārija Meikališa 

 
Personas kods  250552-11301 

 
Dzimšanas vieta Saldus 

 
Adrese (pieraksta un 
dzīves vieta), telefons, 
e-pasts 

Rīga, Hospitāļu iela 27 – 9. 

Svešvalodu zināšanas  krievu - teicami 
vācu - labi 

Izglītība     
 

Tiesību zinātņu doktors 
 

Akadēmiskie nosaukumi 
un zinātniskie grādi 

Dr.jur. 

Nodarbošanās  profesore 
 

2. Zinātniskā darbība un publikācijas 
Pētījumi: 
1. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un atklāšanas efektivitātes nodrošināšana. 
2. Teorētiskā koncepta izstrādāšana Latvijas likumu piemērošanas procesuālo noteikumu 

saskaņošanai ar Eiropas standartiem 
3. Sievietes vieta un loma policijas uzdevumu izpildē: patreizējas situācijas apzināšana 

un priekšlikumu izstrāde turpmākai kadru politikai policijā (2002.gada IeM pasūtītājs 
pētījums) 

4. 2001.g. Latvijas Policijas akadēmijas pasūtītā pētījuma “Izziņas iestādes, prokuratūras, 
tiesas nelikumīgas un nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas 
kriminālprocesuālā reglamentācija Latvijas likumdošanā un tās praktiskā realizācija” 
vadītāja. 

Mācību literatūra: 
1. Meikališa Ā. Prokuratūra Latvijā, Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2002. 
2. Meikališa Ā., Strada K. Uzdevumu krājums kriminālprocesa tiesībās 3.R., P un K, 

2002. 
3. Meikališa Ā., Strada K. Uzdevumu krājums kriminālprocesa tiesībās 2.R., P un K, 

2001. 
4. Meikališa Ā., Strada K. Uzdevumu krājums kriminālprocesa tiesībās 1.R., P un K, 

2001. 
5. Meikališa Ā. Pirmstiesas izmeklēšana, Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2001. 
6. Meikališa Ā., Strada K. Tiesu varas institūciju tiesības Shēmas. Atkārtots, labots un 

papildināts izdevums R., P un K, 2001. 
7. Meikališa Ā., Strada K. Kriminālprocess Vispārīgā daļa Shēmas. Atkārtots izdevums, 

R., P un K, 2001. 
8. Meikališa Ā., Strada K. Kriminālprocess Vispārīgā daļa Shēmas, R., P un K, 2000. 
9. Meikališa Ā., Strada K. Kriminālprocesuālo terminu skaidrojošā vārdnīca. Atkārtots, 

papildināts un labots izdevums, R., RaKa, 2000. 
10. Meikališa Ā., Strada K. Tiesu varas institūciju tiesības Shēmas Atkārtots izdevums, 

R., P un K, 2000. 
11. Meikališa Ā., Strada K. Tiesu varas institūciju tiesības Shēmas, R., P un K 1999. 



12. Meikališa Ā., Alhimionoks R., Būmeistare L., Falka S., Melbārde V., Siņicins M. 
Ievads Civilzinībās, sociālās zinības 9.klasei.Darba burtnīca, R., RaKA, 2000. 

13. Meikališa Ā., Alhimionoks R., Būmeistare L., Falka S., Melbārde V., Siņicins M. 
Ievads Civilzinībās, sociālās zinības 9.klasei. Eksperimentālā mācību grāmata, RaKA, 
1999. 

14. Meikališa Ā. Kriminālprocesuālo terminu skaidrojošā vārdnīca. R., RaKa 1998. 
Publikācijas: 

1) Meikališa Ā. , Strada-Rozenberga K., Tiesneša loma apcietinājuma piemērošanā 
pirmstiesas izmeklēšanā// Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 03.08.2004 - 0,2 a.l. 

2) Meikališa Ā. Cilvēktiesības un apcietinājuma piemērošana pirmstiesas izmeklēšanā// 
Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences ,,Cilvēktiesības un sabiedrības drošība"(Rīga, 
LPA, 2004.gada 26.-27 augusts) rakstu krājums, 0,5 a.l. 
3) Ā.Meikališa „Profesionālisms policijas darbā”// Publicēts starptautiskās zinātniski 
praktiskās konferences „Profesionālisms policijas darbā: problēmas un attīstība” (Harkova, 
2004.gada 26.11.) materiālu krājumā 
4) 2003 Par sievieti Latvijas policijā // Latvijas Vēstnesis Jurista Vārds. 2003.gada 25.marts, 
1. aprīlis. 
5) 2003 Mājas arests un tā ieskaitīšana brīvības atņemšanas soda terminā.// Latvijas Vēstnesis 
Jurista Vārds. 2003.gada 8.jūlijs. (līdzautorība ar K. Stradu – Rozenbergu) 
6) 2002 Starptautiskā sadarbība krimināllietās. Starptautiskās konferences “Tiesību 
transformācijas problēmas sakarā ar integrāciju Eiropas Savienībā” rakstu krājums. 
7) Moduļapmācības vieta LPA studiju procesā. R., Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 
LPA, 2001, Nr.2 
8) 2000 Kriminālprocesa tiesības (studiju kursa programma), R., LPA. 
9) Par starptautisko sadarbību krimināllietās. R., Latvijas Vēstnesis, 2001.g. 10.aprīlis. 
10) 2000 Kriminālprocesa piespiedu līdzekļi noziedzības apkarošanas prevencijā Latvijā // 
Kriminālprevencija Latvijā un Vācijā: salīdzinājums, R.,LPA. 
11) Komentārs Latvijas Kriminālprocesa kodeksam, 1999., PV SIA “Tiesiskās informācijas 
centrs”. 
12) Liecinieks Vācijas kriminālprocesā, R., Latvijas Vēstnesis, 1999.g. 11.marts. 
13) Drošības līdzekļu un kriminālprocesuālās aizturēšanas reglamentācija Latvijā un 
atsevišķās aizrobežu valstīs, LU zinātniskie raksti 617, Procesuālais taisnīgums, R., 1998.g. 
14) Lai vēlreiz necieš cietušais, R., Latvijas Vēstnesis, 1998.g.5.jūnijs. 
15) Par tiesnešu administratīvo atbildību, R., Latvijas Vēstnesis1997.g. 8.oktobris. 
16) Strada-Rozenberga K., Meikališa A. Criminal Procedure System of the Republic of 
Latvia//Transition of Criminal Procedure Systems Volume 2, Rijeka, 2004, P. 147-179 
17) Меикалиша А. Правоохранительные органы Латвии. Правоохранительные органы 
стран Балтии Под ред. Соколова А. - Калининград, Янтарный сказ, 2004. С.316-382, 4 
а.l. 
18) Меикалиша А., Труле И. Обучение работников полиции сотруднечеству между 
полицией и обществом в Латвийской академии полиции//Centrāleiropas un 
Austrumeiropas policijas (milicijas) augstāko mācību iestāžu vadītāju 12.konference. 
Starptautiska konference. Sofija, 2004.gada 29.09-01.10, materiāli - 
http://www.policeconf.com/reports.html.   0,2 a.l.  
 

Konferences:  
 
1. Meikališa Ā. Kriminālprocesa principu aktuālās problēmas kriminālprocesa reformas 
kontekstā//Starptautiskā konference „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā” (Rīga, LU, 
2004.gada 29-30. janvāris), raksts pieņemts publicēšanai rakstu krājumā, apjoms 0,5 a.l. 



2. Meikališa Ā. Cilvēktiesības un apcietinājuma piemērošana pirmstiesas izmeklēšanā// 
Starptautiskā zinātniski praktiskā konference ,,Cilvēktiesības un sabiedrības drošība" (Rīga, 
LPA, 2004.gada 26.-27 augusts), 0,5 a.l. 
3. Ā.Meikališa „Profesionālisms policijas darbā”//Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference „Profesionālisms policijas darbā: problēmas un attīstība”, Harkova, 2004.gada 
26.11. 
4. Меикалиша А., Труле И. Обучение работников полиции сотруднечеству между 
полицией и обществом в Латвийской академии полиции//Centrāleiropas un 
Austrumeiropas policijas (milicijas) augstāko mācību iestāžu vadītāju 12.konference. 
Starptautiska konference. Sofija, 2004.gada 29.09-01.10, (materiāli - 
http://www.policeconf.com/reports.html. )  0,2 a.l.  
5. 2003.gada 17.09 – 20.09. Austrumeiropas un Centrāleiropas policijas (milicijas) augstāko 
mācību iestāžu vadītāju 11. konference, Moldova, Kišeņeva. 
6. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Cilvēktirdzniecība – ceļi novēršanai un 
pretdarbībai” Ukraina, Harkova, 2003.gada 23.oktobris 
7. 2003.gada 31.03 – 4.04. - Starptautiskā konference “Eiropas policija 21.gadsimtā” Polija. 
Varšava. 
8. 2003.gada 13.01. -  Konference “Par 2002.gada iekšlietu sistēmā veikto pētījumu 
rezultātiem un turpmāko prioritāro pētījumu virzieniem” R., LPA,. Ziņojums par pētījumu 
“Sievietes vieta un loma policijas uzdevumu izpildē: patreizējas situācijas apzināšana un 
priekšlikumu izstrāde turpmākai kadru politikai policijā” 
9. 2003.gada 18.05. Starptautiskās policijas priekšnieku asociācijas 20. Eiropas reģionālā 
konference. Latvija, Rīga. Uzstāšanās ar referātu “Policijas darbinieku profesionālā 
sagatavošana un tālākizglītība Latvijā” 
10. 2003.gada 22.04 – 5.05 Konference “LPA attīstība: aktuālie jautājumi, problēmas un to 
risinājumi” Latvija, Rīga, LPA– organizatore. 
11. 2003.gads 21.08 - 22.08 Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Policijas 
darbinieku profesionālā sagatavošana un tālākizglītība” Latvija, Rīga, LPA Uzstāšanas ar 
referātu “Policistu apmācība Latvijas Policijas akadēmijā” – organizatore. 
12. 2003.gada 24. 10 Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Jaunās likumdošanas 
ieviešanas problēmas tiesību aizsardzības iestāžu praktiskajā darbībā”. Uzstāšanās ar referātu 
“Profesionālu kadru sagatavošana – garants sekmīgai jaunās likumdošanas ieviešanai tiesību 
aizsardzības iestāžu praktiskajā darbībā”. Ukraina. Harkova. 
13. 2003.gada 1.10. Starptautiskā konference “Kriminālprocesa modernizācija cilvēktiesību 
garantēšanai” Rīga,  
14. 2002.g.12.04. -Starptautiskā konference “Uzņēmējdarbība un tās tiesiskā vide: procesi, 
tendences, rezultāti”, Rīga, “Turība” – konfernces organizācijas komitejas un redakcijas 
kolēģijas locekle 
15. 2002.g.26.04. -Zinātniska konference “Kriminālprocesuālās likumdošanas pilnveides 
problēmas”, Rīga, LPA – organizatore. 
16. 2002.g. 16.06.-19.06.- Somija, Tampere. Starptautiskā zinātniskā konference “Policistu 
apmācība”  
17. 2002.g.05.11.- Rīga, projekta “Tiesas spriedumu apspriešana” seminārs “Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas prakses izmantošana Latvijas tiesās”  
18. 2002.g.04.12.- Rīga, Tieslietu ministrijas un ANO attīstības programmas rīkotā 
konference “Tiesu varas neatkarība”  
19. 2002.g.16.06.-19.06. -Starptautiskā zinātniskā konference “Policistu apmācība”, 
uzstāšanās tēma- “Policistu apmācības perspektīvas Latvijā”, Somija, Tampere  
20. 2001.g.01.02.-02.02. -Starptautiskā konference “Tiesību transformācijas problēmas sakarā 
ar integrāciju Eiropas Savienībā”, uzstāšanās tēma- “Starptautiskā sadarbība 
kriminālprocesā”, Rīga, LU 



21. 2001.g.10.05.-11.05. -Starptautiskais seminārs “Moduļapmācība kā policistu apmācības 
formas būtība, tās praktiskās realizācijas aspekti un problēmas”. Latvija. Vācija. Somija. 
Semināra vieta – Rīga, LPA – organizatore 
22. 2001.g.10.02.-17.02. – Ungārija, Budapešta. Konstitucionālās un tiesiskās politikas 
institūta (COLPI)  rīkotais seminārs  “Policijas sadarbība ar sabiedrību” un “Policija un masu 
informācijas līdzekļi” 
23. 2001.g.14.06.-15.06.-Rīga, Rīgas Juridiskā augstskola. Konference “Kriminālprocess: 
starptautiskā un Baltijas valstu pieredze” 
24. 2001.g.27.09.-03.10. – Norvēģija, Kristiansanda, Trondheima. Ziemeļvalstu sieviešu 
policijas tīkla seminārs 
25. 2001.g. 23.11. -Rīga, Rīgas Juridiskā augstskola. Zinātniskā konference “Latvijas 
suverenitāte un dalība Eiropas Savienībā”  
26. 2001.g.29.11. -Rīga, Rīgas Juridiskā augstskola. Seminārs “Tiesu varas neatkarība 
Latvijā: Tiesnešu tālākizglītības, kvalifikācijas un pašpārvaldes jautājumi” 
27. 2000.g.02.- LU 58. konference, uzstāšanās tēma – “Izziņas izpratne un kriminālprocesuālā 
nozīme”, Rīga 
28. 2000.g.25.05.-26.05. -Starptautiskā konference “Kriminālprevencija Latvijā un Vācijā – 
salīdzinājums”, uzstāšanās tēma - “Kriminālprocesuālie piespiedu līdzekļi noziedzīgo 
nodarījumu prevencijā Latvijā”, Jūrmala, organizē LPA.  
29. 2000.g.11.01.-Latvijas Juristu 3.foruma “Par eiropeiski tiesisku vidi Latvijā” konference 
“Jaunais Kriminālprocesa likumprojekts”, Rīga, LPA – organizatore 
3. Pedagoģiskā darbība  
Vadītie maģistra darbi: 10 
Vadītie bakalaura darbi un kvalifikācijas darbi: 32 
Izstrādātas studiju programmas: Tiesu varas institūciju tiesības, Kriminālprocesa tiesības, 
salīdzinošās kriminālprocesa tiesības, Starptautiskie līgumi par palīdzību krimināllietās, 
Kriminālprocesa tiesības. Speciālais kurss. 
Docētie studiju kursi: Kriminālprocesa tiesības. Speciālais kurss – 2 kredītpunkti. 
Starptautiskie līgumi par palīdzību krimināllietās – 1 kredītpunkts 
Darbs studiju programmu padomē: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
programmas „Civilā drošība un aizsardzība”, Komandējošā sastāva studiju apakšprogrammā  
tiesību zinātnē, Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā. 
Kvalifikācijas celšana ārzemju vai Latvijas augstskolās un pētniecības iestādēs: 
2003.gada 23. – 27. oktobris Ukrainas Nacionālā Iekšlietu universitāte (Harkova) 
2003.gada 18. – 22. oktobris Ukrainas Nacionālā Iekšlietu akadēmija (Kijeva) 
2003.gada 1. – 8. marts Ukrainas Nacionālā Iekšlietu akadēmija (Kijeva) 
2002.gada 27. septembris – 1. oktobris Somija Tamperes Policijas skola 
2000.g.13.10.-06.11.–Vācija, Selmas Policijas izglītības institūts, moduļapmācība 
2000.g. 9.10.- 11.10. – Vācija, Minsteres policijas vadības akadēmija. Seminārs par vadības 
menedžmentu 
2000.g. 2.09.-07.09. – Somija, Tamperes policijas skola, moduļapmācība 
2000.g. 6.05.-13.05 –Čehija, Prāga. Eiropas policijas koledžu asociācijas rīkotais apmācības 
modulis “Policijas darbs multikulturālā sabiedrībā”  
1999.g.25.09-26.10. – Vācija, Selma, Policijas izglītības institūts 
1999.g. 30.08.-05.09. – Somija, Helsinku Universitāte, Tamperes Universitāte, Tamperes 
Policijas skola 
1999.g.10.05.-22.05. – Ungārija, Budapešta, COLPI institūts “Kriminālprocesa problēmas. 
Pasniegšanas metodika” 
1999.g.13.03.-19.03. – Vācija, Selma, Policijas izglītības institūts 
1998.g.01.11.- 15.11. – Vācija, Gelzenkirhena, Publiskās pārvaldes profesionālā augstskola 
1998.g. 03.10.-30.10. – Vācija, Selma, Policijas izglītības institūts 
1998.g. 02.02.-13.03. – Vācija, Selma, Policijas izglītības institūts 



 
4. Organizatoriskais darbs 
LPA “Raksti” un LPA teorētiski praktiskā žurnāla “Administratīvā un Kriminālā Justīcija” 
redkolēģiju locekle 
Akadēmiskās padomes locekle 
Līdz 2003.gada 17.aprīlim LPA Krimināltiesību katedras vadītāja. 
No 2003.gada 17. aprīļa LPA rektore. 
 



DOCĒTĀJA  DZĪVES  UN  DARBA  GĀJUMS (CV) 

 
1. Vispārīgas ziņas 
 
Vārds, uzvārds Jānis Ivančiks 
Personas kods 290646 - 11222 
Dzimšanas vieta: Rīgas rajons 
Adrese (pieraksta un dzīves vieta), 
telefons, 
e-pasts 

Brantkalna iela 9 dz.47,Rīga; tel. mājas 7582716,mob. 
9518105;darba 7800525 
krimkatedra@polak.edu.lv 

Svešvalodu zināšanas krievu brīvi, angļu nepilnā apjomā 
Izglītība: 1975.g. beidzis PSRS IeM Minskas augstāko skolu 

(jurists); 1996.g.LPA maģistrantūru, 
1999.g.LPA doktorantūru 

Akadēmiskie nosaukumi, 
zinātniskie grādi: 

1996.g. tiesību maģistrs 
1999.g. tiesību doktors 

Nodarbošanās:  
no 2003. LPA Kriminālistikas katedras profesors 

1999. LPA Kriminālistikas katedras asociētais profesors  
1996. LPA Kriminālistikas katedras docents 

kopš 1992. LPA pasniedzējs, lektors 
1990. 1991. PSRS IeM Minskas augstākās skolas Rīgas fakultātes 

vecākais pasniedzējs 
1975. – 1990. LPSR IeM Kriminālmeklēšanas pārvaldes daļas 

priekšnieka vietnieks 
1974 .- 1975. Rīgas pilsētas milicijas pārvaldes Kriminālmeklēšanas 

vecākais inspektors 
1969.- 1974. Rīgas pilsētas Maskavas rajona Kriminālmeklēšanas 

vecākais inspektors 
2. Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem) 

 Juridiskās zinātnes apakšnozares – kriminālistika un 
operatīvās darbības teorija 

Valsts institūciju finansētu pētījumu 
projektu vadītājs: 

2001. Valsts policijas pasūtīts pētījums “ Priekšlikumi 
likumdošanas sakārtošanā sakarā ar bērnu seksuālās 
izmantošanas un cilvēktirdzniecību saistīto organizēto 
kriminalitāti, un šo noziegumu apzināšanas un 
izmeklēšanas metodikas izstrāde”  . 

Valsts institūciju finansētu pētījumu 
projektu dalībnieks: 

2002. Valsts policijas pasūtīts pētījums “ 
Kukuļņemšanas diagnosticēšanas, dokumentēšanas, 
atklāšanas un izmeklēšanas mūsdienu metodikas 
izstrāde”  
2001. Valsts policijas pasūtīts pētījums “  Operatīvās 
darbības likuma piemērošanas kārtības pieredzes 
izpēte un tās zinātniski pamatota pilnveide”  

Starptautiski finansētu pētījumu 
projektu vadītājs: 

1998. Apvienoto  Nāciju Starptautiskās Narkotiku 
kontroles programmas (UNDCP) Baltijas valstu biroja 
pasūtīts pētījums “ Narkotiku identifikācijas tests”  

Līgumdarbu dalībnieks: 1998. Valsts policijas pasūtīts instrukcijas projekts  
“ Kontrolētā piegāde”  



Raksti recenzētos izdevumos: 
Nr. Darba nosaukums Izdevniecība, 

izdošanas  
vieta 

Izdošanas 
gads 

Apjoms 
a/l 

Līdz 
autori 

1. Vieglo narkotiku politika Nīderlandē Rīga, LPA 
Raksti 5 

1998 0,6 - 

2. Narkotikas un problēmas Rīga, LPA 
ž.AKJ.Nr.3 

1999 0,3 - 

3. Priekšlikumi likumdošanas sakārtošanā 
sakarā ar bērnu seksuālās izmantošanas 
un cilvēktirdzniecību saistīto organizēto 

kriminalitāti, šo noziegumu 
apzināšanas un izmeklēšanas metodikas 

izstrāde 

Rīga, LPA 
Raksti 9 

2002 0,1 - 

4. Bērnu seksuālā izmantošana - pedofīlija Rīga,LPA, 
ž.AKJ Nr.2 

2002 0,8 - 

5. Pirmsbakalaura darba prakses 
organizācija un sadarbības formas ar4 

kriminālpolicijas struktūrvienību 
vadītājiem 

LPA Starpt.zin.-
prakt.konf. 

materāli 

2003 0,3 - 

6. Prakses organizācija Kriminālpolicijas 
specializācijas studentiem 

Rīga, LPA 
ž.AKJ.Nr.3/4

2004 0,3 - 

7. Kriminālmeklēšanas dalībpersonas – 
realitāte un problēmas 

LPA Starpt.zin.-
prakt.konf. 

materāli 

2004 0,3 - 

8. Zādzības no kabatām – realitāte un 
problēmas 

LPA 
 Raksti 11 

2004 1,7 - 

Monogrāfijas: 
1. Slepenā sadarbībā iesaistāmo personu 

apzināšanas un vērvēšanas 
psiholoģiskie aspekti 

Rīga, LPA 2003 5,3 - 

Mācību grāmatas : 
1 Kriminālmeklēšana III daļa Rīga, LPA 1999 7,3 A.Kavalieris

L.Makans 
2 Kriminālistika.III daļa 

Kriminālistiskā metodika 
 

Rīga, LPA 1999 0,5 Autoru grupa
prof. 

A.Kavaliera 
vadībā 

Mācību līdzekļi: 
1 Narkokriminalitātes apkarošana 

nepilngadīgo vidē  
Rīga, LPA 1998 4,9 - 

  
Piedalīšanās ar referātu 
starptautiskās zinātniskās 
konferencēs: 

• 2004. Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference ”Cilvēktiesības un sabiedrības 
drošība”, LPA, Rīga 2003. Referāts 
„Kriminālmeklēšanas dalībpersonas – realitāte 
un problēmas” 

•  2003. LPA Starptautiski zinātniski praktiska 
konference “ Policijas darbinieku sagatavošana 
un tālākizglītība” 22. – 23.augustā ar referātu “ 
Pirmsbakalaura darba prakses organizēšanas un 
sadarbības formas ar Kriminālpolicijas 
struktūrvienību vadītājiem” ,Rīga 



• 2003. Starptautiskais ekspertu speciālistu 
seminārs „Narkokriminalitātes nākotnes 
dimensijas ES paplašināšanas kontekstā”, Rīga 

• 2004. Starptautiskās Policijas asociācijas (IPA) 
seminārs „Prece cilvēks – cilvēku tirdzniecība un 
cilvēku kontrabanda kā atvērto robežu starp 
Rietumu un Austrumeiropu sekas” 6.-14.11. 
Gimborna, Vācija 

3. Pedagoģiskā darbība:  
Vadītie maģistra darbi (skaits),t.sk. 
citās programmās  

15 

Vadītie bakalaura (diploma) darbi 
(skaits),t.sk citās programmās 

106 

Vadītie kvalifikācijas darbi (skaits), 
t.sk. citās programmās 

59 

Līdzdalība studiju kursu izstrādē šajā 
programmā: 

• Operatīvās darbības problēmas. 2 KP 

Līdzdalība studiju kursu docēšanā šajā 
programmā: 

• Operatīvās darbības problēmas. 2 KP 

Kvalifikācijas celšana ārzemju  vai 
Latvijas augstskolās un pētniecības 
iestādēs: 

o 1998.g. septembris – starptautisks  seminārs ar 
Somijas speciālistu piedalīšanos “  
Narkokriminalitātes problēmas Ziemeļvalstīs”  
(Rīga) 

o 1999.g. aprīlis – starptautisks seminārs ar 
Polijas, Somijas, Zviedrijas speciālistu 
piedalīšanos   “ Narkotiku tirdzniecība”  
(Legionova,Polija) 

o 2000.g.decembris - starptautisks  seminārs ar 
Vācijas speciālistu piedalīšanos “  
Cilvēktirdzniecība”  (Noisa, Vācija) 

o 2002.g. janvāris – seminārs ar ASV speciālistu 
piedalīšanos “ Seksuālo noziegumu izmeklēšana 
un atklāšana” (Rīga) 

o 2002. jūlijs - seminārs ar ASV Muitas speciālistu 
piedalīšanos ”Slepeno pasākumu organizācija”, 
Rīga, LPA 

o 2002. augusts -  seminārs ar Vācijas speciālistu 
piedalīšanos “ Slepenās operācijas” ,Rīga, LPA   

o 2003. septembris – Selmas Policijas izglītības 
institūts (Vācija, Selma) 

o 2005. 06.- 18.02. Valsts policijas organizētā 
apmācības programma „Iefiltrēšanās operācijas”, 
Jūrmala 

4. Organizatoriskais darbs o Latvijas Profesoru asociācijas loceklis 
 o LPA Senāta loceklis 
 o LPA Akadēmiskās padomes loceklis 
 o LPA Satversmes sapulces priekšsēdētaja 

vietnieks 
o Katedras vadītāja prombūtnē – katedras vadītāja 

pienākumu izpildītājs 

 



Docētāja dzīves un darba gājums (CV) 
1. Vispārīgās ziņas 

Vārds, uzvārds Aivars Endziņš 
Personas kods: 081240-13054 
Dzimšanas laiks un 
vieta: 

 
1940. gada 8. decembris, Rīga. 

Adrese: Rīga, Drustu ielā 31, tālr. 7934654 
Citi kontakttālruņi: d. 7221412, mob. 9225955 
E-pasts: Aivars.E@satv.tiesa.gov.lv 
Valodu prasme: latviešu – dzimtā valoda, krievu, angļu – brīvi. 
Izglītība: augstākā juridiskā: 

1968.gadā absolvēta LVU Ekonomikas un juridiskā fakultāte, 
iegūstot jurista kvalifikāciju tiesību zinību specialitātē. 

Akadēmiskie 
nosaukumi un 
zinātniskie grādi: 

2002. gada 14. jūlijā ar Latvijas Policijas akadēmijas Profesoru 
padomes lēmumu Nr. 4 – LPA profesora akadēmiskais 
nosaukums; 
1997. gada 29. decembrī ar Latvijas Policijas akadēmijas 
promocijas padomes lēmumu nr.9 piešķirts tiesību doktora 
zinātniskais grāds (Dr. iur.); 
1980. gada 19. martā Augstākā atestācijas komisija pie PSRS 
Ministru Padomes piešķīrusi docenta zinātnisko nosaukumu; 
1977. gada 22. oktobrī Maskavas M. Lomonosova valsts 
universitātes Valststiesiskā Padome piešķīrusi juridisko zinātņu 
kandidāta grādu par aizstāvēto disertāciju “Tiesības un 
sabiedriskās domas mijiedarbības problēmas attīstītā 
sociālistiskā sabiedrībā” (apstiprināta Augstākajā atestācijas 
komisijā pie PSRS Ministru Padomes 1978. gada 26. jūlijā). 

 
Darba gaitas: 

 

 no 2000. gada 8. jūnija  Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētājs; 
 no 1996.gada 9.decembra Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesis; 
 no 2002. gada 

1. augusta 
Latvijas Policijas akadēmijas profesors 0,75 slodzē. 

 2000. gada novembris 
− decembris 

vieslektors Tallinas Starptautiskajā universitātē “Konkordija“. 

 no 1998.gada 3.augusta Latvijas Policijas akadēmijas Valststiesisko zinātņu katedras 
asociētais profesors, profesors 0,75 slodzē; 

 no 1996./1997. akad. gad
līdz 2000. g. jūnijam 

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un 
politisko zinātņu katedras pasniedzējs ar atalgojumu pēc 
stundu algas likmes; 

 no 1996.gada 11.decembr
līdz 2000. gada 8. jūnijam

Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietas 
izpildītājs;  



 no 1995.gada 
7.novembra 
līdz 1996.gada 
4.decembrim 

Latvijas Republikas 6.Saeimas deputāts, Juridiskās komisijas 
priekšsēdētāja biedrs; 

 no 1993.gada 6.jūlija 
līdz 1995.gada 
7.novembrim 

Latvijas Republikas 5.Saeimas deputāts, Juridiskās komisijas 
priekšsēdētājs; 

 no 1990.gada maija līdz 
1993.gada 6.jūlijam  

Latvijas Republikas tautas deputāts, Augstākās padomes 
prezidija loceklis, Likumdošanas jautājumu komisijas 
priekšsēdētājs, vienlaikus LVU Juridiskās fakultātes docents, 
vēlāk docents pusslodzē; 

 no 1989.gada oktobra 
līdz 1990.gada maijam 

Latvijas Valsts Universitātes partijas komitejas sekretārs; 

 no 1980.gada marta 
līdz 1989.gada 
septembrim - 

Latvijas Valsts Universitātes Padomju tiesību katedras 
vadītājs, docents; 

 no 1972.gada februāra - Latvijas Valsts Universitātes tiesību sektora jaunākais 
zinātniskais līdzstrādnieks, Juridiskās fakultātes vecākais 
pasniedzējs, docents; 

 
Citi pienākumi: 

  

 kopš 1995. g. Eiropas Padomes Komisijas “Demokrātija caur tiesībām” 
loceklis. 

 kopš 2000. g. Žurnāla “Administratīvā un Kriminālā Justīcija” redkolēģijas 
loceklis. 

 2002.-2003.g. Eiropas Padomes Komisijas “Demokrātija caur tiesībām” 
ekspertu grupas loceklis Azerbaidžānas Republikas 
Konstitūcijas un Konstitucionālās tiesas likuma pārstrādei. 

 2001.-2002.g. Eiropas Padomes Komisijas “Demokrātija caur tiesībām” 
ekspertu grupas loceklis Azerbaidžānas Republikas 
Konstitucionālās tiesas likuma pārstrādei un Azerbaidžānas 
Republikas Konstitūcijas papildinājumu izstrādei, kā arī 
Moldovas Republikas Konstitūcijas labojumu izstrādei un 
Konstitucionālās tiesas likuma pārstrādei. 

 2001.-2001.g. Eiropas Padomes Komisijas “Demokrātija caur tiesībām” 
ekspertu grupas loceklis Armēnijas Republikas Konstitūcijas 
pārstrādei. 

 1995.-1996.g. Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas un tās Juridiskās 
un cilvēktiesību un Kārtības ruļļa komitejas loceklis; 

  Latvijas Republikas Saeimas delegācijas vadītājs 
Starpparlamentu Savienības 94., 95. un 96.konferencē; 

 1995.-1996.g. Latvijas Republikas 6.Saeimas delegācijas vadītājs EDSO 
Parlamentārajā asamblejā; 

 1992. - 1995.g. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un 5.Saeimas 
delegāciju loceklis Eiropas Padomes Parlamentārajā 
Asamblejā speciālā viesa statusā, Eiropas Padomes 



Parlamentārās Asamblejas Juridiskās un cilvēktiesību 
komitejas un Izglītības, zinātnes un kultūras komitejas 
loceklis; 

 1992.-1995.g. Eiropas Padomes Komisijas “Demokrātija caur tiesībām” 
asociētais loceklis; 

 
2. Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem) 

 
 
Zinātnisko pētījumu virziens: 

Konstitucionālās tiesības, it īpaši 
pilsonības institūts, likumdošanas 
process un konstitucionālā tiesvedība. 

Zinātniskās publikācijas: 

1.  The Constitutional Court of the Republic of Latvia starts functioning. − “Mare Balticum” 
Issue Nr.3, 1997 (0,1 a.l.). 

2.  Satversmes tiesas process un prakse. Latvijas pieredze un vajadzības. − “Latvijas 
Vēstnesis”, 1997.gada 8.jūlijs (0,8 a.l.); referāts nolasīts starptautiskā seminārā Rīgā, 1997.gada 3.-
4.jūlijā. 

3.  Satversmes tiesas process un prakse. − “Administratīvā un Kriminālā Justīcija”. 1997., 
Nr.1 (0,8 a.l.). 

4.  The special Case of the Baltic States: state succession, state continuity and issues of the 
citizenship. - Referāts nolasīts starptautiskā seminārā Viļņā, 1997.gada 16.-17.maijā; publicēts 
“Revue Baltique”, Vilnius, 1997., Nr.9  (0,8 a.l.) 
publicēts arī Eiropas Padomes izdevumu sērijā “Science and Technique of Democracy”, Nr. 21, 
“Citizenship and state succession”, Council of Europe Publishing, September, 1998, p.160-174. 

5.  Специфические проблемы защиты прав человека в переходный период.- Referāts 
nolasīts starptautiskā seminārā Erevānā, 1997.gada 22.-24.oktobrī, publicēts "Конституционный 
Контроль и Права Человека. Сборник Материалов Международного Семинара". Ереван, 
1997. (1,0 a.l.). 

Tas pats franču valodā – Les problemes specifiques de la protection des droits de L’Homme en 
periode de transition. Turpat, 127-150. lpp.  

6.  Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos Konstituciniai Teismai: panašumai ir 
skirtumai. Konstitucine Justicija: Darbaitis ir Ateitis, Vilnius 1998, 127.-146. lpp. (1,0 a.l.); 

Tas pats angļu valodā - : The Constitucional Courts of the Republic of Latvia and the Republic of 
Lithuania. Similarities and Differences. Turpat, 368.-389. lpp. 

7.  Par Satversmes tiesu šodien un rīt. – “Latvijas Vēstnesis”, 1999. gada 3. februāris (0,18 a. 
l.) 

8.  The principle of separation of power and the experience of the Constitutional Court of the 
Republic of Latvia. – “Конституционное правосудие. Вестник Конференции органов 
конституционного контроля стран молодой демократии. Выпуск 3(5)'99, Ереван, 1999, р. 48-
63, (0,6 а. l.); 

9.  Recenzija par rakstu krājumu “Mūsdienu tiesību teorijas atziņas” (Prof. E. Meļķiša 
redakcijā) – “Likums un tiesības”, 1. sējums, nr. 3, 92.-94. lpp. 

10. Latvijas demokrātija un īsteni tiesiskas valsts prakse. – “Latvijas Vēstnesis”, 
2000. g. 19. janvāris, (0,18 a.l.). 



11. Latvijas Republikas Satversme un Eiropas Savienība. – “Likums un Tiesības”, 2. sējums, 
Nr. 6(10), 167.-168. lpp. 

12. Satversmes tiesa jaunā attīstības posmā. − “Likums un Tiesības”, 3. sējums, Nr. 7(23), 
210.-213. lpp. 

13. Konstitucionālā sūdzība Latvijā: pirmā pieredze un problēmas. − “Latvijas Vēstnesis”, 
Nr. 167 (2554) 2001. gada 20. novembris (“Jurista vārds” Nr. 229). 

14. Constitutional law and European integration. Situation in Latvia. − publicēts Eiropas 
Padomes izdevumu sērijā “Science and Technique of democracy” Nr. 30, European Integration 
and Constitutional Law (2001) p. 53-62. 

15. Tiesu sistēmas un politikas saskarsme un dinamika. − “Latvijas Vēstnesis”, Nr. 67 
(2642) 2002. gada 7. maijs [pielikums “Jurista vārds” Nr. 9 (242)]. Tas pats − “Likums un tiesības, 
4. sējums, nr. 6 (934), 169.-172. lpp. 

16. Par projektu, kurš ved strupceļā. − “Latvijas Vēstnesis”, Nr. 91 (2666) 2002. gada 
18. jūnijs [(pielikums “Jurista vārds” Nr. 12 (245)]. 

17. Par tiesas pieteikumu Satversmes tiesā. Institūta attīstība, tiesiskais regulējums, 
pamatproblēmas. − “Latvijas Vēstnesis”, Nr. 128 (2703) 2002. gada 10. septembris [pielikums 
“Jurista vārds” nr. 18 (251)]. 

18. The Constitutional Claim in Latvia. − “Interpretation and Direct Application of the 
Constitution”. Vilnius, 2002, p.81-89. 

19. On the Role of the Constitutional Court in Latvia. – “The Constitution as an instrument 
of Change”, Eivind Smith (ed.), SNS författningsprojekt, SNS Förlag, 2003, p. 154-162. 

20. Satversmes tiesa uz gadu mijas sliekšņa: 2002. gadā paveiktais, 2003. gadā veicamais. – 
“Administratīvā un Kriminālā Justīcija”, 200., Nr. 4, 13.-16. lpp. 

21. Сравнительный анализ индивидуальных жалоб в конституционных судах. На 
примере Конституционного суда Латвии. – “Azэrbaycan Respublikasi Konstitusiya 
Mэhkэmэsinin Mэlumati”, 1/2003, стр. 93-96. 

22. Par konstitucionālās un administratīvās tiesvedības robežu. – “Latvijas Vēstnesis” 
Nr. 158 (2923) 2003. gada 11. novembris [pielikums “Jurista Vārds” Nr. 41(299)]. 

Bez tam, pamatojoties uz maniem komentāriem, ir pieņemti šādi Eiropas Padomes 
komisijas “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija) dokumenti: 

1. Report of the Venice Commission on the revised Constitution of the Republic of Armenia; 
adopted by the Venice Commission at its 47th Plenary Meeting (Venice, 6-7 July 2001). On the 
basis of comments by: Mr Gerard Batlinar (Member, Lichtenstein), Mr Aivars Endzins (Member, 
Latvia), Mr Vitol Moreira (Member, Portugal), Mr Kaarlo Tuori (Member, Finland) Strasbourg, 23 
July 2001, CDL-INF (2001) 17; 

2. Opinion on the Draft Constitutional Law of the Republic of Azerbaijan on “Safeguards for 
the vote of confidence to the Cabinet of the Ministers by the Milli Maljis” − adopted by the Venice 
Commission at its 49th plenary Meeting (Venice, 14-15 December 2001) on the basis of comments 
by: Mr Aivars Endzins (Member, Latvia); Mr James Hamilton (Member, Ireland); Mr Sergio 
Bartole (Substitute member, Italy); Strasbourg, 21 December 2001, CDL-INF (2001) 26; 

3. Opinion on the Draft Constitutional Law on regulation of the implementation of human 
rights and freedoms of Azerbaijan. − Adopted by the Venice Commission at its 49th plenary 



Meeting (Venice, 14-15 December 2001) on the basis of comments made by: Mr Franz Matcher 
(Member, Austria), Mr Pieter Van Dijk (Member, The Netherlands), Mr Gerard Batlinar (Member, 
Lichtenstein), Mr Aivars Endzins (Member, Latvia); Mr James Hamilton (Member, Ireland); 
Strasbourg, 21 December 2001, CDL-INF (2001) 27; 

4. Opinion on the Draft Law on the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan; on the 
basis of comments made by: Mr Aivars Endzins (Member, Latvia); Mr James Hamilton (Member, 
Ireland); Mr Georg Nolte (Substitute Member, Germany), Mr. Peter Paczolay (Substitute Member, 
Hungary); Strasbourg, 21 December 2001, CDL-INF (2001) 27. Adopted by the Venice 
Commission at its 50th Plenary session (Venice, 8-9 March 2002). 
 
Papildizglītošanās starptautiskās 
zinātniskās konferencēs un semināros  
attiecīgajā juridiskās zinātnes 
apakšnozarē: 

  

 2003. gada jūnijs 
Regensburga 

5. Starptautiskais kongress Eiropas konstitucionālajās 
tiesībās. – Referāts “Konstitucionālās jurisdikcijas 
attīstība Latvijā un tās lomas tiesiskas valsts attīstībā un 
pamattiesību aizsardzībā” (pieņemts publicēšanai). 

 2003. gada aprīlis 
Ankara 

Starptautiskā konference ar 15 Eiropas Savienības 
kandidātvalstu un ES dalībvalstu pārstāvju piedalīšanos 
“Demokrātija, valsts un tiesības. Cilvēktiesības”. 
Nacionālais ziņojums (pieņemts publicēšanai). 

 2002. gada novembris 
Baku 

Eiropas Padomes komisijas “Demokrātija caur tiesībām” 
un Azerbaidžānas Republikas Konstitucionālās tiesas 
rīkotais starptautiskais seminārs “Pamattiesību un 
pamatbrīvību aizsardzība konstitucionālajā tiesā”. 
Referāts “Konstitucionālā sūdzība Latvijā”. 

 2002. gada septembris-
oktobris, Štutgarte 

Pasaules juristu asociācijas vispasaules konference 
“Konstitūcija pret vides apdraudēšanu”. Referāts 
konferences panelī “Konstitūcija – demokrātijas 
pamatakmens”. 

 2002. gada septembris 
Košice 

Starptautisks seminārs “Konstitucionālās tiesas un 
Eiropas integrācija”, referāts par Latvijas pieredzi. 

 2002. gada marts 
Viļņa 

Eiropas Padomes komisijas “Demokrātija caur tiesībām” 
un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas organizētā 
Baltijas un Ziemeļvalstu reģionālā konference 
“Konstitūcijas interpretācija un tiešā piemērošana”. 

 2002. gada februāris 
Oslo 

Norvēģijas Zinātņu akadēmijas organizētā konference 
“Vecās un jaunās konstitūcijas. Konstitūcija kā pārmaiņu 
instruments”; 

 2001. gada septembris 
Rīga 

Vācijas fonda internacionālajai juridiskajai sadarbībai un 
LR Satversmes tiesas organizētais seminārs “Pamattiesību 
aizsardzība konstitucionālajā tiesā”; 

 2001. gada aprīlis 
Biškeka 

Eiropas Padomes komisijas “Demokrātija caur tiesībām” 
un Kirgīzijas Konstitucionālās tiesas organizētais 
seminārs “Ekonomisko un sociālo tiesību aizsardzība 
konstitucionālajā tiesā”; 

 2001. gada marts LR Ārlietu ministrijas un Eiropas Padomes Cilvēktiesību 



Rīga Ģenerālsekretariāta organizētais seminārs “Eiropas 
Cilvēktiesību Konvencija un tās tiesu prakse: 
piemērošana nacionālajās tiesu instancēs un valsts 
pārvaldē“; 

 2000. gada septembris 
Nikozija 

Eiropas Padomes komisijas “Demokrātija caur tiesībām” 
un Kipras valdības organizētais seminārs “Eiropas 
integrācija un konstitucionālās tiesības”; 
 

 2000. gada maijs 
Lunda 

Eiropas Padomes komisijas “Demokrātija caur tiesībām” 
un Lundas (Zviedrija) universitātes organizētais seminārs 
“Demokrātija pārejas perioda sabiedrībā”; 

 2000. gada marts 
Dublina 

Īrijas valdības, Eiropas Padomes komisijas “Demokrātija 
caur tiesībām” un Eiropas Padomes Cilvēktiesību 
Ģenerāldirektorāta organizētā konference “Cilvēktiesību 
aizsardzība XXI gadsimtā”; 

 1999. gada novembris 
Rīga 

LR Saeimas sadarbībā ar Eiropas Savienības TAEIX un 
Phare organizētā konference “Latvijas Republikas 
Satversme un Eiropas Savienības tiesību sistēma“; 

 1999. gada septembris 
Rīga 

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību 
institūta sadarbībā ar Eiropas Padomi organizētā 
konference “Tiesības uz taisnīgu tiesu Latvijā un Eiropas 
Cilvēktiesību Konvencija“; 

 1998.gada jūnijs 
Kijeva 

Eiropas Padomes komisijas "Demokrātija caur tiesībām", 
ASV Starptautiskās attīstības organizācijas un Ukrainas 
Konstitucionālās tiesas organizētais seminārs 
“Konstitūcijas un likumu interpretācijas tehnika un 
Konstitucionālās kontroles principi”; 

 1998.gada aprīlis 
Viļņa 

Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas organizēta 
konference "Konstitucionālā tiesvedība šodien un rīt";  

 1997.gada oktobris 
Erevāna 

Eiropas Padomes komisijas “Demokrātija caur tiesībām” 
un Armēnijas Republikas Konstitucionālās tiesas 
organizētais seminārs "Konstitucionālā kontrole un 
cilvēka tiesību aizsardzība"; 

 1997.gada jūlijs 
Rīga 

Eiropas Padomes komisijas “Demokrātija caur tiesībām”, 
ASV Starptautiskās attīstības organizācijas un Latvijas 
Republikas Satversmes tiesas organizētais seminārs 
“Latvijas Republikas Satversmes tiesas darbības 
problēmas”; 

 1997.gada maijs 
Viļņa 

Eiropas Padomes un Viļņas Universitātes organizētais 
seminārs “Pilsonība un valsts pēctecība”;  

 1996.gada decembris 
Tbilisi 

Eiropas Padomes komisijas “Demokrātija caur tiesībām” 
un Gruzijas Konstitucionālās tiesas organizētais seminārs 
“Konstitucionālās tiesvedības mūsdienu problēmas”; 

 1996.gada aprīlis 
Lozanna (Šveice) 

Eiropas Padomes komisijas “Demokrātija caur tiesībām” 
un Šveices salīdzinošo tiesību institūta organizētais 
seminārs “Vietējā pašvaldība, teritoriālā integritāte un 
minoritāšu aizsardzība”; 



 1994.gada septembris, 
Santorino (Grieķija) 

Eiropas Padomes komisijas “Demokrātija caur tiesībām” 
un Grieķijas ārlietu ministrijas organizētais seminārs 
“Konfederācijas mūsdienu koncepcija”;  

 1993.gada maijs, 
Varšava 

Eiropas Padomes komisijas “Demokrātija caur tiesībām”, 
Vroclavas universitātes un Poznaņas Cilvēktiesību centra 
organizētais seminārs “Starptautisko tiesību un 
valststiesību savstarpējās attiecības”; 

 1993.gada februāris, 
Maskava 

Eiropas Padomes komisijas “Demokrātija caur tiesībām” 
sadarbībā ar Maskavas universitāti, Krievijas Federācijas  
Augstāko padomi un Konstitucionālo tiesu organizētais 
seminārs “Pāreja uz ekonomikas jauno modeli un tās 
atspoguļojums konstitūcijā”; 

 1991.gada novembris, 
Oslo 

EDSA demokrātisko institūtu ekspertu seminārs; 

 1991.gada decembris, 
Oslo 
1992.gada novembris 
Jūrmala 

Norvēģijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Zinātņu 
Akadēmiju rīkotās zinātniskās konferences par 
konstitucionālās likumdošanas problēmām; 

 u.c. 
 

 

Stažēšanās: 1999. g.    Kanādas Augstākā tiesa. 
1999.g.    Austrijas Konstitucionālā tiesa; 
1998. g.    Eiropas Tiesa Luksemburgā; 
1998. g.    Dānijas Augstākā tiesa; 
1997.g.  ASV Augstākā tiesa un ASV Federālais tiesnešu 
apmācības centrs Viljamsbergā; 
1997. g.   Francijas Konstitucionālā Padome un Valsts Padome. 
 

 
3. Pedagoģiskā darbība 

Pedagoģiskais darbs, 
akadēmisko studiju 
kursi: 

kopš 1996.g. – konstitucionālās tiesības; 
                        tiesību normu piemērošana. 
1972.-1993. g. – politisko mācību vēsture; 
                          valsts un tiesību teorija, valsts un tiesību 
                          teorijas problēmas; 

 
4. Organizatoriskais darbs 

Skat. informāciju par darba gaitām un piedalīšanos starptautiskās zinātniskās 
konferencēs un semināros attiecīgajā juridiskās zinātnes apakšnozarē  

 
 



DOCĒTĀJA  DZĪVES  UN  DARBA  GĀJUMS (CV) 
 

1. Vispārīgas ziņas 
 
Vārds, uzvārds Jevgēņijs  Konovalovs 
Personas kods 010936 - 12609 
Dzimšanas vieta: Krievija, Saratova 
Adrese (pieraksta un 
dzīves vieta), telefons, 
e-pasts 

Ilūkstes iela 107/2 dz.82, Rīga,  
tel. 7592241 
krimkatedra@polak.edu.lv  

Svešvalodu zināšanas dzimtā - krievu , latviešu - brīvi, vācu nepilnā apjomā 
Izglītība: 1954.- 1958.- Saratovas juridiskais institūts  

1970.- 1972. - PSRS IeM Augstākā skola, adjunkts 
Akadēmiskie nosaukumi, 
zinātniskie grādi: 

kopš 1972. juridisko zinātņu kandidāts ;šis grāds ar Latvijas 
Zinātnes padomes lēmumu nostrificēts par tiesību doktora 
zinātnisko grādu 1992. gadā 

Nodarbošanās:  
no  1999. un joprojām Latvijas Policijas akadēmijas Kriminālistikas katedras profesors
1998. – 1999. Latvijas Policijas akadēmijas Kriminālistikas katedras 

asociētais profesors. 
1996.- 1998. Latvijas Policijas akadēmija, Kriminālistikas katedras docents; 
1993.- 1996. Latvijas Policijas akadēmija, Kriminālistikas katedras vadītāja 

vietnieks, docents; 
1992.- 1993. Latvijas Policijas akadēmija, Speciālo disciplīnu katedras 

vadītājs; 
1988.- 1992. PSRS IeM Minskas augstskolas Rīgas fakultāte, Speciālo 

disciplīnu katedras vadītājs, (šajā laikā piedalījies arī ekspertu-
kriminālistu apmācīšanā un sagatavošanā Baltijas republiku, 
galvenokārt Latvijas, Iekšlietu dienestu vajadzībām); 

1980.- 1988. PSRS IeM Minskas augstskolas Rīgas nodaļa, vecākais 
pasniedzējs, docents; 

1972.- 1980. Sverdlovska, PSRS IeM Akadēmijas fakultāte, vecākais 
pasniedzējs; 

1970.- 1972.  PSRS IeM Augstākā skola, adjunkts; 
1965.- 1970. Novosibirska, PSRS IeM milicijas vidējā skola, pasniedzējs; 
1958.- 1965. Ļipeckas apgabala Novosibirskas IeM pārvaldes izmeklētājs; 

2. Zinātniskā darbība un publikācijas (Publikācijas sk. atsevišķā 
pielikumā) 

(par pēdējiem 5 - 6 
gadiem) 

Juridiskās zinātnes apakšnozares – kriminālistika un operatīvās 
darbības teorija, krimināltiesības:  

Valsts institūciju 
finansētu pētījumu 
projektu vadītājs: 

2000. Ridžeoloģijas pielietošanas daktiloskopiskai 
izdentifikācijai prakse ārvalstīs un ieviešanas iespējas Latvijā  
1999. Datorekspertīzes noteikšanas un īstenošanas metodika 
1999. Odoroloģiskās ekspertīzes ieviešana Latvijā 
1998. Personu identifikācijai derīgu pirkstu pēdu iegūšana uz 
izšautām patronu čaulītēm un sprāgstierīču pēcsprādziena 
paliekām 

Starptautisko pētījumu 
projekta dalībnieks 

1998. – 1999. PHARE - TEMPUS projekts “Development of 
two-step study programm in PAL” izstrādājot grāmatu “Crime 
investigation” (līdzautors) 

3. Pedagoģiskā darbība 
Vadītie maģistru darbi 10 



(skaits) 
Vadītie bakalaura 
(diploma) darbi (skaits) 

12 

Vadītie kvalifikācijas 
darbi (skaits) 

6 

Izstrādātās studiju 
programmas 

Līdzdalība akadēmiskā bakalaura studiju programmu “ Tiesību 
zinātne” un profesionālā maģistra“ Tiesību zinātne” izstrādē 

Līdzdalība studiju kursu 
izstrādē šajā programmā: 

• Kriminālistikas problēmas. 2 kredītpunkti 
 

Līdzdalība studiju kursu 
docēšanā šajā programmā: 

• Kriminālistikas problēmas. 2 kredītpunkti 
 

Kvalifikācijas celšana 
ārzemju augstskolās vai 
pētniecības iestādēs: 

1998.g. Vācija, Selma. Policijas izglītības institūts. 

4. Organizatoriskais 
darbs 

 

 LPA Promocijas  padomes loceklis 
 LPA Profesoru padomes loceklis 
 LPA un LU apvienotās profesoru padomes loceklis 

 
Profesora, Dr.jur. Jevgeņija Konovalova 

publikāciju saraksts no 1998. gada līdz  2004.gadam 
 

Raksti recenzētos izdevumos 
Nr. 
p.k. Darba nosaukums Izdevniecība, 

izdošanas vieta

Izdošanas
gads 

Apj. 
a/l Līdzautori 

1 Rokasgrāmatas “Pirmstiesas 
izmeklēšanas procesuālie 

dokumenti” kriminālistiskais 
vērtējums 

Rīga, LPA 
Raksti Nr.5 

1998 0.65 A.Kavalieris, 
U.Miķelsons 

2 Проблемное обучение: 
сущность и место в системе 

учебного процесса 

Научные труды. 
Выпуск 3. Рига. 

Рижский институт 
мировой 

экономики. 

1999 1 - 

3 Судебно-одорологическая  
экспертиза: достоверность 
результатов и допустимость 

в уголовном процессе  

Рига 
Рижский институт 

мировой 
экономики 

Научные труды; 
выпуск 6 

2002 0,7 - 

4 Odoroloģiskās ekspertīzes 
rezultātu ticamība 

Rīga 
LPA RAKSTI 10

2003 0,5 Z.Kļaviņa 

5 Вещества как следы 
преступления (некоторые 

аспекты проблемы) 

Рига 
Рижский институт 

мировой 
экономики 

Научные труды; 
выпуск 7 

2003 1 - 

6 Vielas kā noziedzīga 
nodarījuma pēdas – atsevišķi 

problēmas aspekti 

Rīga 
LPA RAKSTI 11

2004 0,9 A.Lācīte 

7. Kompleksā ekspertīze:  LPA ; 2004 1 - 



būtība un problēmas  
(apspriešanas kārtībā) 

Administratīvā 
un kriminālā 

justīcija ¾ /2004
 

Monogrāfijas 
1 Tiesu ekspertīžu 

kriminālistiskā klasifikācija 
(Monogrāfija) 

Rīga, LPA 2000 6 G.Bebris 

2 Классификация судебных 
экспертиз 

Монография 

Москва 
МГИУ 

2000 8 - 

3 Kriminālistiskā odoroloģija 
Monogrāfija 

Rīga 
“ P & K”  

2003 15 Z.Kļaviņa 

Mācību grāmatas 
1 Kriminālistika. II.daļa. 

Kriminālistiskā taktika. 
Mācību grāmata 

Rīga, LPA 1998 5 A.Kavalieris, 
J.Mašošins 

 U.Miķelsons 
2 Kriminālistika. III. daļa. 

Kriminālistiskā metodika. 
Mācību grāmata 

Rīga, LPA 1998 6.5 A.Kavalieris, 
U.Miķelsons, 
V.Jenzena, 
V.Upmace, 
Ē.Strautnieks 

3 Криминалистика. 
Криминалистическая  
теория и техника. 

Россия, Москва, 
Московский гос. 

Индустр. 
университет 

1999 15 - 

4 Криминалистика. 
Криминалистическая  

тактика 

Россия, Москва, 
Московский гос. 

Индустр. 
университет 

1999 15 - 

5 Kriminālistika. 
Mācību grāmata I daļa. 
Kriminālistiskā tehnika. 

Papildinātais un paplašinātais 
otrais izdevums 

Rīga, LPA 1999 4,5 autoru grupa 
profesora 

A.Kavaliera 
vadībā 

6 Kriminālistika. 
Mācību grāmata II daļa. 
Kriminālistiskā taktika. 

Papildinātais un paplašinātais 
otrais izdevums 

Rīga, LPA 1999 5,3 autoru grupa 
profesora 

A.Kavaliera 
vadībā 

7 Kriminālistika. 
Mācību grāmata . 

Noziegumu izmeklēšanas 
metodika 

Rīga, LPA 2000 6,7 autoru grupa 
profesora 

A.Kavaliera 
vadībā 

8 Криминалистика.Методика 
расследования отдельных 
видов преступлений. 

Часть 3. 

Москва 
МГИУ 

2002 26 - 

9 Kriminālistika 1. daļa       
Kriminālistiskā tehnika 

Trešais izdevums 

LPA 2002 4,5 A.Kavalieris, 
L.Vasiļevska, 

L.Salzemniece, 
M.Čentoricka, 



L.Feldmane, 
V.Miezis 
M.Rēpelis 

10 Kriminālistika 2.daļa 
Kriminālistiskā taktika  

Trešais izdevums 

LPA 2002 5,3 A.Kavalieris, 
U.Miķelsons 
J.Mašošins 

12 Kriminālistika.  
Noziegumu izmeklēšanas 

metodika 
Trešais izdevums 

LPA 2002 6,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulrihs Bīrmans  
(U.Biermann) 

Bernds Heinens 
(B.Heinen) 

J.I.Marko Lavikala 
(Marko Lavikkala) 

Rolfs-Rainers Lencs
(Rolf-Rainer Lenz) 

L.L.Lic Anti 
Pihlajameki 

(Antti Pihlajamäki) 
A.Kavalieris, 
U.Miķelsons 

J.Ivančiks 
V.Jenzena 
V.Upmace 
Ē.Strautnieks 

3 Crime investigation 
(Investigation Features of the 
most Frequently Encountered 

Crimes) 

“ Valters un 
Rapa” 

2003 7,5 Ulrihs Bīrmans  
(U.Biermann) 

Bernds Heinens 
(B.Heinen) 

J.I.Marko Lavikala 
(Marko Lavikkala) 

Rolfs-Rainers Lencs
(Rolf-Rainer Lenz) 

L.L.Lic Anti 
Pihlajameki 

(Antti Pihlajamäki) 
A.Kavalieris 
U.Miķelsons 

J.Ivančiks 
V.Jenzena 
V.Upmace 
Ē.Strautnieks 



Docētāja dzīves un darba gājums (CV) 
 

Vārds, uzvārds: Zenons Indrikovs 
Dzimšanas gads, vieta: 1938.gada 16.martā Daugavpils apriņķa Aglonas pagasts 
(personas kods: 160338-12774) 
 Adrese: Brīvības gatve 414, dz.24 Rīgā, LV –1024 
Izglītība: 1961 - 1964   Krievijas PFSR Sabiedriskās kārtības sargāšanas ministrijas  
     Augstākā skola, klausītājs 
  1977. - 1979.   PSRS Iekšlietu ministrijas akadēmija, klausītājs 
Svešvalodu zināšanas: krievu – brīvi, angļu - vāji 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
  1981              Juridisko zinātņu kandidāts 
  1992               LPA Valsts tiesisko zinātņu katedras docents 

1992   Tiesību doktors 
1998  Policijas tiesību un robežsardzes katedras asociētais profesors 

Nodarbošanās: 
 1957 - 1959 Rīgas speciālās vidējās milicijas skolas kursants 
 1959 - 1961 Krustpils rajona milicijas nodaļas operatīvais pilnvarotais 
 1964  Ogres rajona milicijas nodaļas vecākais operatīvais pilnvarotais 
 1964 - 1967 Iekšlietu ministrijas Milicijas pārvaldes operatīvais    
  pilnvarotais, vecākais operatīvais pilnvarotais 
 1967 - 1969 Iekšlietu ministrijas Kriminālmeklēšanas nodaļas nepilngadīgo  
   lietu apakšnodaļas priekšnieks 
 1969 - 1973 Iekšlietu ministrijas Kriminālmeklēšanas nodaļas priekšnieka  
   vietnieks 
 1973 - 1977 Iekšlietu ministrijas Kriminālmeklēšanas pārvaldes    
  priekšnieka vietnieks 
 1979 - 1984  PSRS Iekšlietu ministrijas Minskas augstākās skolas Rīgas   
   neklātienes nodaļas priekšnieks 
 1984 -1985  Iekšlietu ministrijas Kriminālmeklēšanas pārvaldes    
  priekšnieks 
 1985 - 1991 Iekšlietu ministra vietnieks, pirmais vietnieks 
 1991   Iekšlietu ministra pirmais vietnieks - Akadēmijas priekšnieks 
 1991 - 2003 Iekšlietu ministrijas Akadēmijas priekšnieks, Latvijas Policijas  
   akadēmijas rektors 

kopš 17.03.2003. Latvijas Policijas akadēmijas Policijas tiesību un speciālās taktikas 
un Valsts tiesību katedras asociētais profesors 
Stažēšanās, papildizglītošanās: 
 1991 (VFR, Dānija), 1993 (Skotija, Zviedrija), 1994 (VFR), 1995 (Dānija, Polija), 
 1997 (Somija, Francija), 1998 (VFR, Somija), 1999 (VFR, Polija, Ukraina) 2000 
(Ukraina), 2001 (Baltkrievija, Apvienotā Karaliste), 2002 (Austrija, Krievija), 2005 (Vācija) 
Zinātnisko pētījumu virziens, zinātniskā sadarbība: 
 Valsts un tiesību vēsture, konstitucionālās tiesības, ārvalstu policija, policijas tiesības, 
augstākā izglītība  
Pedagoģiskais darbs, akadēmiskie kursi: 
 1979 - 1985, 1988 -1990 Valsts un tiesību vēsture Minskas augstākajā  
      skolā 
 1991 - 1996 Policijas tiesības, ārvalstu valsts un tiesību vēsture, Latvijas  
    valsts un tiesību vēsture, ārvalstu policija, ievads studijās LPA; 



 1997 – 2003 ārvalstu konstitucionālās tiesības, ārvalstu policija, ievads studijās, 
salīdzinošās policijas tiesības LPA 
 2003 -2004 ievads studijā, konstitucionālās tiesības Daugavpils universitāte 
 2003 – 2005 ārvalstu policija, ievads studijās, salīdzinošās policijas tiesības nacionālās 
policijas tiesības, Eiropas Savienības valstu konstitucionālās tiesības LPA 
  Eiropas kopprojekta pētījuma 1997.-2000.gadiem vadītājs un koordinators - līgums 
nr. S_JEP-12396-97 “Divpakāpju studiju programmas izveide Latvijas Policijas akadēmijā” 
sadarbībā ar Helsinku Universitātes Juridisko fakultāti un VFR Ziemeļreinas-Vestfālenes  
Publiskās pārvaldes profesionālo augstskolu (211 779 EUR) 
Publikācijas: 
Pētniecības darbs: 
Personāla profesionālā un akadēmiskā sagatavošana. – R.:LPA, 1997. –   88 lpp. 
Latvijas Policijas akadēmijas attīstības pamatvirzieni 1998. – 2005.gadiem. – Administratīvā 
un Kriminālā Justīcija, 1997, nr.1, 9.-16.lpp. 
Nāves sods: objektīvā un subjektīvā pieeja problēmai. - Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 
1998, nr.1, 46. – 47.lpp. 
Basic Directions of Development of the Police Academy of Latvia in 1998 – 2005. – 
Jurisprudencija. Mokslo darbai, t.10 (2). Lietuvos Teises Akademija, Vilnius, 1998, 186 – 191 
lpp. 
Ziemeļreinas-Vestfāles Publiskās pārvaldes profesionālā augstskola. Priekšvārds. – R.: LPA, 
1998, 5.-10.lpp. 
Policijas darbinieku divpakāpju akadēmisko un profesionālo studiju programma: Projekta 
S_JEP-12396-97 pētījuma kopsavilkums. – R.: LPA, 2000. – 192 lpp. 
Curriculum of two step study program for policements: Draft of TEMPUS PHARE project 
S_JEP-12396-97. – Riga: Police Academy of Latvia, 2000. – P. 176. 
Kriminālprevencija Latvijā un Vācijā: salīdzinājums// Starptautiskās konferences materiāli. 
R.:LPA, 2000. – Priekšvārds, 3 lpp. 
Die Vorbereitung von polizeibeamten in Letland.- IX Международная конференция 
руководителей высших учебных заведений полиции стран Центральной и Восточной 
Европы. Минск, 2001, с.64-66. 
Подготовка персонала полиции в Латвийской Республике. - IX Международная 
конференция руководителей высших учебных заведений полиции стран Центральной и 
Восточной Европы. Минск, 2001, с.62-64. 
Mēs sargājam Tēvzemi, likumu un sabiedrības drošību. – Latvijas Vēstnesis, 2001, 8.maijs. 
 «Академия полиции Латвии» un “Akademie der Polizei Lettland” – izdevumā «Высшие 
учебные заведения полиции (милиции) стран Центральной и Восточной Европы. 
Справочник. * Polizei (Miliz) – Hochschulen der Länder Mittel- und Osteuropas. 
Informationsheft», Москва, 2002, с. 17-22. 
Svešvalodu prasme un studijas akadēmijā. – Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2003, nr. 
½, 92.-99.lpp. 
Profesoram Anrijam Kavalierim – 70. - Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2003, nr. ½, 
108.-109. lpp. 
Svešvalodas profesionālajos un akadēmiskajos studiju kursos. - Administratīvā un Kriminālā 
Justīcija, 2003, nr. ¾, 23.-29.lpp. 
Par žurnālā publicēto. - Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2003, nr. 3/4, 129.-130. lpp. 
Cilvēktiesības un profesionālisms policijas darbā // Cilvēktiesības un sabiedrības drošība.: 
Starptautiskā zinātniski praktiskā konference. – Rīga: LPA, 2004, 49.-58.lpp. 
Priekšvārds latviešu izdevumam // Policijas darbs. Skotu Policijas Koledžas Stažieru 
sagatavošanas nodaļas lekciju pieraksti. Pirmā pakāpe I. – Rīga: LPA, 2004, 5.-6.lpp. 
Priekšvārds izdevumam latviešu valodā // Policijas darbs. Skotu Policijas Koledžas Stažieru 
sagatavošanas nodaļas lekciju pieraksti. Ievads. – Rīga: LPA, 2005, 4.lpp. 
 



Mācību metodiskie materiāli 
Ārvalstu policija. Materiāli studiju kursam. – R.: LPA, 1997. – 10 lpp. 
Palīgmateriāli studiju kursam “Ievads specialitātē”. – R.: LPA, 1997. – 17 lpp. 
Ārvalstu konstitucionālās tiesības. Materiāli studiju kursam. – R.: LPA, 1997. – 15 lpp. 
Ievads specialitātē. Studiju kursa programma. Otrais, papildinātais izdevums – R.: LPA, 1998. 
– 10  lpp. 
Palīgmateriāli studiju kursam “Ievads specialitātē”. Otrais papildinātais izdevums. – R.: LPA, 
1998. – 18 lpp. 
Ārvalstu tiesu iekārta. Materiāli studiju kursam. – R.: LPA, 1998. – 44 lpp. 
Ārvalstu konstitucionālās tiesības. Materiāli studiju kursam. – R.: LPA, 1998. – 19 lpp. 
Ārvalstu policija. Materiāli studiju kursam. – R.: LPA, 1998. – 50 lpp. 
Ievads specialitātē. Studiju kursu programma. Trešais, pārstrādātais un papildinātais 
izdevums. – R.: LPA, 1999. – 8 lpp. 
Ārvalstu konstitucionālās tiesības. Mācību līdzeklis. – R.: LPA, 1999. – 249 lpp. 
Ārvalstu konstitucionālās tiesības. Studiju kursa programma. – R.: LPA, 1999. – 47 lpp. 
Ievads studijās. Materiāli studiju kursam. – R.: LPA, 2000. – 64 lpp. 
Ievads studijās. Studiju kursa programma. Piektais, pārstrādātais un papildinātais izdevums. – 
R.: LPA, 2001. – 8 lpp. 
Ārvalstu policija. Studiju kursa programma. – R.: LPA, 2001. – 29 lpp. 
Ievads studijās. Studiju kursa programma Koledžas izglītības nodaļas studentiem. – R.: LPA, 
2002. – 8 lpp. 
Ievads studijās. Studiju kursa programma Publisko tiesību nodaļas studentiem. – R.: LPA, 
2002. – 8 lpp. 
Ārvalstu konstitucionālās tiesības. Studiju kursa programma. Otrais pārstrādātais izdevums. – 
R.: LPA, 2002. – 66 lpp. 
Ievads studijās. Studiju kursa programma Publisko tiesību nodaļas profesionālā bakalaura 
studiju programmas „Publiskās tiesības” studentiem. Otrais pārstrādātais un papildinātais 
izdevums. – Rīga: LPA, 2004. – 17 lpp. 
Ārvalstu policija: studiju kursa programma. Otrais pārstrādātais un papildinatais izdevums. – 
Rīga: LPA, 2004. – 48 lpp. 
Ārvalstu konstitucionālās tiesības. Studiju kursa programma. Trešais pārstrādātais un 
papildinātais izdevums. – R.: LPA, 2004. – 99 lpp. 
Salīdzinošās policijas tiesības. Studiju kursa programma maģistrantiem policijas tiesību 
apakšnozarē. – R.: LPA, 2004. – 29 lpp. 
Eiropas Savienības valstu konstitucionālās tiesības. Vispārīgā daļa un vecās ES valstis. 
Studiju kursa programma. – R.: LPA, 2004. – 48 lpp. 
Žurnālā 1997.-1998.gados publicēto rakstu tematiskais rādītājs (1/1997 – 3-4/2003). – 
Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2003, nr.3/4, 131.-144.lpp. 
Ievads studijās. Studiju kursa programma Publisko tiesību nodaļas profesionālā bakalaura 
studiju programmas „Publiskās tiesības” studentiem. Trešais pārstrādātais un papildinātais 
izdevums. – Rīga: LPA, 2004. – 21 lpp. 
Pārskati,  normatīvie akti, sastādītie aktu krājumi:  
Latvijas Policijas akadēmijas 1996./1997. mācību gada darba pārskats. – R.: LPA, 1997. – 31 
lpp. 
Tiesību bakalaura  studiju darba programmas. Publiskās tiesības 1995.-1996.gados studijas 
uzsākušajiem. – R.: LPA, 1997. – 29 lpp. 
Eiropas konvencijas kriminālās justīcijas jautājumos (ar likumprojektiem, kuri iesniegti 
Saeimai 1996.gada 16.decembrī). – R.: LPA, 1997. – 94 lpp. 
Latvijas Policijas akadēmijas normatīvie akti. Studiju kursam “Ievads specialitātē”– R.: LPA, 
1997. – 65 lpp. 



Eiropas Padomes konvencijas par savstarpējo palīdzību krimināllietās, par izdošanu, par 
notiesāto personu izdošanu soda izciešanai, par tiesvedības nodošanu krimināllietās. – R.: 
LPA, 1997. – 130 lpp. 
Eiropas cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. Convention for the 
protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. – R.: LPA, 1997. – 93 lpp. 
Latvijas Policijas akadēmijas normatīvo aktu krājums. 2.sējums (Satversme, institūciju 
nolikumi un vispārējie noteikumi). – R.: LPA, 1998. - 155 lpp. 
Penitenciārās koledžas studiju programma. – R.: LPA, 1998. – 20 lpp. 
Policijas koledžas studiju programma. – R.: LPA, 1998. – 38 lpp. 
Robežsardzes koledžas studiju programma. – R.: LPA, 1998. – 18 lpp. 
Tiesību zinātņu akadēmisko un profesionālo studiju programma. Komandējošais sastāvs uz 1. 
un 2. posmu studiju programmu bāzes (uzņemtie pilna un nepilna laika studijām 1997. un 
1998.gados). – R.: LPA, 1998. – 17 lpp. 
Tiesību zinātņu akadēmisko un profesionālo studiju programma. Komandējošais sastāvs uz 
koledžu studiju programmu bāzes. – R.: LPA, 1998. – 32 lpp. 
Tiesību maģistra studiju programma. – R.: LPA, 1998. – 11 lpp. 
Tiesību doktora studiju programma. – R.: LPA, 1998. – 8 lpp. 
Latvijas Policijas akadēmijas 1997./1998. mācību gada pārskats. – R.: LPA, 1998. – 27 lpp. 
Latvijas policijas akadēmijas normatīvo aktu krājums. 3.sējums. Struktūrvienību nolikumi. 
Pirmā daļa. – R.: LPA, 1999. – 86 lpp. 
Latvijas Policijas akadēmijas 1998./1999. mācību gada darba pārskats. – R.: LPA, 1999. – 64 
lpp. 
Pirmsakreditācijas studiju programmu studiju darba plāni (klātiene, neklātiene). – R.:LPA, 
1999. – 39 lpp. 
Studiju programmu katalogs (uz 04.05.1999.) // Z.Indrikova priekšvārds. – R.: LPA, 1999. – 
121 lpp. 
Latvijas Policijas akadēmijas 1999./2000. mācību gada darba pārskats. – R.: LPA, 2000. – 69 
lpp. (kopā ar I.Truli). 
Kriminālprevencija Latvijā un Vācijā: salīdzinājums. Starptautiskās konferences materiāli. – 
R.: LPA, 2000. – 93 lpp. 
Policijas darbinieku divpakāpju akadēmisko un profesionālo studiju programma. Projekts. – 
R.: LPA, 2000. – 143 lpp. 
Valsts budžeta finansētie pasūtījuma pētījumi. – R.: LPA, 2000. – 92.lpp. 
Latvijas Policijas akadēmijas 2000./2001. studiju gada publiskais pārskats. – R.: LPA, 2001. – 
77 lpp. (kopā ar I.Truli). 
Normatīvo aktu krājums par augstāko izglītību. 1.sējums (Izglītības likums, Profesionālās 
izglītības likums, Augstskolu likums, likums “Par zinātnisko darbību”). – R.: LPA, 2001. – 85 
lpp. 
Latvijas Policijas akadēmijas 2001./2002. studiju gada publiskais pārskats. – R.: LPA, 2002. – 
97 lpp. (kopā ar I.Truli). 
Normatīvo aktu krājums par augstāko izglītību. 4.sējums (Latvijas Policijas akadēmijas 
Satversme un institūciju nolikumi). – R.: LPA, 2002. – 60 lpp. 
Normatīvo aktu krājums par augstāko izglītību. 4.sējums (Latvijas Policijas akadēmijas 
Satversme un institūciju nolikumi). Otrais pārstrādātais izdevums. – R.: LPA, 2003. – 60 lpp. 
Latvijas Policijas akadēmijas 2002./2003. studiju gada publiskais pārskats (01.08.2002. – 
17.03.2003.). – R.: LPA, 2003. – 62 lpp. (kopā ar I.Truli). 
Normatīvo aktu krājums par augstāko izglītību. 2.sējums (Ministru kabineta noteikumi par 
augstāko izglītību un zinātni).– R.: LPA, 2003. – 182   lpp. 
Rediģēti,  sastādīti un izdoti tulkojumi: 
Kriminālsodu politika un realizācija Dānijā. – R.: LPA, 1997. – 150 lpp. 
Remsbergs Č. Policijas taktika bruņotās sadursmēs. – R.: LPA, 1998. – 253 lpp. 
Cilvēktiesības un policija. – R.: LPA, 1998. – 33 lpp. 



Somijas tiesību aizsardzības iestādes. Mācību līdzeklis – R.: LPA, 1998. – 38 lpp. 
Somijas policijas stratēģija noziedzības novēršanā un pētniecības darbs. – R.: LPA, 1998. – 
56 lpp. 
Informācija par policiju Ziemeļreinas-Vestfāles zemē. – R.: LPA, 1998. – 25 lpp. 
Mācību plāni policijas darbinieka dienesta gaitas pirmajam posmam // Z.Indrikova 
priekšvārds. – R.: LPA, 1998. – 50 lpp. 
Personīgā drošība policijas dienestā. – R.: LPA, 1998. – 61 lpp. 
Ziemeļreinas – Vestfāles federālās zemes Publiskās pārvaldes profesionālā augstskola. – R.: 
LPA, 1998. – 73 lpp. 
Francijas Nacionālās policijas augstāko ierēdņu profesionālā sagatavošana. Ecole Nationale 
Supérieure de la Police. – R.: LPA, 1998. – 62 lpp. 
Policijas Vadības akadēmija. Studiju programma vienotai policijas augstākā dienesta 
kandidātu izglītošanai. – R.: LPA, 1999. – 124 lpp. 
Ziemeļreinas-Vestfālenes federālās zemes Publiskās pārvaldes profesionālās augstskolas 
darba pārskats: 1995.gada oktobris – 1997.gada maijs. – R.: LPA, 1999. – 129 lpp. 
Kēlas Universitāte. Pamatstudijas. Pēcdiploma studijas. – R.: LPA, 1999. – 75 lpp. 
Helsinku Universitātes Juridiskā fakultāte. – R.: LPA, 1999. – 105 lpp. 
Vecāko policijas ierēdņu sagatavošana Somijā. Studiju programma un iestājpārbaudījumu 
prasības 1998.gadā. Maģistra grāds administratīvajās zinātnēs Tamperes Universitātē.– R.: 
LPA, 2000. -  36 lpp. 
Seržantu izglītības vajadzību analīze. – R.: LPA, 2000. – 55 lpp. 
Skotu policija un policijas darba kvalitāte. – R.: LPA, 2000. – 69 lpp. 
Vispārīgā un iekšlietu pārvalde Ziemeļreinas – Vestfālenes zemē (Die Allgemeine und Innere 
Verwaltung in NRW). – R.: LPA, 2000. – 70 lpp. 
Šelers U., Hazelovs R. Projekta darba izstrāde. Noradījumi un rekomendācijas – R.: LPA, 
2000. – 22 lpp. 
Skārmena centrs. Leičesteras Universitātes Publiskās drošības studiju centrs. – R.: LPA, 2000. 
24 lpp. 
Minsteres Vestfāles Vilhelma universitātes Juridiskā fakultāte. Studiju un promocijas 
reglamenti. – R.: LPA, 2000. – 24 lpp. 
Upsalas universitātes Juridiskā fakultāte (Department of Law). – R.: LPA, 2001. – 46 lpp. 
Diploms par policijas pārvaldes prasmi. Skotu policijas koledža. – R.: LPA, 2001. – 47 lpp. 
Somijas Policijas skola un Policijas koledža. – R.: LPA, 2001. – 20 lpp. 
Dānijas, Fāreru salu un Grenlandes policija. – R.: LPA, 2001. – 34 lpp. 
Francijas Nacionālās policijas personāla atlase un profesionālā sagatavošana. – R.: LPA, 
2001. – 34 lpp. 
Ziemeļreinas-Vestfālenes federālās zemes Publiskās pārvaldes profesionālā augstskola. – R.: 
LPA, 2001. – 55 lpp. 
Dienesta suņi policijas darbā. Ziemeļreinas-Vestfālenes federālās zemes policija. – R.: LPA, 
2001. – 77 lpp. 
ASV policijas funkcijas un darbība. Funkcijas, pakalpojumi iedzīvotājiem, patruļdienests, 
satiksmes kontrole un kriminālmeklēšana. – R.: LPA, 2001. – 143 lpp. 
Latvija un Skotijas policija (Skotu policijas ieteikumi Latvijas policijai). – R.: LPA, 2002. – 
135 lpp. 
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Oldersans D. (Alderson J.) Cilvēktiesības un policija. – Rīga: LPA, 2004. – 184 lpp. 
Policijas darbs. Skotu Policijas Koledžas Stažieru sagatavošanas nodaļas lekciju pieraksti. 
Pirmā pakāpe I. – Rīga: LPA, 2004, 212 lpp. 
Policijas darbs. Skotu Policijas Koledžas Stažieru sagatavošanas nodaļas lekciju pieraksti. 
Ievads. – Rīga: LPA, 2005, 48 lpp. 
Policijas darbs. Skotu Policijas Koledžas Stažieru sagatavošanas nodaļas lekciju pieraksti. 
Pirmā pakāpe I.I – Rīga: LPA, 2005, 225 lpp. 



Vadībā izstrādātas studiju programmas 
Latvijas Policijas akadēmijas Policijas koledžas studiju programma. Jaunā redakcija 
(kriminālā justīcija un sabiedriskā drošība) -  (Senāts 1998.gada 14.janvārī). 
Tiesību zinātņu akadēmisko un profesionālo studiju programma (komandējošais sastāvs) uz 1. 
un 2.posmu studiju programmu bāzes (uzņemtie pilna un nepilna laika studijām 1997.-
1998.gados) – (Senāts 1998.gada 28.janvārī). 
Latvijas Policijas akadēmijas Penitenciārās koledžas studiju programma (Senāts 1998.gada 
18.februārī). 
Latvijas Policijas akadēmijas Robežsardzes koledžas studiju programma (Senāts 1998.gada 
18.februārī). 
Latvijas Policijas akadēmijas Tiesību zinātņu akadēmisko un profesionālo studiju programma 
(komandējošais sastāvs) uz koledžu studiju programmu bāzes (Senāts 1998.gada 18.februārī). 
Latvijas Policijas akadēmijas Tiesību maģistra studiju programma (Senāts 1998.gada 
4.martā). 
Latvijas Policijas akadēmijas Tiesību doktora studuiju programma (Senāts 1998.gada 
4.martā). 
Latvijas Policijas akadēmijas Tiesību zinātņu profesionālā studiju programma publisko tiesību 
specializācijā uz tiesību bakalaura studiju programmas bāzes (Senāts 1998.gada 10.jūnijā). 
Latvijas Policijas akadēmijas Juridiskās zinātnes doktora studiju programma (Senāts 
2000.gada 6.decembrī). 
Latvijas Policijas akadēmijas Policijas koledžas studiju apakšprogramma (Senāts 2001.gada 
21.februārī). 
Latvijas Policijas akadēmijas Robežsardzes koledžas studiju apakšprogramma (Senāts 
2001.gada 21.februārī). 
Latvijas Policijas akadēmijas Penitenciārās koledžas studiju apakšprogramma (Senāts 
2001.gada 21.februārī). 
Latvijas Policijas akadēmijas Tiesību zinātnes akadēmisko un profesionālo studiju 
(komandējošais sastāvs) apakšprogramma uz koledžu studiju apakšprogrammu bāzes (Senāts 
2001.gada 21.februārī). 
Latvijas Policijas akadēmijas Tiesību zinātnes akadēmisko un profesionālo studiju (publiskās 
tiesības) apakšprogramma (Senāts 2001.gada 4.aprīlī). 
Latvijas Policijas akadēmijas Juridiskās zinātnes studiju programma (Senāts 2001.gada 
16.maijā). 
Latvijas Policijas akadēmijas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
apakšprogramma (Senāts 2002.gada 26.februārī). 
Latvijas Policijas akadēmijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības publisko tiesību 
studiju apakšprogramma (ar integrētu sociālo zinātņu bakalaura akadēmisko standartu) - 
(Senāts 2002.gada 26.februārī). 
Latvijas Policijas akadēmijas komandējošā sastāva profesionālo studiju apakšprogramma 
tiesību zinātnē uz pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju apakšprogrammu 
bāzes civilajā drošībā un aizsardzībā (ar integrētu sociālo zinātņu akadēmisko bakalaura 
standartu) – Senāts 2002.gada 26.februārī. 
Latvijas Policijas akadēmijas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programma “Civilā drošība un aizsardzība” (Senāts 2003.gada 22.janvārī). 
Latvijas Policijas akadēmijas profesionālā bakalaura tiesību studiju programma “Publiskās 
tiesības” (Senāts 2003.gada 11.martā).  
Sabiedriskās aktivitātes: 
Žurnāla “Administratīvā un Kriminālā Justīcija” galvenais redaktors (1997.-2003.gads, kopš 
2004.gada – redkolēģijas loceklis); Izglītības un zinātnes ministrijas Augstskolu studiju 
programmu licencēšanas komisijas loceklis (2000.gads – 2003.gada jūlijs); LPA Satversmes 
sapulces loceklis (1992.-2004.gads), LPA senators (1993.-2002, 2003.gada marts – maijs), 
Senāta priekšsēdis (1993.-2002.), Senāta priekšsēdētājs (2003.gada aprīlis – maijs), Iekšlietu 



ministrijas darba grupas loceklis Dr. Miķeļa Valtera piemiņas iemūžināšanai (kops 
2004.gada) 
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a, I.Viksna, 
N.Zeltinsh 

Reduction Of The Total Pollution 
Load To The Environment On The 
Latvian Scale 

University of Latvia, 
Inst. of Sol. St. Phys., 
Abstr. of 17th Sci. 
meeting, Riga,  

Feb19-23 
2001, 
p.87. 

1 

16.  U.Kanders, 
I.Trule  

Elektroniskās Studiju Vides Un 
Didaktisko Principu Sekmīga 
Lietošana Klātienes Pedagoģiskajā 
Procesā 

II Pasaules Latviešu 
Zinātnieku Kongresa 
Mat. 

Rīga, 
2001.g. 
14.-15. 
Aug. 

2 

17.  N.Zeltinsh, 
M.Rubina, 
U.Kanders 

Energy Production And Greenhouse 
Gases’ Pollution Load To The 
Environment 
On The Latvian Scale 

Proc. of the II World 
Congres of Latvian 
Scientists 

Rīga, 
2001.g. 
14.-15. 
Aug. 

2 

18.  U.Kanders, 
J.Kļaviņš, 
B.Petrovs, 
N.Zeltiņš 

Heating energy optimal utilization in 
the building sector 

University of Latvia, 
Inst. of Sol. St. Phys., 
Abstr. of 18th Sci. 
meeting, Riga,  

Feb11-13 
2002, 
p.73. 

1 

19.  I.Trule, 
U.Kanders. 

Tālmācības un klātienes pedagoģiskā 
procesa savstarpējo atšķirību 
izlīdzināšana elektroniskās studiju 
vides apstāķļos.  

Daugavpils 
Pedagoģiskās 
Universitātes 9.zin. 
konf. mater. – Rakstu 
krājums A13,  

Daugavp
ils, 2001, 
26.-
27.04., 
46.-47. 
lpp. 

2 

20.  U.Kanders, 
J.Kļaviņš, 
N.Zeltiņš 

Ēku energoefektivitātes monitorings 
pirms un pēc to rekonstrukcijas: LU 
Cietvielu fizikas institūta pieredze 

Zin.Prakt.Sem. Mat. 
Grāmata:  
Ēku norobežojošo 
konstrukciju 
siltumtehnika II 

Rīga, 
2002. g. 
14.-15. 
marts, 
32.1-32.10 

10

21.  U.Kanders Informācijas tehnoloģijas 
jurisprudencē – elektroniskie studiju 
materiāli 

LPA Datortīkls un 
Internets 

Rīga, 
2001.-
2002.g. 
30.Sep. 

120 
MB

22.  U.Kanders Vispārīgā didaktika un mūsdienu 
informācijas tehnoloģijas. 

Sia”Izdevniecība 
RaKa”, Skolotājs, 
Rīga  

Nr.3(33), 
2002, 
21.-27. 
lpp. 

7 

23.  U.Kanders, 
J.Kļaviņš 

The role of virtual study 
environment elements for promotion 
of students’ academic achievements. 

University of Latvia, 
Inst. of Sol. St. Phys., 
Abstr. of 18th Sci. 
meeting,  

Riga, 
Feb21-23 
2003, 
p.76. 

1 

24.  U.Kanders Improvement of students’ academic 
achievements by using elements of 
virtual study environment. 

Information Systems 
Institute, Proc. of the 
int. conf. on 
“Education in 21st 
century: Theory and 
Practice” 

Riga, 
Feb 14-
15 2003, 
vol.1, 
pp.9-19 

11

25.  U.Kanders  Virtuālās studiju vides elementu 
loma neklātienes studentu 
akadēmisko sasniegumu veicināšanā.

Rēzeknes Augstskola, 
Starptaut. zin. konf. 
“Personība. Laiks. 
Komunikācija” mater., 
I-gr.,  

Rēzekne, 
2003.g. 
27.-28. 
feb., 47.-
56.lpp. 

10
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26.  U.Kanders, 

I.Smidrovska 
Studentu zināšanu regulāra un 
taisnīga vērtēšanas sistēma kā 
svarīgs instruments pašmotivētu 
studiju rosināšanai augstskolā. 

Rēzeknes Augstskola, 
Starptaut. zin. konf. 
“Personība. Laiks. 
Komunikācija” mater., 
I-gr. 

Rēzekne, 
2003.g. 
27.-28. 
feb., 56.-
66.lpp. 

11

27.  U.Kanders Optimization of the part time 
education system using elements of 
the virtual study environment. 

Proc. of the Int. 
Scient. Conf. on 
“Teachers, Students, 
Pupils in Learning 
Society”, Riga 

May 2-3, 
2003, 
pp.175-
185. 

11

28.  U.Kanders Studentu akadēmisko zināšanu 
diagnostikas iespējas un reflektantu 
atlases principi. 

Latvijas Policijas 
akadēmijas raksti, 
Nr.10, Rīga 

2003, 
199.-224. 
lpp. 

26

29.  U.Kanders Akadēmisko studiju grupu 
komplektēšanas principi un faktiskā 
prakse augstskolā. 

Latvijas Policijas 
akadēmijas raksti, 
Nr.10, Rīga 

2003, 
279.-304. 
lpp. 

26

30.  I.Trule, 
U.Kanders 

Juridiskās informātikas un 
pedagoģijas attīstība – problēmas un 
risinājumi. 

Konf .”Latvijas 
Policijas akadēmijas 
attīstība: aktuāli 
jautājumi, problēmas 
un to risinājumi” 
mater., Rīga, iesniegts 
publ. 

2003.g. 
22.Apr. 
un 
5.Maijs, 
8 lpp., 

8 

31.  U.Kanders Virtuālās studiju vides elementu 
izmantošana klātienes un neklātienes 
studiju procesā. 

Starptaut. zin. konf 
.”Policijas darbinieku 
sagatavošana un 
tālākizglītība” mater., 
Rīga, iesniegts publ. 

2003.g. 
22.Aug., 

16

32.  U.Kanders Students’ academic knowledge 
diagnostic tools for admission 
purposes with an European 
perspective. 

Proc. of the Int. 
Scient. Conf. 
ENIRDEM 2003 on 
“Leading Schools with 
a Global Perspective”, 
Riga, 

Septemb
er 25-28, 
2003, 
pp.141-
150. 

10

33.  U.Kanders Informācijas tehnoloģijas 
jurisprudencē. 

Mācību metodiskais 
līdzeklis, LPA, Rīga 

2003.g., 
54 lpp. 

54

34. Kanders U. Diagnostic capability of students’ academic knowledge for enrollment 
purposes. // Rezekne University, Proc. of the Int. Scient. conf. on “Scientific 
achievements for wellbeing and development of society”, Rezekne, March 4-5 2004, 
pp.37-48. 

35. Kanders U. Examination of the existing matriculation tests and principles to provide 
knowledge sensitive testing. // Rezekne University, Proc. of the Int. Scient. conf. on 
“Scientific achievements for wellbeing and development of society”, Rezekne, March 4-
5 2004, pp.28-37. 

36. Kanders U. Kļaviņš J. Academic knowledge statistical diagnostic of the first term 
students at university. // University of Latvia, Inst. of Sol. St. Phys., Abstr. of 20th Sci. 
meeting, Riga, Feb 16-18 2003, p.112. 



37. U.Kanders, J.Kļaviņš, N.Zeltiņš, K.Bormanis. Modeling of energy efficiency of 
building constructions and their U-value determination before installation and post-
evaluation of thermal performance of envelopes. // University of Latvia, Inst. of Sol. St. 
Phys., Abstr. of 20th Sci. meeting, Riga, Feb16-18 2004, p.112. 1 lpp. 

38. Kanders U. Mitigation of students’ adaptation problems by distributing them into 
balanced study groups. // RPIVA, Proc. of the Int. Scient. conf. on “Theory and Practice 
of Teacher Education II”, Riga, April 5-6 2004, pp.361-370. 

39. Kanders U. Recruiters’ academic knowledge assessment at the enrollment and facility 
to mitigate freshmen’s adaptation problems at university. // RPIVA, Proc. of the Int. 
Scient. conf. on “Theory and Practice of Teacher Education II”, Riga, April 5-6 2004, 
pp.351-360. 

40. Kanders U. Augstskolas reflektants vakar un šodien – statistiskais pašnovērtējuma 
fenomens. // Izglītības vadība: Latvijas Universitātes raksti, 675.sēj. Izglītība, Rīga, 
2004, 55.-65.lpp., ISBN9984-770-20-6. 

41. Kanders U. Akadēmisko studiju grupu psiholoģiskā klimata nozīme studentu 
adaptācijas grūtību pārvarēšanā augstskolā. // LPA Vēstis, Nr.22(59), 2004.g. 5.marts, 
16 lpp. 

42. Kanders U., Trule I. Academic knowledge assessment system to facilitate smoothing 
students’ pre-university background. // Abstracts of the Int. Scient. conf. on “Society 
and consumption: economic-managerial and social-cultural factors”, dedicated to the 
425th anniversary of Vilnius university”; Kaunas, April 16-17 2004, p.78. 

43. Kanders U., Trule I. Academic knowledge assessment system to facilitate smoothing 
students’ pre-university background. // Proceedings of the Int. Scient. conf. on “Society 
and consumption: economic-managerial and social-cultural factors”, dedicated to the 
425th anniversary of Vilnius university”; Kaunas, April 16-17 2004, pp.632-641; ISBN 
9986-19-625-6. 

44. Kandere E., Kanders U. Investigation of the existing enrolment tests and principles to 
provide knowledge sensitive testing. // Abstracts. of the Int. Scient. conf. on “Society 
and consumption: economic-managerial and social-cultural factors”, dedicated to the 
425th anniversary of Vilnius university”; Kaunas, April 16-17 2004, pp.17-18. 

45. Kandere E., Kanders U. Investigation of the existing enrolment tests and principles to 
provide knowledge sensitive testing. // Proceedings of the Int. Scient. conf. on “Society 
and consumption: economic-managerial and social-cultural factors”, dedicated to the 
425th anniversary of Vilnius university”; Kaunas, April 16-17 2004, pp.25-36; ISBN 
9986-19-625-6. 

46. Kanders U. Augstskolu reflektantu akadēmisko zināšanu salīdzinošā analīze. // Latvijas 
Policijas akadēmijas raksti, Nr.11, Rīga, 2004, 219.-244.lpp. 

47. Kandere E., Kanders U. Investigation of the enrolment tests to improve their knowledge 
sensitivity and selectivity. // Abstr. of the Int. Scient. conf. of ATEE Spring university 
on “European added value in teacher education: The role of teachers as promoters of 
basic skills acquisition and facilitators of learning”, Tartu, May 6-8, 2004, p.46. 

48. Kanders U., Kandere E. Simple academic knowledge diagnostic tool to facilitate 
freshmen’s adaptation at university. // Abstr. of the Int. Scient. conf. of ATEE Spring 
university on “European added value in teacher education: The role of teachers as 
promoters of basic skills acquisition and facilitators of learning”, Tartu, May 6-8, 2004, 
pp.47. 



49. Kanders U. Akadēmiskā potenciāla metode studentu zināšanu diagnostikā. // Rīgas 
Tehniskās universitātes zin. raksti, 8.sērija – Humanitārās un sociālās zinātnes, 
6.sējums, Rīga, 2004, 120.-136.lpp. 

50. Kanders U. Facilitating research work at an university. // Riga Technical University, 
Abstr. of the 45th Int. Sci. Conf., Riga, Oct 15 2004, p.81. 

51. Kanders U. Kļaviņš J. Pedagogic triplet phenomenon of academic achievements in the 
case of part time students. // University of Latvia, Inst. of Sol. St. Phys., Abstr. of 21th 
Sci. meeting, Riga, Feb 7-9 2005, p.8. 

52. Kanders U. Kļaviņš J. Analysis of monthly energy use of buildings in order to improve 
their  
energy efficiency // University of Latvia, Inst. of Sol. St. Phys., Abstr. of 21th Sci. 
meeting, Riga, Feb 7-9 2005, p.8. 

53. Kanders U. Academic achievement statistical peculiarities of law students. // University 
of Latvia, Abstr. of 63rd Sci. conference, Section of Education; Riga, Feb 7 2005, 
p.102. 

54. Kanders U., Trule I. Noziegumu kibertelpā izmeklēšanas tehniskās iespējas. // LPA 
konf. „Akadēmijā veiktie lietišķie pētījumi 2004.gadā: norises gaita un rezultāti.” 
Materiāli, Rīga, 2004.g. 16.dec., 9.-11.lpp. 3 lpp. 

55. Kanders U. Elektroniskās studiju vides izveidošana akadēmijā - II. // LPA konf. 
„Akadēmijā veiktie lietišķie pētījumi 2004.gadā: norises gaita un rezultāti.” Materiāli, 
Rīga, 2004.g. 16.dec., 16.-23.lpp. 8 lpp. 

56. Kanders U., Trule I. Studentu un augstskolas gatavība jurisprudences studijām. // 
Latvijas Policijas akadēmijas zinātniski teorētisks žurnāls „Administratīvā un kriminālā 
justīcija“, Nr.3/4 (28/29), Rīga, 2004, 101.-109.lpp. 9 lpp. 

3. Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem) 

Laika periodā kopš 1997.g. līdz šim brīdim U.Kanders ir LPA Informātikas Centra 
docents. Šajā laikā LPA tika īstenots Eiropas Komisijas (EK) finansētais TEMPUS 
projekts (Contract № S_JEP-12396-97), kura ietvaros tika izstrādāta jauna tipa studiju 
programma “Curriculum development of the integrated two step undergraduate study 
program at the PAL for preparing criminal and policing law specialists at a Bachelor 
level.” saskaņā ar EK direktīvām. Projekta darbība ilga no 1997.g. beigām (15.12.97) līdz 
2000.g. rudenim. Minētā TEMPUS projekta darbības laikā U.Kanders bija tā direktors, 
kurš veica projekta administrēšanu LPA līmenī un sadarbības organizēšanu Vadības 
Komitejas (The Steering Committee) ietvaros ar ārzemju partneriem no Somijas un Vācijas 
(Partner of Finland - the University of Helsinki, Dr.iur. Raimo Lahti (the academic part of 
the study program); Partner of Germany - Fachhochschule für öffentliche Verwaltung 
Nordrhein – Westfalen, Fachbereich Polizeivollzugscdienst, associate professor Dieter 
Dersch.). Projekts tika sekmīgi pabeigts un ieviests LPA studiju praksē. 

U.Kandera pedagoģiskās un zinātniskās intereses ir saistītas ar mūsdienīga, proti, 
informatizēta pedagoģiskā procesa organizēšanu klātienes un neklātienes studentiem. Jau 
sākot ar 1998.g. pakāpeniski tika izstrādāti pamati elektroniskās studiju vides ieviešanai 
LPA.. Kopš 2001.g. LPA sāka darboties kontekstuālā virtuālā studiju vide saistībā ar IC 
docētajiem studiju kursiem. Kontekstuālā virtuālā studiju vide ietver sevī datorsistēmu 
pielietošanu gan no docētāja, gan studenta pozīcijām, gan arī specifisku elektronisku 
studiju materiālu lietošanu, kurus ērti demonstrēt un analizēt klātienes nodarbību laikā, gan 
arī vēlāk, izmantojot tos patstāvīgajam darbam bez docētāja klātbūtnes.  

Publicētā mācību literatūra (skaits): 
 Akadēmisko studiju kursu programmas 6 



 Elektroniskie studiju materiāli Internetā 1460 MB 

Elektroniskie studiju materiāli Internetā: 

OS un datortīklu resursu pārlūkprogrammas (OS Windows un DOS. Pārlūkprogrammu 
Windows Explorer, WinCom, FAR, un VC lietošana, datortīklu aparatūriskie un 
programmatūriskie resursi un to lietošana, elektroniskā pasta lietošana.). (110 lapas); 
Normatīvo aktu informācijas sistēma “NAIS pārlūks” lietošana – informācijas meklēšana, 
saglabāšana, strukturēšana, apstrāde, un pārsūtīšana (70 lapas); Teksta redaktors MS Word 
(Apjomīgu strukturētu dokumentu veidošana, Word lauku un objektu ievietošana, 
automātisko sarakstu un rādītāju veidošana, grāmatzīmju un hipersaišu lietošana, utt.) (270 
lapas); Elektroniskā tabula MS EXCEL (Šūnu adresācija, elementārie aprēķini tabulā, datuma 
formāti un laika konstante, iebūvētās funkcijas un datu apstrāde, lietišķā grafika, datu bāzes, 
kopsavilkumu veidošana un datu aizsardzība darblapā, utt.) (180 lapas); Datu drošība un 
aizsardzība (datu fiziskā un loģiskā drošība, datu arhivēšana un rezerves kopiju veidošana, 
izdzēstu datu atjaunošana, vīrusi un antivīrusu programmas, paroļu lietošana, sistēmas 
disketes izveidošana) (65 lapas); Datortīkli, Internets un datu apmaiņas protokoli, IP adreses 
(Lokālie datortīkli, datorsistēmu adresācija, , LAN domēni, URL, DNS, statiskās un 
dinamiskās IP adreses; datu apmaiņas protokoli TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI; Internet, VITA 
un VNDPT tīkls, Epasta programmas utt.) (85 lapas); Juridiskās informācijas meklēšana 
attālinātās datu bāzēs. Iegūto datu saglabāšana, strukturēšana, apstrāde, pārsūtīšana un 
publicēšana (Pārlūkprogrammu Internet Explorer un Netscape lietošana, informācijas 
meklēšanas mašīnas, meklēšanas rezultātu analīze, juridiskās informācijas datu bāzes, valsts 
nozīmes datu bāzes -, utt.) (130 lapas); Specializētās IeM IC datu bāzes un to lietošana 
(FILTRS, ENŽ, IEROČI, utt.), specializētās lietojumprogrammas IeM struktūrās – policijā un 
robežsardzē (AIMS “SIGNĀLS”, SONDA PLUS, REIS-99, utt.) (75 lapas) 

Docētie studiju kursi: 
 1996-1997 Datorikas pamati; Siltumfizika; 
 1997-2000 Informācijas apstrāde ar datortehniku, 
  Juridiskā informātika; informācijas tehnoloģijas; 
 kopš 2001 Informācijas tehnoloģijas jurisprudencē, 
  Juridiskā informātika. 
 
 
 
 
 
 



DOCĒTĀJA  DZĪVES  UN  DARBA  GĀJUMS (CV) 
 

1. Vispārīgās ziņas 
Vārds, uzvārds 
Personas kods 
Dzimšanas vieta 
Adrese(pieraksta un 
dzīves vietas), telefons, 
e-pasts 
Svešvalodu zināšanas 
 
Izglītība 
 
 
 
Akadēmiskie nosaukumi 
un zinātniskie grādi 

Leonīds Makans 
271045 – 10604 
Rīga 
Rostokas iela 38 – 21, 
Rīga – 29, LV – 1029 Latvija 
Tālr. 7402777 
krievu valoda – brīvi, angļu – sarunvaloda (ar vārdnīcas 
palīdzību var lietot attiecīgās specializācijas tekstus) 
2002. studiju gadā eksmatrikulēts no LPA doktorantūras 
sakarā doktora programmas teorētiskās daļas izpildi  
1996. gadā absolvēta LPA maģistrantūra 
1979. gadā absolvēta LVU juridiskā fakultāte 
tiesību zinātņu maģistrs 

  Nodarbošanās 
 no 1992.g.  LPA Kriminālistikas katedras – asistents, lektors, docents, 

asociētais profesors 
1990. –1991.g. PSRS Iekšlietu ministrijas Minskas augstākās  skolas Rīgas 

fakultātes pasniedzējs. 
1984. – 1990.g. Rīgas rajona iekšlietu daļas Kriminālmeklēšanas nodaļas 

priekšnieks 
1978. – 1984.g. Latvijas PSR Iekšlietu ministrijas Kriminālmeklēšanas 

pārvalde, inspektors 
1970. – 1978.g. Rīgas pils. Maskavas rajona Iekšlietu daļa (iecirkņa inspektors, 

kriminālmeklēšanas inspektors, kriminālmeklēšanas nodaļas 
profilakses dienesta inspektors, dežūrdaļas inspektors) 

2. Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem) 
Dalība valsts finansētos 
pētījumu projektos 
 
 
 
 
 
 

2002. –2003.g. Kukuļņemšanas diagnosticēšanas, 
dokumentēšanas, atklāšanas un izmeklēšanas metodikas 
izstrāde 
2000. – 2001.g. Iepriekšējo pētījumu turpinājums 
1999. – 2000.g. Jaunu, Latvijas likumdošanā neparedzētu, 
patreizējai kriminogēnai situācijai adekvātu, Eiropas 
standartiem atbilstošu organizētās kriminalitātes atmaskošanas 
paņēmienu izstrāde 

Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē: 
raksti recenzētos 
izdevumos 

• Bezvēsts pazudušo personu meklēšanas teritoriālās 
piekritības problēmas. Raksts LPA Raksti, V. sēj., 
1998., 6 lpp. 

• Praktisko nodarbību metodika kriminālpolicijas 
specializācijā. Ž. AKJ ½  2003. 0,25.a.l. 

• Profesionālās terminoloģijas lietojuma problēmas 
operatīvās teorijas apguvē. Ž. AKJ ¾  2003. 0,25 a.l. 

• Atsevišķu terminu izpratnes nozīme operatīvās 
darbības teorijas apguvē. LPA Raksti 11.2004. 0,5 a.l. 

• Atsevišķu jēdzienu noskaidrošanas loma operatīvās 
darbības teorijas apguvē. Ž. AKJ Nr.1. 2004. 0,4 a.l. 

monogrāfijas • Policejiskā meklēšana. Rīga, LPA 1999., 139 lpp. 



mācību grāmatas 
 
 
 
 
 
mācību līdzekļi 
 
piedalīšanās ar referātu 
starptautiskās zinātniskās 
konferencēs 
 
 
 
 
 
 
 
piedalīšanās ar referātu 
citās konferencēs 
 
 
 
 
 
 

• Ievads kriminālmeklēšanā. (Mācību grāmata) R., LPA 
2002.,82 lpp. 

• Kriminālmeklēšana, III.d., (Mācību grāmata, 3-4, 10-
13, 18.2., 19. nod.) LPA 1999., 62 lpp. 

• Kriminālistika, II.d., (Mācību grāmata 5.3. nod.) LPA 
1999., 5 lpp. 

• Kriminālpolicista rokasgrāmata. 12. nod. LPA 1999., 
10 lpp. 

• „Personu meklēšana un cilvēktiesības” referāts LPA 
Starptautiskajā konferencē Čilvēktiesības un 
sabiedrības drošība” Rīga, 26.-27.08.2004. (82.-
87.lpp.) 

• “Praktisko nodarbību un taktisko mācību metodika 
kriminālpolicijas specializācijas klātienes studentiem”. 
Referāts starptautiskā konferencē “Policijas darbinieku 
sagatavošana un tālākizglītība”. Rīga, 2003. gada 22. 
augustā. (5 lpp.) 

• Korupcijas apkarošanai nepieciešamās operatīvās 
darbības un pierādīšanas novitātes. Referāts 
starptautiskā konferencē, Jūrmalā, Polizei-
Fuhrungsakademie, Munster 2001. (5 lpp.) 

• Noziedzīgās vidē iefiltrēto policijas darbinieku un 
slepenā sadarbībā iesaistīto personu iegūtā informācijas 
izmantošana pierādīšanā. Referāts zinātniski praktiskā 
konferencē. Ž  Administratīvā un kriminālā justīcija 
4/2000. (5 lpp.) 

• Policijas meklēšanas darba diferenciācijas iespējas. 
Referāts zinātniski praktiskā konferencē. Ž. 
Administratīvā un kriminālā justīcija 4/98. (5 lpp.) 

3. Pedagoģiskā darbība 
Vadītie maģistra darbi        
Vadītie bakalaura un 
diploma darbi     
Vadītie kvalifikācijas 
darbi  
Docētie studiju kursi 
Kvalifikācijas celšana 
 
 

8 
21 
130 
35 
 
tēmas studiju kursā: Operatīvās darbības problēmas. 2 KP  
2005. – CEPOL apmācības kursi „Organizŗtās noziedzības 
pakarošanas stratēģija”31.01. – 05.02. Romā,Itālija 
2002. – Slēptie izmeklēšanas pasākumi Vācijā (VFR policijas 
kvalifikācijas celšanas institūts) Rīga 
2002. - ASV muitas dienesta slepenās operācijas Rīga 
2002. – Pretkorupcijas kurss Vācijas policijas kvalifikācijas 
celšanas institūtā Rīga 
2001. – Eiropas ekspertu konference par noziedznieku 
meklēšanu Interpola ģenerālsekretariātā Lionā 
2000. – Pretterorisma apkarošanas kurss Vācijas policijas 
kvalifikācijas celšanas institūtā Noise 
2000. – Vācijas Kriminālpolicijas apmeklējums par slēptās 
izmeklēšanas pasākumu pielietojumu Visbādene 
2000. – Francijas publisko tiesību un juridisko lietu direkcija, 
Policijas prefektūra, Tieslietu ministrijas apmeklējums par 
netradicionālu izmeklēšanas pasākumu pielietojumu Parīze 



1999. – 2. Vispasaules konference “Jaunas tendences 
noziegumu izmeklēšanā un pierādījumu iegūšanā” 
Amsterdama 
1999. – Eiropas Savienības valstu policiju koledžas kurss 
“Migrācijas plūsmu kontrole” Parīze 
1999. – Vācijas Policijas kvalifikācijas celšanas kursi 
“Ekonomisko noziegumu atklāšana” Noise 
1999. – Ziemeļvalstu un Baltijas Policijas akadēmijas 
kvalifikācijas celšanas kursi “Sarunas bīstamās situācijās” 
Rīga 
1999. – Ziemeļvalstu un Baltijas Policijas akadēmijas 
kvalifikācijas celšanas kursi “Naudas atmazgāšana” Rīga 
1998. – Vācijas policijas kvalifikācijas celšanas institūta 
kvalifikācijas celšanas kursi “Novērošana un meklēšana” 
Noise 

4. Organizatoriskais 
darbs 

LPA Senāta loceklis, LPA Senāta Balsu skaitīšanas komisijas 
loceklis, LPA Akadēmiskās padomes loceklis. 

  
 



Docētāja dzīves un darba gājums (CV) 
 

1. Vispārīgās ziņas 
 
Vārds, uzvārds Andrejs Judins 
Personas kods  210270-11491 

Dzimšanas vieta Rīga 
 

Adrese (pieraksta un 
dzīves vieta), telefons,     
e-pasts 

Jūrmala, Skolas iela 35-25 
ajudins@latnet.lv 

Svešvalodu zināšanas  Krievu – labi 
Angļu – labi 
 

Izglītība tiesību zinātnes maģistrs krimināltiesību apakšnozarē 
Akadēmiskie nosaukumi 
un zinātniskie grādi 

M.jur. 

Nodarbošanās docents 
 
2. Zinātniskā darbība un publikācijas 

Semināri un konferences 
1. 16.12.2004. LPA konference “Akadēmijā veiktie lietišķie pētījumi 2004. gadā: 

norises gaita un rezultāti”. 
2. 16.09-18.09.04. Starptautiskā zinātniskā konference “Development of crime, 

social change, mass media, crime policy, sanctioning practice and their impact on 
prison population rates” ar ziņojumu “Development of crime, crime policy and 
penal sanctioning practice in Latvia” notika Greifswald, Vācija.  

3. 2003.gada 23.aprīlī Rīga Konference “Ekonomiskās noziedzības novēršanas 
problēmas un to risināšanas iespējas ar uzstāšanos “Ekonomisko noziegumu 
apkarošanas krimināltiesiskie aspekti” 

4. 2003.gada 15.aprīlī, Rīga Saeimas Korupcijas, kontrabandas un organizētās 
noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisija sēde ar uzstāšanos 
“Par atbildības noteikšanu par politisko organizāciju un to apvienību finansēšanas 
noteikumu pārkāpšanu” 

5. 2003.gada 4.aprīlī, Rīga Seminārs -diskusija “Kriminālsodu un administratīvo 
sodu sistēmas pilnveidošana” ar uzstāšanos “Par izmaiņām kriminālsodu sistēma” 

6. 2003.g. 31.martā Rīga  apaļā galda diskusijā „Korupcijas novēršanas prioritātes 
Latvijā” 

7. 2003.gada 17.februārī, Rīga Seminārs “Probācijas dienests, tā loma 
kriminālsodu izpildes sistēmā un noziedzības novēršanā” 

8. 2002.g. 3.12.Rīga, Seminārs „Radikālisma un ekstrēmisma izpausmju juridiskais 
definējums un šādu darbību tiesiskā regulēšana” ar uzstāšanos „Atbildība par 
ekstrēmismu Krimināllikumā”. 

9. 2002.g. 21.-22.11.,Rīga Starptautiskais seminārs „Cilvēktiesības psihiatrijā” ar 
uzstāšanos „Ierobežota pieskaitāmība Latvijas Krimināllikumā” 

10. 2002.g. 3.-10.11., Vācijas Kriminālsodu izciešanas organizēšana Brandenburgas 
zemē (Vācija) 



11. 2002.g. 24.10., Rīga Juristu dienas. Paneļdiskusija „Juridiskās personas 
kriminālatbildība” ar uzstāšanos „Juridiskās personas kriminālatbildība. Par un 
pret.” 

12. 2002.g. 31.10., Rīga Seminārs “Nosacītas notiesāšanas aktuālās problēmas” ar 
uzstāšanos “Nosacīta notiesāšana Latvijā: problēmas un risinājumi” 

13. 2002.g. 17.07., Rīga Trešais sabiedriskās politikas forums „Vai Latvijas pilsoniskā 
sabiedrība ir gatava Eiropai?” 

14. 2002.g. 10.07., Rīga Tieslietu ministrija seminārs par juridiskas personas 
kriminālatbildību ar uzstāšanos „Juridiskās personas kriminālatbildības būtība” 

15. 2002.g. 3.- 4.05., Rīga Starptautiskā konference „Tiesu Sistēma Temīdas Svaros” 
ar uzstāšanos „Tiesu sistēmas korupcijas atspulgi un to veicinošie faktori” 

16. 2002.g. 22.- 26.04.,Espoo, Somija Starptautiskais seminārs „Current trends in 
Crime Analysis” ar uzstāšanos „Interpretion of Terrorism in Latvian Legislation 
and Law practice” 

17. 2002.g. 11.04.,Rīga Atvērtās sabiedrības fonda un Sabiedrības par atklātību 
“Delna” apaļais galds “Korupcija Latvija” 

18. 2002.g. 23.03.,Rīga Constitutional and Legal Policy Institute (COLPI) tikšanās   
19. 2002.g. 21.- 22. 03.,Rīga TAIEX starptautiskais seminārs “Fight against 

Corruption” 
20. 2002.g.18.-19. 03. Rīga Konference “Ceļā uz probācijas dienestu Latvijā” 
21. 2001.g. 18.01., Rīga Korupcijas novēršanas speciālistu konference „Kopā pret 

korupciju” 
22. 2000.g.16.- 17.11., Rīga Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Sabiedrība. 

Cilvēks. Drošība -2000” ar uzstāšanos „Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību 
Latvijas likumdošanā” 

Publikācijas: 
1. LPA pasūtītais pētījums “Nosacītas pirmstermiņa atbrīvošana no kriminālsoda” 

(Līdzautorība ar D.Mežuli) 
2. LPA pasūtītais pētījums “Kriminālatbildība par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu: 

problēmas un risinājumi.” (Līdzautorība ar D.Mežuli) 
3. Vai juridiskā persona ir jāsauc pie kriminālatbildības.// Latvijas Vēstnesis, 

13. 04. 2004., Nr. 14 
4. Par sodāmību Latvijas tiesībās.// Latvijas Vēstnesis, 23.03.2004, Nr. 45 
5. Об обстоятельствах, исключающих уголовную ответственность в Уголовном 

Законе Латвии.// Международный научно-практический правовой журнал 
«Закон и Жизнь» Nr. 2, 2004. 

6. Vai juridiskā persona ir jāsauc pie kriminālatbildības.// Latvijas Vēstnesis, 
13. 04. 2004., Nr. 14 

7. Pārkāpumi ir, bet panti neatrodas... // 
http://www.politika.lv/index.php?id=105871&lang=lv Publicēts 2003. gada 1. aprīlī. 

8. Par ekonomisko skatu uz noziedzību //„Administratīvā un kriminālā justīcija”, 2002., 
Nr. 4. (nodots publicēšanai) 

9. Kas ir nosacīta notiesāšana Latvijas krimināltiesībās.// Latvijas Vēstnesis, 2003.gada 
7.janvārī 

10. Par kriminālsodu sistēmas pilnveidošanu.// Latvijas Vēstnesis, 2002.gada 5.novembrī 
11.      Kāpēc ārsti neņem kukuļus?  
12. http://www.politika.lv/index.php?id=104133&lang=lv 2002. gada 20. augusts 
13. http://www.delfi.lv/news/comment/comment/article.php?id=3742179 
14. Par ekonomisko skatu uz noziedzību // Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2002., 

Nr. 4. 
15. Par kriminālsodu sistēmas pilnveidošanu.// Latvijas Vēstnesis, 2002.gada 5.novembrī. 
16. Slikts joks vai noziegumus? // 



17. http://www.politika.lv/index.php?id=103804&lang=lv 2002.gada 23.jūlijs 
18. Tiesu sistēmas korupcijas atspulgi un to veicinošie faktori. //Likums un Tiesības, Nr. 

34, 2002.g. 189.lpp. 
19. Aiz restēm uzņēmumu neliksim.// 

http://www.politika.lv/index.php?id=103113&lang=lv  2002.gada 1.maijā 
20. Kriminālatbildības izslēdzamības apstākļi Ziemeļeiropas valstu likumdošanā.// 

Latvijas Policijas akadēmijas Raksti Nr. 9, 93.-104.lpp. 
21. Terorisms krimināltiesiskajā aspektā.// Rimpak Journal of Scientific Research and 

International Affairs, 2002., Nr. 3, 36.- 40.lpp. 
22. Kaimiņiem Igaunijā ir jauns Sodu likums.// Latvijas Vēstnesis, 2002.gada 9.aprīlī un 

2002.gada 23.aprīlī. 
23. Nedeklarēšanas kriminalizācija.// 

http://www.politika.lv/index.php?id=102532&lang=lv 2002.gada 20.februārī 
24. Tiesas nedrīkst slēpt spriedumus.// „Diena”, 2002.gada 19.februārī, 2.lpp. 
25. Par jaunāko Augstākās tiesas plēnuma lēmumu.// Latvijas Vēstnesis, 2002.gada 

29.janvārī 1., 3.lpp. 
26. Par Baltkrievijas Kriminālkodeksa Sevišķo daļu. //„Administratīvā un kriminālā 

justīcija”, 2001., Nr. 4., - 11.-13.lpp 
27. Par aborta krimināltiesisko aspektu.// Latvijas Vēstnesis, 2001.gada 4.decembrī, 

9.,11.lpp., Latvijas Vēstnesis, 2001.gada 11.decembris, 17.-18.lpp. 
28. Par jauno Baltkrievijas Kriminālkodeksu.//„Administratīvā un kriminālā justīcija”, 

2001., Nr. 3., 7.-10. lpp. 
29. Par terorisma jēdzienu mūsu Krimināllikumā.// Latvijas Vēstnesis, 2001.gada 

6.novembrī, 9.lpp. 
30. Par kriminālatbildību par cilvēku tirdzniecību.// Administratīvā un kriminālā justīcija, 

2001., Nr. 2., 63. lpp. 
31. Krimināltiesiskā politika kā kriminālpolitikas virziens.// Latvijas Policijas akadēmijas 

raksti Nr. 8,67.-77.lpp. 
32. Par slepkavības kvalifikācijas problēmām.// Administratīvā un kriminālā justīcija, 

2001., Nr. 1., 26-27. lpp. 
33. Lai izprotam nepilngadīgā jēdzienu Krimināllikumā.// Latvijas Vēstnesis, 2001.gada 

24.aprīlī, 29.lpp. 
34. Par Krimināllikuma un konvenciju saikni.// Latvijas Vēstnesis, 2001.gada 10.aprīlī, 

11-12.lpp 
35. Krimināltiesībās viedokļi joprojām ir dažādi.// Latvijas Vēstnesis, 2001.gada 

27.februārī, 8-9.lpp. 
36. Уголовный закон с примечаниями А. Юдина. Рига, 2001 
37. Vai noziedzīgs nodarījums ir bīstams, un cik bīstams.// Latvijas Vēstnesis, 2001.gada 

30.janvārī, 20.lpp. (līdzautorībā) 
38. Krimināllikums neformālā skatījumā. (līdzautorībā) Rīga, 2000., 202 lpp. 
39. Par slepkavību, kas saistīta ar citiem noziegumiem.// Latvijas Vēstnesis, 2000.gada 

19.decembris, 6.lpp. 
40. Kriminālatbildības izslēdzamības apstākļi. Rīga, „Tiesu namu aģentūra”, 2000 
41. Par nepilngadīgā jēdzienu Krimināllikumā.// Administratīvā un kriminālā justīcija, 

2000., Nr. 4., 16.-18. lpp. 
42. Par kriminālsodu mēra precizēšanu.// Latvijas Vēstnesis, 2000.gada 5.decembris, 

6.lpp.  
43. Par iecerētajiem Krimināllikuma grozījumiem.// Latvijas Vēstnesis, 2000.gada 

7.novembris, 7.lpp. 
44. Par kriminālatbildības izslēdzamības apstākļiem.// Latvijas Vēstnesis 2000.g. 

10.oktobris, 7.lpp. 



45. Latvijas Republikas normatīvie akti. Grāmata skolēniem. Rīga, ‘’Zvaigzne ABC’’, 
2000., 175 lpp.  

46. Krimināltiesības (vispārīgā un sevišķā daļa). Studiju kursa programma. (līdzautorībā), 
Rīga, 2000., 111 lpp. 

47. Bīstamība kā noziedzīga nodarījuma pazīme. (līdzautorībā) // Latvijas Policijas 
akadēmijas Raksti Nr. 7, 105.-127. lpp. 

48. Par kriminālatbildības noilgumu mūsu tiesībās, kad likumpārkāpēju nesoda un 
neattaisno.// Latvijas Vēstnesis 2000.g. 20.aprīlis 12.lpp. 

49. Krimināltiesību terminu skaidrojošā vārdnīca. “Raka”, Rīga, 1999., 204.lpp. 
50. Uzdevumu krājums krimināltiesībās. Vispārīgā daļā. Rīga, 1999. (līdzautorībā) 
51. Kriminālatbildību izslēdzošie apstākļi ASV likumdošanā. //Latvijas Policijas 

akadēmijas Raksti Nr. 6 – 143.-154 
52. Krimināltiesību jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, 1998. 
53. Attaisnojams profesionālais risks kā kriminālatbildību izslēdzošs apstāklis. // 

Administratīvā un kriminālā justīcija, 1998., Nr. 2., 20.-25. lpp 
54. Kaitējuma nodarīšana personai aizturēšanas procesā kā apstāklis, kas izslēdz 

kriminālatbildību. // Latvijas Policijas akadēmijas Raksti Nr. 5., 77.-92. lpp, Rīga, 
1998. 

55. Aizturēšana, nodarot personai kaitējumu, kā kriminālatbildību izslēdzošs apstāklis.// 
Valsts un krimināltiesību aktuālas problēmas un to risinājumi, 9.-12. lpp., Rīga, 1998. 

Piedalīšanās likumprojektu izstrādē: 
2002.g. likumprojekta “Grozījumi Krimināllikumā” (par izmaiņām kriminālsodu sistēmā) 
izstrāde 
2002.g. 2.04.- likumprojekta “Grozījumi Krimināllikumā” izstrāde, paredzot juridiskās 
personas kriminālatbildību. (Ministru Prezidenta rīkojums Nr. 94, 2002.gada 2.aprīlī). 
2001.g.03.12.- likumprojekta “Grozījumi Krimināllikumā” izstrāde saistībā ar starptautisko 
terorismu 
2001.g. 19.12 - koncepcijas projekta izstrādē par nepieciešamajām izmaiņām sodu sistēmā un 
alternatīvo sodu ieviešanu Krimināllikumā (Ministru Prezidenta rīkojums Nr. 112, 2001.gada 
19.martā). 
2001.g.29.03.- likumprojekta “Grozījumi Krimināllikumā” izstrāde atbilstoši ANO 
konvencijai pret transnacionālo organizēto noziedzību 
 
3. Pedagoģiskā darbība  
Vadītie maģistra darbi: 6 
Vadītie bakalaura darbi un kvalifikācijas darbi: 35 

Izstrādātās studiju programmas: Salīdzinošās krimināltiesības. 
Krimināltiesības. 
Docētie studiju kursi: Salīdzinošās krimināltiesības - 4 kredītpunkti. 
Kvalifikācijas celšana ārzemju vai Latvijas augstskolās un pētniecības iestādēs:  

1. 2003.g. 6.07-5.08 Oxford University, Oxford Hospitality Scheme   
2. 2003.g. 11.-14. Martā, Aranjuze, Spānija CEPOL seminārs “Crimes Against The 

Environment“ 
 



DOCĒTĀJA DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV) 
 

1.Vispārīgās ziņas 
Vārds, uzvārds: Allars Apsītis   
Personas kods:  301271-10053 
Dzimšanas vieta: Jelgava 
Adrese:   Vecais ceļš 3, Jelgava, LV-3002, Latvija 
Telefons:    9258536 
 Svešvalodu zināšanas: angļu, krievu 
Izglītība: 
1997.-2002. Studijas Latvijas Policijas akadēmijas  doktorantūrā 
1994.-1996. Studijas Latvijas Policijas akadēmijas  maģistratūrā 
1990.-1994. Studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātē 
1979.-1990. Mācības Jelgavas 4. vidusskolā 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:   
1994. B.ek. 
1996. M.jur. 
Nodarbošanās:  
1995.-1997. Latvijas Policijas akadēmija, Civiltiesību katedra,   asistents 
1997.-2002. Latvijas Policijas akadēmija, Civiltiesību katedra,   lektors (iecelts) 
2002.-2005. Latvijas Policijas akadēmija, Civiltiesību katedra,   lektors (vēlēts) 
2005.  Latvijas Policijas akadēmija, Civiltiesību katedra, docents (vēlēts) 
 
2.Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem) 
1. “Offshore zonas un ekonomiskās noziedzības problēmas”, zinātniski praktiskās konferences 

materiāli, 1997 
2. Ārzonu firmu darbības tiesiskais regulējums un tā pilnveidošanas ceļi”, zinātniski praktiskās  

konferences materiāli, 2000. 
3. Ārzonas un ārzonu firmu darbības tiesiskās regulēšanas iespējas. - Administratīvā un Kriminālā  

    Justīcija., 2000., Nr. 1(10). 
4. Ekonomisko noziedzību veicinošo finansu fondu neformālās pārvietošanas sistēmas.- 

Administratīvā un Kriminālā Justīcija., 2004. Nr. 3/4. (iesniegts publicēšanai 25.08.2004.) 
 
3.Pedagoģiskā darbība  
Vadītie maģistra darbi:     3 
Vadītie bakalaura darbi un kvalifikācijas darbi: 12 
Izstrādātie studiju kursi:  
1997. Romiešu civiltiesību pamati 2 kp 
1997. Uzņēmējdarbība 2 kp 
1999. Romiešu civiltiesību pamati 2 kp 
2002. Romiešu civiltiesības 2 kp 
2003. Romiešu civiltiesības 2 kp 
2003. Komerctiesības 3 kp 
 
Docētie studiju kursi:  
1997. Romiešu civiltiesību pamati 2 kp 
1997. Uzņēmējdarbība 2 kp 
1999. Romiešu civiltiesību pamati 2 kp 
2002. Romiešu civiltiesības 2 kp 
2003./04. Romiešu civiltiesības 2 kp 
2003./04. Komerctiesības 3 kp 
Sagatavotie mācību līdzekļi (arī elektroniskā formā): 



Microsoft PowerPoint Prezentācija      
St. kurss.:         Romiešu civiltiesības Apjoms:                          751 KB 
Tēma:                  Saistību tiesības Slaidu skaits:                       63 
Microsoft PowerPoint Prezentācija      
St. kurss.:         Romiešu civiltiesības Apjoms:                          330 KB 
Tēma:                  Ģimenes tiesības Slaidu skaits:                       19 
Microsoft PowerPoint Prezentācija      
St. kurss.:         Romiešu civiltiesības Apjoms:                          284 KB 
Tēma:                  Personas tiesības Slaidu skaits:                       13 
Microsoft PowerPoint Prezentācija      
St. kurss.:         Romiešu civiltiesības Apjoms:                         1293 KB 
Tēma:                      Ievads   Slaidu skaits:                       27 
Microsoft PowerPoint Prezentācija      
St. kurss.:         Romiešu civiltiesības Apjoms:                          406 KB 
Tēma:           Romiešu civiltiesību avoti Slaidu skaits:                       29 
Microsoft PowerPoint Prezentācija      
St. kurss.:         Romiešu civiltiesības Apjoms:                          197 KB 
Tēma:      Romiešu civiltiesību (privāttiesību)      
                                  sistēmas 

Slaidu skaits: 
                                            4 

Microsoft PowerPoint Prezentācija      
St. kurss.:        Romiešu civiltiesības Apjoms:                           202 KB 
Tēma:                    Civilprocess Slaidu skaits:                        7 
Microsoft PowerPoint Prezentācija      
St. kurss.:        Romiešu civiltiesības Apjoms:                           244 KB 
Tēma:             Pirkums - pārdevums  Slaidu skaits:                        6 
Microsoft PowerPoint Prezentācija      
St. kurss.:        Romiešu civiltiesības Apjoms:                          1031 KB 
Tēma:              Mantošanas tiesības Slaidu skaits:                       25 
Microsoft PowerPoint Prezentācija      
St. kurss.:        Romiešu civiltiesības Apjoms:                           372 KB 
Tēma:                        Līgumi Slaidu skaits:                       25 
Microsoft PowerPoint Prezentācija      
St. kurss.:        Komerctiesības Apjoms:                           872 KB 
Tēma:               Komerclikums Slaidu skaits:                       44 
 
 

 
 

 



Docētāja dzīves un darba gājums (CV) 
 
1. Vispārīgās ziņas 
 

Vārds uzvārds:    Artis Stucka  
Personas kods:    200676 – 12553 
Dzimšanas vieta:    Gulbene 
Adrese, telefons:    Gulbene, Lazdu iela 13 – 39  
     Rīga, Ezermalas iela 4 – 405,  
Telefons, e-mail:    9299653,  artis.stucka@raplm.gov.lv 
 
Valodu zināšanas:  latviešu valoda – dzimtā 
 krievu valoda – labi 
 vācu valoda – labi 
 angļu valoda – pamatzināšanas 
Izglītība:     augstākā 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  
     2002 lektors 
     2000 asistents 
Nodarbošanās:  

2003.gads līdz šim Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijas Juridiskā departamenta direktors 
2003.gads Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijas Pašvaldību pārraudzības departamenta 
direktors 
2003.gads Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijas Pašvaldību darbības likumības izvērtēšanas 
nodaļas vadītājs 
2003.gads SIA “Biznesa augstskola Turība” Tiesību 
zinātņu katedras vadītājs, lektors 
2000. – 2003.gads Pašvaldību lietu pārvaldes Juridisko 
jautājumu daļas juriskonsults  
kopš 2000.gada Latvijas Policijas akadēmijas 
doktorands (valsts tiesību zinātņu apakšnozare) 
1999. - 2000.gads Latvijas Policijas akadēmija, maģistra 
grāds tiesību zinātnēs (valsts tiesisko zinātņu 
apakšnozare) 
1998. - 1999.gads kokapstrādes individuālā uzņēmuma 
“GEMA” jurists 
1994. - 1999.gads Latvijas Policijas akadēmija, jurista 
kvalifikācija 

     1994. Gulbenes 1. vidusskola 
 
 
 
2. Zinātniskā darbība un publikācijas 
Mācību grāmatas:    
1. Ievads administratīvajās tiesībās un administratīvā procesa tiesībās. Rīga: Juridiskā 

koledža, 2003., 116.lpp. 



2. Administratīvo tiesību pamati. Lekciju kurss. Rīga: Juridiskā koledža, 2002., 167.lpp. 
Publikācijas:  

1. 08.10.2002. “Latvijas Vēstnesis” Nr.20 (253) “Jurista vārds/ Par atbildību 
pašvaldībās” 

2. 18.06.2002. “Latvijas Vēstnesis” Nr.12 (245) “Jurista vārds/ Par pašvaldības 
lēmumiem” 

3. 04.12.2001.,18.12.2001.“Latvijas Vēstnesis” Nr.175, 233 “Jurista vārds/ Par Latvijas 
pašvaldību tiesisko statusu” 

4. 02.07.2001. “Latvijas Vēstnesis” nr.12, “Jurista vārds/ Par pašvaldību saistošajiem 
noteikumiem” 

5. 15.05.2001. “Latvijas Vēstnesis” nr.12, “Jurista vārds/ Par pašvaldību darbības 
pārraudzību”  

6. Pašvaldību darbības kontroles problēmas. RIMPAK Journal of Scientific Research and 
International Affairs 2001. Issue No.2. 44.-50.lp 

 
3. Pedagoģiskā darbība  

 
2002.gads līdz šim Latvijas Policijas akadēmijas Valststiesību zinātņu katedras lektors 
(profilējošie kursi: pašvaldību tiesības, pašvaldību finanšu tiesības, salīdzinošās 
pašvaldību tiesības, pašvaldību darba organizācija) 
2001.gads līdz šim Juridiskā koledža, vieslektors (profilējošie kursi: administratīvās 
tiesības, administratīvā procesa tiesības, pašvaldību tiesības) 
2000. – 2002.gads Latvijas Policijas akadēmijas Valsts tiesisko zinātņu katedras 
asistents (profilējošie kursi: administratīvās tiesības, pašvaldību tiesības) 
2001. - 2002.gads Biznesa Institūts “RIMPAK Livonija”, vieslektors (profilējošie 
kursi: administratīvās tiesības administratīvā procesa tiesības) 
 

Vadītie bakalaura darbi: 10  
 

Izstrādātās studiju programmas:  
2001 – studiju programma “Pašvaldību finanšu tiesības”  
2001 – studiju programma “Pašvaldību darbu organizācija”  
 
Docētie studiju kursi:  
kopš 2001 - Pašvaldību finanšu tiesības 
kopš 2001 - Salīdzinošās pašvaldību tiesības 
kopš 2001 - Pašvaldību darbu organizācija 
kopš 2001 - Pašvaldību tiesības  
kopš 2001 – Vēlēšanu tiesības un process 
kopš 2001 - Administratīvās tiesības  
 
 



Docētāja dzīves un darba gājums (CV) 
 

1.Vispārīgās ziņas 
Vārds, uzvārds: Regīna Jeļisejeva  
Personas kods:040759-13057 
Dzimšanas vieta: Latvija 
Adrese: Lubānas 6-14, mob.9427296, t.7140678 
Svešvalodu zināšanas: krievu (dzimtā), latviešu (brīvi), angļu (sarunvaloda) 
Izglītība:  
 2001.-2003.g. Latvijas Universitāte Pedagoģijas un psiholoģijas institūts -   
  psiholoģijas maģistrantūra; 
 1995.-1998.g. Latvijas Universitāte Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte -  
  psiholoģijas bakalaura diploms; 
 1993.-1994.g. Latvijas Universitāte Svešvalodu fakultāte – pedagoģijas 
                                   maģistra diploms; 
 1978.-1983.g. Latvijas Universitāte Finansu un tirdzniecības fakultāte –  
                                   Finansu un kredīta specialitāte 
 1974.-1977.g. Rīgas uzskaites un kredīta tehnikums - Valsts apdrošināšanas  
  specialitāte 
 1966.-1974.g. Rīgas rajona Dreiliņu 8.-gadīgā skola. 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: lektore, M.ped., M.psihol. 
Nodarbošanās: 
 No 2003.g. – Latvijas Policijas akadēmija, lektore. 
 1999.- 2003.g. - Ieslodzījuma vietu pārvalde Mācību metodiskais centrs,   
  vec.pasniedzēja; 
 1993.-1999.g. - Iļģuciema cietums, sociālās rehabilitācijas daļas inspektore-  
   psiholoģe; 
 1992.-1994.g.- Rīgas 1.internātskola, psiholoģe; 
 1993.g.- Rīgas 51.vidusskola, psiholoģe; 
 1992.-1994.g. - Puškina licejs, bērnu harmoniskās attīstības studija,   
   pasniedzēja; 
 1977.-1991.g.- Latvijas PSR Galvenā valsts apdrošināšanas pārvalde, personu  
  apdrošināšanas daļas inspektore. 

2.Zinātniskā darbība un publikācijas 
Publikācijas 
2004.g.  Sociālās adaptācijas īpatnības ieslodzījuma vietās. LPA Raksti 11.sēj. 

Zinātniskie semināri un konferences: 
2005.g. LPA seminārs “Amata aprakstu izveidošana, izmantojot integrēto kompetenču 
modeli”. 
2004.g. RTU 45.starptautiskā zinātniskā konference par jaunākajiem sasniegumiem dažadās 
zinātnes nozārēs Latvijā un ārzemēs, uzstāšanās ar referātu „Pieaugušo izglītība un tās 
problēmas ieslodzījuma vietās”. 
2004.g. Zinātniski praktiskais seminārs “Psiholoģija jurista darbā”, uzstāšanās ar referātu 
“Sociālās adaptācijas spēju veidošanās ieslodzījuma vietu apstākļos”. 
2003.g. Starptautiskais seminārs treneru sagatavošanā policistu apmācībai pēc moduļiem- 
sertifikāts. 
2003.g. Mācību kurss “Narkotikas:pazīmes un simptomi” (Zviedrija) –diploms; 
2002.g. Nodarbību cikls par pusaudžu vecuma sociālās adaptācijas un sociālo prasmju 
veidošanās (Maskavas Universitāte)-sertifikāts. 



2002.g.aprīlis. A.Lidera seminārs “Psiholoģiskais treniņš ar pusaudžiem”. Sankt-Pēterburga-
apliecība. 
2002.g. Psiholoģiskās rehabilitācijas kursa izveidošana cietuma darbiniekiem. 
 
 
 
3.Pedagoģiskā darbība 

Docējamie studiju kursi: juridiskā un pārvaldes psiholoģija; penitenciārā psiholoģija; 
penitenciārā pedagoģija; konfliktoloģija; policijas psiholoģija; izglītības filozofija; 
juridiskās psiholoģijas problēmas.  

2004.g. aprīlī izstrādātas divas papildizglītības kursu programmas: nepilngadīgo lietu 
inspektoru dienesta darbiniekiem (ar pedagoģisko izglītību) “Nepilngadīgo psiholoģiskās 
īpatnības” (4 st.) un Valsts policijas nepilngadīgo lietu inspektoru dienesta darbiniekiem 
(ar juridisko izglītību) “Psiholoģiski pedagoģiskā saskarsme ar nepilngadīgajiem” (36 st.). 

 
2005.gada 06.aprīlī. 

        R.Jeļisejeva



DOCĒTĀJA DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV) 
 

1. Vispārīgās ziņas 
 
Vārds, uzvārds: Renāte Fila 

Personas kods: 181171-10154 

Dzimšanas vieta: Rīga 

Adrese (pieraksta un dzīves vietas), telefons, e-pasts: Stirnu iela 21, dz.15, Rīga, 

LV-1035,  

tālr.7576348, 6319013, e-pasts: stirnu@fastnet.lv; fils@rs.gov.lv 

Svešvalodu zināšanas: krievu – teicami, angļu – vidēji 

Izglītība: augstākā juridiskā 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: m.jur. (2004) 

Nodarbošanās: Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes galvenā inspektore (juriste) 

 
2. Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem) 
Laikraksts “Praktiskais Latvietis” mācību materiāls par datorprogrammu 

lietošanu (1997-1998) 

 

3. Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem) 

Mācību materiāls kursā „Eiropas tiesības” (elektroniskā formātā) – 4MB, 300 

lapas. 

 mācību materiāls par datorprogrammu lietošanu – 40lpp.  

 

 

R.Fila 

05.04.2005.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



Docētāja dzīves un darba gājums (CV) 
 
 
Vārds uzvārds    Māris Grudulis 
 
Personas kods     160871-11367 
 
Telefons, e-mail    9263158, grudulis@hotmail.com 
 
Izglītība Kopš 2002.gada oktobra Latvijas Universitātes doktorands 
 

2000- Universite de Poitiers (Francija). Maģistra grāds 
intelektuālā īpašuma tiesībās 

    
1999- Latvijas Policijas akadēmija. Jurista 
diploms 
 
1989- Smiltenes 29.arodvidusskola 

 
Profesionālā pieredze No 03.06.2002. Autortiesību un komunicēšanās 

konsultāciju aģentūra/ Latvijas autortiesību 
aģentūra. 

 Juriskonsults 
    

No 01.10.2000 Latvijas Policijas akadēmija 
   Civiltiesisko zinātņu katedras lektors 
   Profilējošie priekšmeti: 
    Civiltiesības 
    Intelektuālais īpašums 
     
   07.01.99- 01.04.99 diplomdarba prakse  
   Ekonomikas policijas pārvaldē. 
 
Papildus iemaņas   B,C kategorijas autovadītāja tiesības 
   Dators (MS Office, Corel) lietotāja līmenis 
 
Valodu zināšanas   Latviešu – dzimtā 
   Krievu - labi 

Franču – labi 
   Angļu – pamatzināšanas 
 
Intereses   Literatūra, internets, volejbols, teniss,  
   datorgrafika 
 
Konferences, semināri,   
papildus izglītība  
Augstskolu mācībspēku pedagoģiskās izglītības pamati/ Augstskolu didaktika. Latvijas 
Universitāte 2004. Sertifikāta Nr. 0493. 

Intelektuālā īpašuma aizsardzība (240 stundas teorija, 40 stundas stažēšanās Itālijas  
intelektuālā īpašuma organizācijās, 40 stundas Eiropas Patentu organizācijā) 
Itālijas Ārlietu ministrija/ Rīgas Tehniskā universitāte 2003.-2004. 



 
Intelektuālā īpašuma tiesību jautājumu seminārs policijas darbiniekiem, prokuroriem un 
tiesnešiem.  
ANO/ LR Kultūras ministrija. Rīga, 2002.gada 11.-12.septembris 
International Colloquium Internet Law European and International Approaches  
Paris/ France, 19-20 november 2001 
Izpildītāju un fonogrammu producentu tiesības.  
Kultūras ministrija un Eiropas Izpildītāju organizāciju apvienība. Rīga, 27.09.2000.  
Intellectual Property and Fight Against Infringement Seminar for Police Officiers  
Lyon/ France 28 June – 1 July 1999 
 
Publikācijas  

1. “Par autortiesībām un darba pavairošanu.” Jurista vārds Nr.32(185) 24.10.2000 
2. “Par kādu aktuālu autortiesību normu.” Jurista vārds Nr.214 02.07.2001. 
3. “Par jēdzienu know-how tautsaimniecībā un tiesībās.” Jurista vārds Nr. 215 

18.07.2001. 
4. “Par rakstu pārpublicēšanas tiesiskajiem aspektiem.” Jurista vārds Nr. 221. 

25.09.2001. 
5. “Par datu bāzēm un to tiesisko aizsardzību.” Jurista vārds Nr.228. 13.11.2001. 
6. “Kā saprast jaunrades jēdzienu autortiesībās.” Jurista vārds Nr. 8. 23.04.2002. 
7. “Par droit de suite autortiesībās.” Jurista vārds Nr.17. 27.08.2002. 
8. “Autortiesības un kriminālatbildība.” Administratīvā un kriminālā justīcija 2/2002. R.; 

LPA, 39-41.lpp. 
9. “Datorprogramma kā autortiesību objekts.” Jurista vārds Nr. 9(267). 04.03.2003. 
10. “Reproducēšanas tiesība un tās aprobežojumi autortiesībās.” Jurista vārds Nr. 19 (286) 

20.05.2003. 
11. “Izņēmuma tiesības kategorija un tās izpratne autortiesībās”. Latvijas Universitātes 

raksti. Juridiskā zinātne. Nr. 667. 2004.93.-107.lpp. 
 



DOCĒTĀJA DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV) 
 

1. Vispārīgās ziņas 
Vārds, uzvārds: INGUNA TRULE 
Personas kods: 201162-10906 
Dzimšanas vieta: Limbaži 
Adrese (pieraksta un dzīves vietas), telefons, e-pasts: Aptiekas iela 8, dz.10, Rīga, LV-1005; 
tel.9433266; inguna.trule@polak.edu.lv 
Svešvalodu zināšanas: krievu, angļu 
Izglītība: augstākā 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: docente, Dabas zinātņu maģistra grāds 
datorzinātnēs 
Nodarbošanās: Informātikas centra vadītāja 

 
2. Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem) 

 
Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē: 
 

Nr. Publikācijas nosaukums  Publicēšanas vieta 
Apjo
-ms 
a/l 

Līdzautori 

1.  Studentu un augstskolas gatavība 
jurisprudences studijām 

Administratīvā un Kriminālā 
Justīcija, 2004, nr.3/4, LPA 

1,1 U.Kanders 

2.  Noziedzīgi nodarījumi kibertelpā LPA, starptautiskā zinātniski 
praktiskā konference 
“Cilvēktiesības un sabiedrības 
drošība”, LPA, 2004 

0,4  

3.  Academic Knowledge 
Assessment System to Facilitate 
Smoothing Student’s Pre-
University Background 

International 4 International 
Conference for Master and 
Doctoral students „Society and 
Consumption: Economic – 
Managerial and Social – 
Cultural Factors” materials, 
2004, Vilnius University 

1 U.Kanders 

4.  Multimediju materiāli policistu 
izglītošanā 

Administratīvā un Kriminālā 
Justīcija, 2003, nr.1/2, LPA  

0,5  

5.  Multimediju materiālu 
izmantošana policijas darbinieku 
tālākizglītošanā 

LPA, starptautiskā zinātniski 
praktiskā konference “Policijas 
darbinieku sagatavošana un 
tālākizglītība”, LPA, 2003 

0,6  

6.  Juridiskās informātikas mācību 
satura izstrāde augstskolā  

LU, Rīga, 2003 0,5  

7.  Virtuālās studiju vides veidošanas 
didaktiskie pamati 

LPA, Raksti 9, 2002 0,5 U.Kanders 

8.  Elektroniskās studiju vides un 
didaktisko principu sekmīga 
lietošana klātienes pedagoģiskajā 
procesā 

R., Latvijas Zinātņu akadēmija, 
2001, II pasaules latviešu 
zinātnieku kongresa tēžu 
krājums, 2001 

0,1 U.Kanders 

9.  Tālmācības tehnoloģiju un 
datorizēta studiju procesa 
savstarpējā savietojamība 

Starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli, I sējums, 
Rēzeknes Augstskola, 2001 

0,4 U.Kanders 



augstskolā 
10.  Didaktisko principu sekmīga 

lietošana informatizētā 
pedagoģiskā procesā 

Starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli, I sējums, 
Rēzeknes Augstskola, 2001 

0,4 U.Kanders 

11.  Tālmācības un klātienes 
pedagoģiskā procesa savstarpējo 
atšķirību izlīdzināšana 
elektroniskās studiju vides 
apstākļos 

DPU 9.ikgadējā zinātniskā 
konferences rakstu krājums 
A13, DPU izdevniecība 
"Saule", 2001 

0,2 U.Kanders 

12.  Continuing Distance Education 
within The Context of 
Conventional Pedagogies and its 
Appropriateness for Police 
Officers 

Starptautiskās konferences 
"Tālmācība mūžizglītībai 
21.gadsimtā" materiāli, R., 
2000 

1 U.Kanders 

13.  Augstskolu studiju programmu 
pārvaldes sistēma, izmantojot 
elektronisko tabulu EXCEL 

R., LPA, Raksti 7, 2000 0,6 U.Kanders 

14.  Datorzinību apguves organizēšana 
Latvijas Policijas akadēmijā 

Starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli, 
Rēzekne, 2000 

0,3  

15.  Augstskolu studiju programmu 
pārvaldes sistēma uz MS EXCEL 
bāzes 

Starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli, 
Rēzekne, 2000 

0,3 U.Kanders 

16.  Tālmācības un neklātienes studiju 
integrācija tiesiskās izglītības 
pilnveidei 

R., LPA, Raksti 6, 1999 1 U.Kanders 

17.  Multimediju izmantošana studiju 
procesā 

Ceturtās ikgadējās un pirmās 
starptautiskās zinātniski 
praktiskās konferences 
materiāli, Rēzeknes 
Augstskola, 1999 

0,2  

18.  Datortehnoloģijas un elektronisko 
studiju materiālu pielietošana 
tradicionālajā pedagoģijā 

DPU Rakstu krājums A9, DPU, 
"Saule", 1999 

0,2 U.Kanders 

 
Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos: 
 

Nr. Publikācijas nosaukums  Publicēšanas vieta Apjo-
ms a/l Līdzautori 

1.  Noziedzīgi nodarījumi 
kibertelpā 

LPA, starptautiskā zinātniski 
praktiskā konference 
“Cilvēktiesības un sabiedrības 
drošība”, LPA, 2004 

0,4  

2.  Multimediju materiālu 
izmantošana policijas 
darbinieku tālākizglītošanā 

LPA, starptautiskā zinātniski 
praktiskā konference “Policijas 
darbinieku sagatavošana un 
tālākizglītība”, LPA, 2003 

0,6  

3.  Juridiskās informātikas 
mācību satura izstrāde 
augstskolā  

Proc. of the Int. Scient. Conf. on 
“Teachers, Students, Pupils in 
Learning Society”, Riga, May 
2-3, 2003 

0,5  

4.  Elektroniskās studiju vides un R., Latvijas Zinātņu akadēmija, 0,1 U.Kanders 



didaktisko principu sekmīga 
lietošana klātienes 
pedagoģiskajā procesā 

2001, II pasaules latviešu 
zinātnieku kongresa tēžu 
krājums 

5.  Tālmācības tehnoloģiju un 
datorizēta studiju procesa 
savstarpējā savietojamība 
augstskolā 

Starptautiskās zinātniskās 
konferences “Personība. Laiks. 
Komunikācija” materiāli, I 
sējums, Rēzeknes Augstskola, 
2001 

0,4 U.Kanders 

6.  Didaktisko principu sekmīga 
lietošana informatizētā 
pedagoģiskā procesā 

Starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli 
“Personība. Laiks. 
Komunikācija”, I sējums, 
Rēzeknes Augstskola, 2001 

0,4 U.Kanders 

7.  Continuing Distance 
Education within The Context 
of Conventional Pedagogies 
and its Appropriateness for 
Police Officers 

Starptautiskās konferences 
"Tālmācība mūžizglītībai 
21.gadsimtā" materiāli, R., 2000

1 U.Kanders 

8.  Datorzinību apguves 
organizēšana Latvijas 
Policijas akadēmijā 

Starptautiskās zinātniskās 
konferences “Baltijas reģiona 
valstu integrācijas problēmas 
ceļā uz Eiropas Savienību” 
materiāli, Rēzekne, 2000 

0,3  

9.  Augstskolu studiju 
programmu pārvaldes sistēma 
uz MS EXCEL bāzes 

Starptautiskās zinātniskās 
konferences “Baltijas reģiona 
valstu integrācijas problēmas 
ceļā uz Eiropas Savienību” 
materiāli, Rēzekne, 2000 

0,3 U.Kanders 

10.  Multimediju izmantošana 
studiju procesā 

Ceturtās ikgadējās un pirmās 
starptautiskās zinātniski 
praktiskās konferences 
“Profesionāla pedagoga 
sagatavošanas problēmas” 
materiāli, Rēzeknes Augstskola, 
1999 

0,2  

 
4. Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem) 
 
Docētie studiju kursi (kursa nosaukums, apjoms kredītpunktos): 
 

Studiju kursa nosaukums Apjoms 
(kredītpunkti) 

Juridiskās informācijas iegūšana un analīze 1 
Datorsistēmas, operētājsistēmas un datortīkli 4 
Informācijas tehnoloģijas 3 
Multimediji izglītībā 2 
Informācijas tehnoloģijas jurisprudencē 3 
Dienestu datu bāzes un informācijas sistēmu drošība 5 
Speciālista darbs datornoziegumu izmeklēšanā 5 

 
Sagatavotie mācību līdzekļi (arī elektroniskā formā; nosaukums, apjoms lpp.): 
 



Mācību videofilma “Informācijas tehnoloģijas policijas darbā”. 
 
Kvalifikācijas celšana ārzemju vai Latvijas augstskolās un pētniecības iestādēs: 
 

2004. CEPOL kursi „Augsto tehnoloģiju un interneta noziegumi (arī bērnu 
pornogrāfija)” 

2004. LPA, starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Cilvēktiesības un sabiedrības 
drošība”  

2003. Atvērtās Sabiedrības institūta un Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS 
seminārs “Policijas apmācību moduļi “Saskarsmes prasme”, “Konfliktu 
risināšana”, “Stresa un pēctraumu sindroma novēršana policijas darbā” un “Ceļu 
satiksmes pārkāpumi”” 

2003. ASV drošības dienestu organizēts seminārs “Investigating and Prosecuting Cyber-
Crime” 

2003. COLPI seminārs par moduli "Stresa un pēctraumu sindroma novēršana policijas 
darbiniekiem” 

2003. ATEE starptautiskā zinātniskā konferencē “Teachers, Students and Pupils in a 
Learning Society” 

2002. COLPI seminārs par moduļiem "Vardarbība ģimenē" “Izvarošana un seksuālie 
uzbrukumi” un “Seksuālā vardarbība pret bērniem”; 

2001. COLPI seminārs "Training the trainers" par CD-ROM izmantošanas iespējām 
studijās 

2001.  ASV Muitas departamenta seminārs par interneta noziegumu izmeklēšanu 
2000. ASV FIB seminārs par datornoziegumu izmeklēšanu 

 

5. Organizatoriskais darbs (par pēdējiem 6 gadiem) 
Informātikas centra vadītāja. 

 
2001.- 2004. projektu vadītāja Sorosa fondā Latvija un Sabiedriskās politikas centrā 

PROVIDUS. 3 projektu vadītāja: 
1. "Multimediju tehnoloģiju izmantošana policijas darbinieku izglītošanā" (2001.-2003.); 
2. "Moduļa “Konfliktu risināšana" adaptēšana” (2003.); 
3. "Policijas darbinieku izglītošana izmantojot multimediju materiālus” (2003. – 2004.). 

 
 
 
2005.gada 6.maijs. 



DOCĒTĀJA  DZĪVES  UN  DARBA  GĀJUMS (CV) 
1. Vispārīgas ziņas 
Vārds, uzvārds Aldis Lieljuksis 
Personas kods 261252 - 11561 
Dzimšanas vieta: Jelgava  
Adrese (pieraksta un 
dzīves vieta), telefons, 
e-pasts 

Ropažu iela 44/46 dz.18,tel. mājas 7541427,darba. 7044429 
aldis.lieljuksis@kd.gov.lv 

Svešvalodu zināšanas krievu, angļu 
Izglītība: 2003. gadā pabeigta LPA doktorantūras studiju teorētiskā daļa  

2000. gadā pabeigta LPA maģistrantūra   
1985.g. PSRS IeM Minskas augstākā skola - augstākā juridiskā,

Akadēmiskie nosaukumi, 
zinātniskie grādi: 

tiesību zinātnes maģistrs 

Nodarbošanās: No 1998.g. LR prokuratūras Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas novēršanas dienests – priekšnieka vietnieks; 
no 1999. g. LPA Kriminālistikas katedras viesdocents 
1993. – 1998.g. Valsts policijas priekšnieks 
1992. – 1993.g. Ministru prezidenta palīgs un padomnieks 
1975. – 1998.g. Iekšlietu ministrijā 
1977. – 1989. Rīgas rajona iekšlietu daļa – nodaļās priekšnieks, 
priekšnieka vietnieks, vecākais kriminālmeklēšanas inspektors, 
inspektors 

2. Zinātniskā darbība un publikācijas  (par pēdējiem 6 gadiem) 
 Juridiskās zinātnes apakšnozare – kriminālistika un operatīvās 

darbības teorija 
Starptautisko projektu un 
programmu ekspertu 
padomju, komisiju 
loceklis 

Sakarā ar ANO Narkotiku un noziedzības pārvaldes 
uzaicinājumu sniedza metodisko palīdzību Aizkaukāza  valstīm 
cīņā ar narkomānijas apkarošanu un Finansu izlūkošanas 
vienību izveidi un izmantošanu noziedzības apkarošanā, kā arī 
metodiskās palīdzības sniegšanā valstīs izveidotajām darba 
grupām naudas atmazgāšanas sistēmas izveidē – 

• Azerbaidžānā  27.05 - 30.05. 2003 
• Armēnijā  10.06. – 13.06. 2003 

Raksti recenzētos izdevumos: 
1. Aktuālas likumdošanas problēmas terorisma finansēšanas ierobežošanā, LPA 

Raksti 10,2003; 
2. Par starptautiskām sankcijām cīņā pret terorisma finansēšanu. Jurista vārds 

Nr.15,2003; 
3. Kā saskaņot operatīvās darbības un kredītiestāžu klientu tiesības? Jurista vārds 

Nr.334/335,2002; 
4. Starptautiskā sadarbība naudas atmazgāšanas lietās saistībā ar problemātiku klientu 

identifikācijā, žurnāls Kriminālā un administratīvā un kriminālā justīcija”, 
Nr.4,2001; 

Monogrāfijas 
1. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana 4. daļa Operatīvo pasākumu 

izmantošana noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā. Rīga, LPA 2004. 
2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana 3.daļa Terorisma finansēšanas 

apkarošana. Rīga, P& Ko,2004 



3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas krimināltiesiskais, kriminoloģiskais un kriminālistiskais raksturojums 
(Promocijas darba 2.daļa). Rīga, P& Ko,2002 

4. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana. Institucionālā sistēma. (Promocijas 
darba 1.daļa), LPA,2001. 

Populārzinātniskas publikācijas 
1. Intervija. “ Naudas atmazgāšana veca kā pati pasaule” ,Likuma vārdā Nr.8,2003. gada 

augusts 
2. Uzstāšanās Latvijas radio. Policijas darbs mainās visā pasaulē. Latvijas vēstnesis 

Nr.67, 2003. gada 7. maijs 
3. Raksts “ Policijas reformas plusi un mīnusi” ,Diena,2003.gada 30.aprīlis 
4. Raksts Par starptautiskām sankcijām cīņa pret terorisma finansēšanu. Jurista 

vārds.Nr.15. 2003.gada 15. aprīlis 
5. Raksts “ Korupcija” ,Jumava “Latvijas grāmata 2002” ,2002; 
6. Raksts “  Kā saskaņot operatīvās darbības un kredītiestāžu klientu tiesības?” Latvijas 

vēstnesis. Jurista vārds nr.334/335,24.09.2002; 
5. Raksts “ Kas tā tāda – ārzonu problēma” ,žurnāls Kapitāls nr.9,2002; 
6. Viedoklis “ Kontrabandu ar saukļiem neapkarot” ,Dienas bizness,22.10.2002; 
7. Referāts “ Uzvedības normas un korupcijas novēršana”, Jaunā pārvalde nr.9,2002; 
8. Referāts “ Vai korupcija ir uzveicama?” ,Inteliģences apvienība,2001; 
9. Raksts “ Vai būs korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs?”  Informatīvais biļetes 

“ Jaunā pārvalde” ,nr.7,2001; 
10. Raksts “ Latvijā plūst netīrā nauda” ,Jaunā avīze,nr.41,2001; 
11. Raksts “ Korupcijas novēršanas un pakarošanas biroja tapšana” ,portāls Politika 

28.08.2001; 
12. Raksts “Par klientu identifikāciju lai ierobežotu skaidras naudas plūsmu”, Latvijas 

Vēstnesis, Jurista vārds 11.09.2001;  
13. Raksts “ Ir gaidāmas būtiskas izmaiņas mūsu valsts likumdošanā” ,Latvijas 

Vēstnesis.2001; 
14. Raksts “ Ēnu ekonomika, kontrabanda un korupcija pašu mājās” ,Latvijas Vēstnesis 

2000; 
Piedalīšanās ar referātu 
starptautiskās zinātniskās 
konferencēs un kongresos 

• Referāts „Kādos katlos vārās netīrā nauda?” Otrā 
Vispasaules Antiteroristiskā un antikriminālā  foruma 
konference 20.- 21.01.2004 

• Referāts „Aktuālas problēmas naudas atmazgāšanas 
apkarošanas metodikā” LPA starptautiskā zinātniski 
praktiskā konferencē Policijas darbinieku sagatavošanas 
un tālākizglītība 22.08.2003 

• Referāts Aktuālās terminoloģijas problēmas noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu apkarošanā” LPA starptautiskā zinātniski 
praktiskā konferencē Speciālais teksts juridiskās 
terminoloģijas apguvē” 27.-28.11.2003 

• Referāts starptautiskā konferencē “ Audit 2002” , tēzes 
publicētas konferences materiālos,13.12. 2002; 

•  Referāts 14. Baltijas valstu kriminologu seminārā. 
Organizētā noziedzība Baltijas valstīs 21.gadsimtā 
“ Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana kā 
pamatelements sekmīgai organizētās noziedzības 
apkarošanai” ,TM Kriminoloģisko pētījumu centrs,2001;

• Uzstāšanās starptautiskā seminārā “ Naudas 
atmazgāšanas novēršana un klientu identifikācijas 
problēma”, semināra 30.10.2001. materiāli; 



• Referāts “ Korupcija un melnā nauda”  starptautiskā 
konferencē Kriminālprevencija Latvijā un Vācijā, 
konferences materiālos,LPA,2000; 

Piedalīšanās ar referātu 
cita veida konferencēs 

• Referāts “ Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 
ekonomisko noziegumu pakarošanas problēmas Latvijā 
un ārvalstīs” TM Kriminoloģisko pētījumu centrs, 
2003.gada jūlijs 

• Referāts „Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 
izveidošanas aspekti” LU Latvijas Juristu biedrības I 
konferencē 2003.gada 21.maijā 

• Referāts “ Vai mūsu valsts ir gatava “ mazajiem 
kariem?”, Latvijas Inteliģences apvienība ,2002; 

• Referāts 2.Pasaules latviešu zinātnieku kongresā “ 
Valsts informācijas sistēmu darbības principi un loma 
noziedzības apkarošanā” ,tēzes publicētas kongresa 
materiālos 231.lpp.2001. 

• Runa 30.Inteliģences apvienības konferencē 30.10.1999. 
“ Korupcija no ierēdņa līdz politiķim”, konferences 
materiālos,1999. 

Līdzdalība semināros, 
konferencēs 

• Starpreģionālais seminārs „Naudas atmazgāšanas 
apkarošana”  Viļņā, 26. – 27.11.2004 

• Eiropas Savienības seminārs „Likumdošana terorisma 
finansēšanas apkarošanā” Briselē, 24-25.05. 2004 

• Seminārs Starptautisko sankciju piemērošanā. Brisele 
20.02.2004 

• Līdzdalība starptautiskā seminārā Terorisma 
finansēšanas apkarošana Ženēvā 27.-20.11.2003 

3. Pedagoģiskā darbība:  
Vadītie maģistra darbi 
(skaits) 

3 

Vadītie bakalaura 
(diploma) darbi (skaits) 

23 

Vadītie kvalifikācijas 
darbi (skaits) 

5 
 

Līdzdalība studiju kursu 
docēšanā: 

• Kriminālistikas problēmas 2 KP 
• Operatīvās darbības problēmas 2 KP 

Kvalifikācijas celšana • IeM: Sadarbība ar Eiropolu naudas atmazgāšanas 
apkarošanā. SUSTRANS datu bāze  21.-23.03.2005 

• seminārs Naudas atmazgāšanas apkarošana ( rīko ASV 
vēstniecība LPA) 10.03.2005.  – iegūts sertifikāts 

• VID PHARES seminārs Ārzonu izmantošana nodokļu 
krāpšanā un naudas atmazgāšanā 3.- 4.03.2005 

• Naudas atmazgāšanas apkarošana Ziemeļīrijā  PHARE 
projekts Policijas mācību centrā 8.02.2005 

• Kvalitātes vadības kursi Latvijas Universitātē 2004.gads 
– iegūta apliecība; 

• Angļu valodas apmācība Valodas mācības centrā 2004. 
gads – iegūts diploms; 

• Starptautiskais seminārs „Izmeklēšanas tehnika” Hāgā, 
10.-14.05. 2004. – iegūts sertifikāts 



Docētāja dzīves un darba gājums (CV) 
 
Personas dati: 
Vārds, uzvārds:  Ieva Lūciņa 
Dzimšanas dati:  1978.gada 11.decembrī 
Dzimšanas vieta:  Cēsis 
Dzīves vieta:  Rūdolfa iela 1-12, Rīga 
Pilsonība:   LR pilsone 
Valodu zināšanas:  latviešu, krievu, angļu 
 
Izglītība: 

• 2002. - ... LU Ekonomikas un vadības fakultāte. Doktorantūra. 
• 2002. - ... Latvijas Policijas akadēmija, tiesību (publiskās 

tiesības) zinātne, profesionālās augstākās izglītības 
bakalaura studijas. 

• 2000. - 2002. LU Ekonomikas un vadības fakultāte. Sociālo zinātņu 
maģistra grāds vadībzinātnē. 

• 1997. – 2000. LU Ekonomikas un vadības fakultāte. Sociālo zinātņu 
bakalaura grāds vadībzinātnē. 

• 1996. – 1997. Priekuļu vidusskola 
• 1994. – 1996. Cēsu pilsētas 1. ģimnāzija 
• 1985. – 1991. A. Kalniņa Cēsu bērnu mūzikas skola – kokle, flauta, 

klavieres. 
 
Darba pieredze: 

• 2004. - ... Latvijas Policijas akadēmija, Valsts tiesību katedras 
lektore  

• 2003. - ... Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības 
fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru katedras 
lektore. 

• 2002. – 2003. Biznesa Institūts RIMPAK Livonija, Ekonomikas un 
vadības zinātņu katedras vadītāja vietas izpildītāja – 
katedras vadīšana, akreditācijas materiālu izstrādāšana, 
studiju programmu izstrādāšana 

• 2001. – 2003. Biznesa Institūts RIMPAK Livonija, mācību    daļas 
vadītāja – mācību procesa plānošana, vadīšana, 
personāla izvēle un vadīšana, darbs ar studentiem  
Lektore – lekciju materiālu sagatavošana, pasniegšana  
Studiju kredītu piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja – 
finansu līdzekļu sadale, pārraudzība, atskaišu 
sagatavošana  

 
 



Vadītie bakalaura darbi: 7 

 
Docētie studiju kursi:   
LPA  2003. - ...  Ievads vadības mācībā; 
    Publiskās pārvaldes iestādes darba organizācija; 
    Pārvaldes teorija 
LU     2002. - ...  Starptautiskā vadība; 
    Starptautiskā tirdzniecība; 
BIRL 2001. – 2003. Personālvadība; 
    Latvijas tautsaimniecība; 
    Saskarsmes psiholoģija; 
    Lietvedība; 
    Mikroekonomika. 
 
Publikācijas: 

o Latvijas rūpniecības potenciāls un konkurētspēja Eiropas Savienībā. 
Latvijas Universitātes raksti. Ekonomika, II. 659. sej., Rīga: Zinātne, 
2003., 161.-168.lpp. 



DOCĒTĀJA  DZĪVES  UN  DARBA  GĀJUMS (CV) 
 

1. Vispārīgas ziņas 
 
Vārds, uzvārds Liene Feldmane 
Personas kods 040960 - 11802 
Dzimšanas vieta: Rīga 
Adrese (pieraksta un 
dzīves vieta), telefons, 
e-pasts 

Tallinas iela 50 dz. 8, tel. mājas 7296097, darba 7517744 
liene.feldmane@vteb.gov.lv 

Svešvalodu zināšanas krievu, angļu 
Izglītība: 2003. LU Ķīmijas fakultāte maģistrantūra 

1983.g. LVU, Ķīmijas fakultāte 
Akadēmiskie nosaukumi 
un zinātniskie grādi 

dabaszinātņu maģistra grāds ķīmijā 

Nodarbošanās  
Gadi Darba vietas nosaukums un amats 

no 1996.g.  Valsts Tiesu ekspertīžu birojā Dokumentu un infotehnisko 
ekspertīžu daļā, daļas vadītāja 

1993. - 1996.g. dienests Iekšlietu ministrijas sistēmā, Rīgas pils. Galvenās 
policijas pārvaldē operatīvi tehniskajā daļā, inspektore 
krimināliste 

1983. – 1993.g. Latvijas Tiesu ekspertīžu zinātniski pētnieciskā laboratorija, 
eksperte 

Darbs amatapvienošanās kārtībā: 
Gadi Darba vietas nosaukums un amats 

no 1996.g. LPA vieslektore 
1986. - 1993.g. vidusskolā, ķīmijas skolotāja 

 
2. Zinātniskā darbība un publikācijas 

mācību grāmatas • Kriminālistika. I daļa. Kriminālistiskā tehnika. 8.1. 
nodaļa(202. – 212.lpp.) R.,LPA,1997.; 

• otrais papildinātais un paplašinātais izdevums 1999.; 
• trešais izdevums 2002. 

Metodiskās izstrādnes, 
mācību līdzekļi 
 
Piedalīšanās ar referātu 
starptautiskās zinātniskās 
konferencēs un kongresos 

• Automašīnu zādzību un nolaupīšanu 
izmeklēšana.9.nodaļa (51. – 54.lpp.) R.,LPA,1999.  

   (Metodiska rokasgrāmata) 
2004.g. – Interpola seminārs „Connecting the Baltic Sea” Vantā 
(Somija) 
2002.g. – ENFSI dokumentu tehnisko ekspertu darba grupas 
sanāksme, uzstāšanās ar prezentāciju (Slovākija, Bratislava) 
2002.g. - Baltijas valstu tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas 3. 
sanāksme, seminārs “Fonoskopisko, audio, video un 
informatīvo tehnoloģiju ekspertīžu aktuālās problēmas, 
uzstāšanās ar prezentāciju (Viļņa) 
2002.g. – Baltijas valstu tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas 2. 
sanāksme, vadīšana 
2001.g. – Baltijas valstu tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas 1. 
sanāksme, vadīšana 
2000.g. – Eiropas valsts dokumentu ekspertu 6. konference  

3. Pedagoģiskā darbība:  
Vadītie bakalaura 5 



(diploma) darbi skaits: 
Kvalifikācijas celšana 2004.g. Ziemeļvalstu rokrakstu ekspertu 10.konference Tallinā 

(Igaunija) 
2002.g. – Maksājuma karšu Visa International, American 
Express, Dinner Club, Maestro izpētes iespējas Polijā Ščitno  
2002.g.    –   ENFSI konference Bratislavā 
1997.g. – Zviedrijas Nacionālās Zinātniskās pētniecības 
laboratorijā, Somijas nacionālajā izmeklēšanas birojā 

Docētie studiju kursi: Pilnā apjomā 
• Dokumentu tehniskās ekspertīzes kriminālistikā 2 

kredītpunkti 
• Tēma : Kriminālistikas problēmas 2 kredītpunkti 



DOCĒTĀJA DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV) 
1. Vispārīgas ziņas 
 
Vārds, uzvārds Edīte Pulka 
Personas kods 100441-10527 
Dzimšanas vieta: Rīga 
Adrese, telefons Jūrmala, Telšu iela 28, tel. 7524561, mob. 9108728 
Svešvalodu zināšanas krievu – ļoti labi, angļu, vācu – ar vārdnīcas palīdzību 
Izglītība: 1959.-1967. absolvēta LVU, Vēstures un filoloģijas fakultātes 

Žurnālistikas nodaļa 
Akadēmiskie nosaukumi:  bakalaurs žurnālistikā 
Nodarbošanās: 

kopš 2001.g. 
1994.– 2001.g. 

 
1991.-1994.g. 

 
1990.-1991.g. 
1979.-1990.g. 
1969.-1979.g. 
1962.-1969.g. 
1960.-1962.g. 
1959.-1960.g. 

 
LPA kriminālistikas katedras – viesdocente 
Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Interpola 
Nacionālā centrālā biroja – priekšnieka vietniece 
Informācijas departamenta, Valsts ekonomiskās suverenitātes 
aizsardzības departamenta – galvenā speciāliste 
Informācijas biroja – priekšniece 
Preses dienesta – vecākā inspektore 
Kriminālmeklēšanas nodaļas – vecākā inspektore 
LVU laikraksta “Padomju Students” – literārā līdzstrādniece 
Centrālā Valsts vēsturiskā arhīva – vecākā arhivāre 
Rīgas saimniecības preču tirdzniecības uzņēmuma 10. veikala -
kasiere 

2. Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem) 
Piedalīšanās 
starptautiskās zinātniskās 
konferencēs un kongresos 

2002.g. jūnijs – līdzdalība Baltijas antikriminālā un 
antiteroristiskā foruma, Latvijas detektīvu un drošības dienestu 
federācijas, Rīgas domes Drošības un kārtības jautājumu 
komitejas starptautiskajā konferencē “Baltijas jūras valstis pret 
noziedzības un terorisma globalizāciju” 
2002.g. marts – līdzdalība starptautiskas organizācijas “Baltijas 
antikriminālais un antiteroristiskais forums” dibināšanā 
2000.g. marts – lekcija “Interpola darbība Latvijā saistībā ar 
starptautisko un ekonomisko noziedzību” LR Tieslietu 
ministrijas seminārā par starptautisko sadarbību 
krimināltiesiskos jautājumos (Eiropas Savienības projekts 
sadarbībai tieslietu jomā) (ar referātu) 
1999.g. novembris – līdzdalība Zviedrijas Nacionālā 
Izmeklēšanas biroja, LR Ģenerālprokuratūras, Valsts policijas 
starptautiskajā seminārā “Narkotisko un psihotropo vielu 
nelegālās aprites jaunākie tranzīta ceļi un apkarošanas metodes. 
Projekts “Baltais heroīns” 

3. Pedagoģiskā darbība:  
Vadītie bakalaura 
(diploma) darbi (skaits) 

2 

Kvalifikācijas celšana 1997.g. marts - Starptautiskās kriminālpoliciju organizācijas 
(Interpola) Ģenerālā Sekretariāta kursi par Interpola Centrālās 
un Austrumu Eiropas Nacionālo centrālo biroju menedžmentu 
(sertifikāts) 

Docētie studiju kursi: Policijas sadarbība Eiropas Savienībā – 2 kredītpunkti. 
 


