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                                             LATVIJAS UNIVERSITĀTE 
                                                                SENĀTA LĒMUMS                                                       

                                                                            Rīgā 
16.11.2009.  Nr. 293 
 

Par LPA pārņemtajām studiju programmām 
 

Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 28.12.2009. 
Grozījumi: LU Senāta 28.12.2009. lēmums Nr. 313 
                                    

 Ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija rīkojumu Nr. 442 „Par 
Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju”, it īpaši tā 4. punktu, kas uzdod „Iekšlietu 
ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt akadēmijā 
studējošajiem iespēju ar 2010.gada 1.janvāri turpināt studijas Latvijas Universitātē 
studiju programmās, kas pēc veida, iegūstamās kvalifikācijas un grāda ir iespējami 
tuvas pārtrauktajai studiju programmai”, 

atzīstot, ka efektīvākais iepriekš minētā Ministru kabineta rīkojuma izpildes risinājums 
ir turpināt Latvijas Policijas akadēmijas (LPA) studiju programmu īstenošanu 
Universitātē, 

atzīstot, ka vienīgā iespēja turpināt LPA studiju programmu īstenošanu Universitātē ir 
šīm studiju programmām ekvivalentu (saturiski, pēc iegūstamās kvalifikācijas u.tml.) 
studiju programmu licencēšana un akreditācija īstenošanai Universitātē, 

ņemot vērā, ka LPA Senāts 2009. gada 1. oktobrī pieņēmis lēmumu Nr. 14 A/1, ar kuru 
Latvijas Universitātei atļauts izmantot visu Latvijas Policijas akadēmijas studiju 
programmu akreditācijas materiālus analogu programmu izstrādei, 

ņemot vērā, ka LPA studiju programmas ir aktualizētas atbilstoši LU Studiju 
programmu nolikumā (apstiprināts ar 29.03.2004. LU Senāta lēmumu Nr. 236) 
formulētajām prasībām, kā arī pamatojoties uz SP KNK lēmumu,  

noklausījies un apspriedis Studiju programmu kvalitātes novērtēšanas komisijas 
priekšsēdētāja J. Krūmiņa ziņojumu, Senāts 
 
N O L E M J: 
 

Apstiprināt un virzīt licencēšanai un tālākai akreditācijai šādas studiju 
programmas: 

1. Akadēmiskā bakalaura studiju programmu „Tiesību zinātne” (kods* 43380) 
sociālo zinātņu bakalaura grāda tiesību zinātnē iegūšanai.  
Programmas direktore docente, Dr. jur. Elita Nīmande. 

2. Akadēmiskā maģistra studiju programmu „Tiesību zinātne” (kods* 45380) 
sociālo zinātņu maģistra grāda tiesību zinātnē iegūšanai.  



Programmas direktore profesore, Dr. jur. Kristīne Strada-Rozenberga. 

3. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Tiesību 
zinātne” (kods* 42380) jurista kvalifikācijas (kods** 2421 02) iegūšanai.  
Programmas direktore lektore, M. jur. Violeta Zeppa-Priedīte. 

4. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu 
„Publiskās tiesības” (kods* 42380) profesionālā bakalaura grāda publiskajās 
tiesībās un jurista kvalifikācijas (kods** 2421 02) iegūšanai.  
Programmas direktore. – Dr. jur. Kristīne Strada-Rozenberga. 

 (LU Senāta 28.12.2009. lēmuma Nr. 313 redakcijā) 
 
 

*)   programmas kods atbilstoši 02.12.2008. MK noteikumiem Nr. 990 
“Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 

**)  kvalifikācijas kods atbilstoši Latvijas Profesiju klasifikatoram 
 

Senāta priekšsēdētājs      J. Rozenvalds 
 
 
Senāta sekretāre                   I. Upacere 
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

JURIDISKĀ FAKULTĀTE 
Rīga, Raiņa bulv. 19 LV - 1586; tālr. 67034560; fakss 67034562; e-pasts Juridiska.fakultate@lu.lv 

___________________________________________________________________________________________________ 
IZRAKSTS 

LU JF  ārkārtas Domes sēdes 
PROTOKOLS 

 
Rīga 

10.11.2009.                                                                                             Nr.16 
         
Domes sēdi vada prof. S. Osipova. 
Domes sekretāre: I. Leonoviča. 
Domes sēdē piedalās 14 domnieki: D. Apse, R. Balodis, A. Brakša, E. Broks, H. Buks-
Vaivads, A.Freija-Smilga, K.Ivanova, A. Kārkliņa, J. Lazdiņš,  A. Mūrniece, S. Osipova, 
L.Pommere, E. Ratnieks,  J. Rozenfelds.  
Sēdē piedalās: dekāna p.i. A. Rodiņa, Z. Pommere, J. Janums. 
  
Darba kārtībā: 

2.Par studiju nodrošināšanu studentiem, Latvijas Policijas akadēmijas studiju 
programmu pārtraukšanas gadījumā (ziņo dekānes p.i. A. Rodiņa). 

 
2. 

Par studiju nodrošināšanu studentiem, Latvijas Policijas akadēmijas studiju 
programmu pārtraukšanas gadījumā (ziņo dekānes pi. A. Rodiņa). 
 
 
Atklāti balsojot par šo jautājumu ar 14 balsīm „Par”, 0 balsīm „Pret”, 0 balsīm „Atturoties” 
 
Dome nolemj: Atļaut Otrā līmeņa profesionālo augstākās izglītības studiju programmu 
„Tiesību zinātne”, Profesionālo bakalaura studiju programmu „Publiskās tiesības”, 
Akadēmisko bakalaura studiju programmu „Tiesību zinātne”, Akadēmisko maģistra studiju 
programmu „Tiesību zinātne”, kuras tiks pieteiktas licencēšanai, programmu studentiem, šo 
studiju programmu pārtraukšanas gadījumā turpināt studijas Latvijas Universitātes Juridiskajā 
fakultātē īstenotajā bakalaura studiju programmā „Tiesību zinātnes” (kods: 43380), Maģistra 
studiju programmā „Tiesību zinātnes”(kods: 45380), maģistra profesionālā studiju 
programmā „Tiesību zinātnes” (20209).  
 
 
Domes priekšsēdētāja        prof. S. Osipova 

/paraksts/ 

 

Domes sekretāre         I. Leonoviča 
/paraksts/ 

 

IZRAKSTS PAREIZS 

Domes priekšsēdētāja                     prof. S. Osipova 
Rīgā  11.11.2009. 



 
LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

 
 

OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA 
STUDIJU PROGRAMMA BAKALAURA GRĀDA PUBLISKAJĀS TIESĪBĀS UN 

JURISTA KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI 
„TIESĪBU ZINĀTNE” (kods 42380)  

 
 
 

Professional bachelor degree in Public law and qualification of Jurist. 
 
 
    
 
   
 Programmas direktore:  

prof., Dr.iur. Kristīne Strada-Rozenberga 
          
 
 
APSTIPRINĀTA  APSTIPRINĀTA 
LU Juridiskās fakultātes studiju 
programmu padomes sēdē 
10.11.2009. Protokola Nr.11 

 LU Juridiskās fakultātes Domes 
sēdē 10.11.2009. Protokola Nr.16 

Padomes priekšsēdētājs  Domes priekšsēdētāja 
J. Rozenfelds  S. Osipova 
   
   
   
 
 
  
APSTIPRINĀTA  APSTIPRINĀTA 
LU Kvalitātes novērtēšanas komisijas 
sēdē 11.11.2009. PROTOKOLA 
NR.64 

 LU Senāta sēdē 16.11.2009. 
Lēmuma Nr.293 

Priekšsēdētājs  Senāta priekšsēdētājs 
J. Krūmiņš  J. Rozenvalds 
   
   
   
 
 

 
 
 
 
 
 

 



8. STUDIJU PROGRAMMAS ANOTĀCIJA 
 

 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Publiskās 
tiesības” (turpmāk arī Profesionālās bakalaura studiju programma) ir sagatavota, pilnveidojot 
Latvijas Policijas akadēmijā līdz 2009.gada 31.decembrim īstenotās Otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Publiskās tiesības” studiju kursu 
aprakstus un veicot tajos atsevišķas korekcijas, nodrošinot studiju programmas atbilstību 
Augstskolu likumam. Studiju programma izstrādāta, lai izpildītu Ministru kabineta 2009. gada 
30. jūnija rīkojuma Nr.442 „Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju” 4.punktu, kas 
noteic Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt akadēmijā 
studējošajiem iespēju ar 2010.gada 1.janvāri turpināt studijas Latvijas Universitātē studiju 
programmās, kas pēc veida, iegūstamās kvalifikācijas un grāda ir iespējami tuvas pārtrauktajai 
studiju programmai. 
 
Studiju programmā tiek imatrikulēti studenti, kas uzsākuši studijas Latvijas Policijas 
akadēmijas otrā līmeņa augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programmas 
„Publiskās tiesības” nepilna laika neklātienē. 
 
Profesionālās bakalaura studiju programmas apjoms ir 180 kredītpunkti.  
 
Studijas tiek īstenotas nepilna laika neklātienes studiju formā (studiju ilgums 5,5 gadi jeb 11 
semestri).  
 
Studiju programma atbilst otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un 
jurista profesijas standartam. 
 
Studiju procesa kvalitatīvu norisi nodrošina LU Juridiskās fakultātes akadēmiskais personāls, 
kā arī docētāji, kas piesaistīti šīs studiju programmas atsevišķu studiju kursu docēšanai. 
Studiju programmas materiāltehnisko nodrošinājumu veido Latvijas Universitātes resursi 
(telpas, tehniskais aprīkojums, informācijas resursi) un Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas 
koledžas resursi, ko LU Juridiskā fakultāte varēs izmantot atbilstoši noslēgtajiem sadarbības 
līgumiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. STUDIJU PROGRAMMAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 
 
9.1. Studiju programmas īstenošanas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti 
 
Studiju programmas mērķi ir šādi: 
 

1. nodrošināt valsts ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas 
profesionālās studijas tiesību zinātnē; 

2. nodrošināt tiesību zinātnes teorētiskajos pamatos sakņotas, jurista profesijas 
standartiem atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās studijas; 

3. sagatavot augsti kvalificētus un konkurēt spējīgus tiesību zinātņu speciālistus, īpaši 
uzmanību pievēršot studējošo kompetenču izkopšanas iespējai to izvēlētajā 
specializācijas virzienā; 

4. sniegt studējošiem kompetences tādā kvalitātē un līmenī, lai pēc programmas apguves 
varētu un vēlētos turpināt studijas maģistrantūrā. 

 
Studiju programmas mērķi tiks sasniegti, risinot šādus uzdevumus: 

1. izglītot piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistus- juristus, kā arī sekmēt 
viņu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba 
tirgū; 

2. īstenot tiesību zinātnes nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina 
iespēju izstrādāt jaunas vai pilnveidot esošās sistēmas un tehnoloģijas un sagatavo 
speciālistus jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajām darbam nozarē; 

3. sniegt studējošajiem zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās 
analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas, kā arī sagatavot studējošos 
turpmākām zinātniskās pētniecības studijām; 

4. veicināt studenta personības vispusīgu attīstību; 
5. nodrošināt secīgu studiju kursu apguvi augstā kvalitātē; 
6. sadarboties ar darba devējiem, citām augstskolām Latvijā un ārvalstīs; 
7. veicināt studējošo personības vispusīgu attīstību. 
 

Studiju programmas rezultāti plānoti šādi: 
1. kvalificētu un konkurētspējīgu speciālistu sagatavošana, kas cita starpā ietver sevī 

šādu kompetenču veicināšanu un sasniegšanu: 
- prasme parādīt tiesību zinātnei un jurista profesijai raksturīgās pamata un specializētas 

zināšanas; 
- prasme parādīt tiesību zinātnes un jurista profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni; 
- spēja pielietot zināšanas, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes; 
- prasme pieņemt lēmumus un risināt problēmas jurista profesionālās darbības sfērā; 
- profesionālās ētikas izpratne un spēja to īstenot; 
- problēmu risināšanā prasme īstenot zinātnisku pieeju;  
- prasme uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot 

citu cilvēku darbu; 
- prasme pieņemt lēmumus un rast radošus risinājums mainīgos un/vai neskaidros 

apstākļos; 
2. jurista kvalifikācijai nepieciešamo teorētisko zināšanu apgūšana atbilstoši otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības studiju līmenim; 
3. juristam nepieciešamo praktisko iemaņu apgūšana atbilstoši profesijas standarta 

prasībām. 
Izvērtējot studiju programmas mērķus, uzdevumus un arī plānotos rezultātus, secināms, ka tie 
atbilst LU misijai – dot iespējas studējošiem iegūt darba tirgū nepieciešamās iemaņas, 



augstāko izglītību un attīstīt sevi zinātniskajā darbā, tādejādi veicinot Latvijas sabiedrības un 
valsts izaugsmi.   
 
 
9.2. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa 

 
Studiju programmas perspektīvo novērtējumu no Latvijas valsts interešu viedokļa nosaka šādi 
divi pamata kritēriji: 
1) studiju programmas atbilstība valstī noteiktam standartam un jurista profesijas standartam; 
2) studiju programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam.  
 
Kopumā raksturojot studiju programmu, norādāms, ka tā atbilst Ministru kabineta 2001. gada 
20. novembra noteikumu Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu” izvirzītajām prasībām, kā arī Ministru kabineta 2007.gada 
13.februāra noteikumos Nr. 125 "Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem 
pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un 
aktualizēšanas kārtību (Profesiju klasifikators)" noteiktajam par jurista profesijas standartu 
(detalizētāku izvērtējumu skat. zemāk). 
Pašlaik profesionālā bakalaura studiju programma ir vienīgā šāda tipa studiju programma, 
kuras noslēgumā tiek piešķirts profesionālais bakalaura grāds un jurista kvalifikācija. Studiju 
programmas specializācijas kursu bloki nodrošina padziļinātu zināšanu un praktisko iemaņu 
apguvi tautsaimniecības attīstībai un sabiedriskajai drošībai svarīgās sfērās - publiskajā 
pārvaldē, tiesu darbībā un pirmstiesas izmeklēšanā. 
Jāņem vērā, ka studiju programmas licencēšana bija Latvijas Universitātē bija Ministru 
kabineta 2009.gada 30.jūnija rīkojuma Nr. 442 „Par Latvijas Policijas akadēmijas 
likvidāciju” vienīgais iespējamais izpildes risinājums, nodrošinot iespēju pabeigt studijas tiem 
studentiem, kuri tās uzsākuši ekvivalentā Latvijas Policijas akadēmijas studiju programmā. 
Attiecīgi šīs studiju programmas akreditēšana ir šīs rīcības nepieciešams un loģisks 
turpinājums. Studiju programmas akreditācija ir valstij finansiāli izdevīgais risinājums, 
ievērojot, ka Latvijas Republikai kā sākotnējai publisko tiesību juridiskajai personai saskaņā 
ar Augstskolu likuma 55.panta astoto daļu jānodrošina likvidētajā Latvijas Policijas 
akadēmijā (tiešās pārvaldes iestādē) studējošo studentu iespējas turpināt studijas citas 
augstskolas studiju programmā.  
 
Studiju programmas atbilstība otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartam un jurista profesijas standartam. 
Studiju programmas saturs un struktūra atbilst Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra 
noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu”. Studiju programmas saturs īsteno minētajos noteikumos norādītos mērķus un 
uzdevumus. Proti – tas nodrošina valsts ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām 
atbilstošas profesionālās studijas, kā arī nodrošina nozares zinātņu teorētiskajos pamatos 
sakņotas, profesijas standartiem atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās studijas. 
Studiju programmas saturs atbilst minēto Ministru kabineta noteikumu izvirzītajām 
specifiskajām prasībām attiecībā uz studiju apjomu, ilgumu un programmas saturu, t.i., 7.-13., 
15., 16.punktā noteiktajām prasībām.  
 
OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS 
IZGLĪTĪBAS VALSTS STANDARTS 

STUDIJU PROGRAMMA 

7. Bakalaura studiju programmas apjoms ir vismaz 160 
kredītpunktu. 

Programmas apjoms ir 180 
kredītpunkti.  

8. Bakalaura programmas obligātais saturs ietverts 
šādās studiju programmas struktūras pamatdaļās:  

Skat. Studiju plānu (1.pielikums), 
kas paredz visas šīs studiju 



8.1. studiju kursi;  
8.2. prakse ārpus izglītības iestādes (turpmāk — 
prakse);  
8.3. valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura 
darba vai diplomdarba (diplomprojekta) izstrādāšana un 
aizstāvēšana. 
 

programmas struktūras 
pamatdaļas. 

9. Bakalaura programmas obligāto saturu veido:  
9.1. vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms ir 
vismaz 20 kredītpunktu:  
9.1.1. humanitāro un sociālo zinātņu, tai skaitā 
pedagoģijas, psiholoģijas un biznesa ekonomikas, 
teorētiskie kursi;  
9.1.2. kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un 
organizatoriskās pamatiemaņas. Kursos iekļauj moduli 
uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai 
(uzņēmumu organizācija un dibināšana, vadīšanas 
metodes, projektu izstrādes un vadīšanas pamati, 
lietvedības un finanšu uzskaites sistēma, zināšanas par 
sociālā dialoga veidošanu sabiedrībā, darba tiesiskās 
attiecības reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. 
Moduli īsteno, izmantojot galvenokārt kompetences 
treniņa, lietišķo spēļu un līdzīgas praktiskās metodes). 
Moduli vismaz sešu kredītpunktu apjomā iekļauj visās 
bakalaura programmās. Studējošais moduli apgūst, ja 
tas nav apgūts iepriekšējā profesionālās augstākās 
izglītības programmā;  
9.2. nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas 
tehnoloģiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 36 
kredītpunkti;  
9.3. nozares profesionālās specializācijas kursi, kuru 
apjoms ir vismaz 60 kredītpunktu;  
9.4. bakalaura programmas brīvās izvēles kursi, kuru 
apjoms ir vismaz 6 kredītpunkti;  
9.5. prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 kredītpunkti;  
9.6. valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura 
darba izstrāde un aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 
12 kredītpunktu. 
 

Skat. Studiju plānu (1.pielikums), 
kas paredz programmas saturu, 
kāds nepieciešams atbilstoši 
Ministru kabineta noteikumu 
„Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības 
valsts standartu” 9.punkta 
prasībām 
(uzskatāmam salīdzinājumam skat. 
tabulu zemāk) 

10. Studiju kursu izvēli bakalaura programmā, studiju 
kursu apjomu un saturu, kā arī prakses saturu atbilstoši 
iegūstamajam profesionālajam grādam nosaka 
profesijas standarts. 
 

Skat. turpmāk studiju programmas 
vispārīgajā raksturojumā ietverto 
studiju programmas salīdzinājumu 
ar jurista profesijas standartu 

11. Studiju procesā vismaz 30 procentus no studiju 
kursu apjoma īsteno praktiski. 

Skat. studiju kursu aprakstus 
(2.pielikums), no kuru satura 
secināms, ka vismaz 1/3 no studiju 
kursiem tiek īstenota praktiski. 

12. Bakalaura programmas apguves laikā izglītojamais 
izstrādā un aizstāv vismaz trīs studiju darbus. 
 

Skat. Studiju plānu (1.pielikums), 
kas paredz izstrādāt un aizstāvēt 
trīs studiju darbus. 

13. Praksi īsteno saskaņā ar prakses līgumu par prakses Skat. LU Juridiskās fakultātes 



vietas nodrošināšanu. Prakses līgumu augstskola slēdz 
ar darba devēju. 

noslēgtos sadarbības līgumus 
(6.pielikums) 

15. Pēc bakalaura programmas apguves piešķir piektā 
līmeņa profesionālo kvalifikāciju un profesionālo 
bakalaura grādu nozarē (profesionālās darbības jomā). 
 

Programmas sekmīgas apguves 
rezultātā tiek piešķirta piektā 
līmeņa profesionālā jurista 
kvalifikācija un profesionālā 
bakalaura grāds tiesību zinātnē 

16. Profesionālais bakalaura grāds dod tiesības, izpildot 
uzņemšanas prasības attiecīgajā maģistra programmā, 
turpināt izglītību akadēmiskā maģistra vai profesionālā 
maģistra studiju programmā. 

Iegūtais bakalaura grāds ļauj 
turpināt studijas akadēmiskās un 
profesionālās maģistra studiju 
programmās. 

 
Studiju programmas kopējais kredītpunktu skaits un tā salīdzinājums ar valsts standarta 
prasībām: 
Valsts standartā iekļautā studiju kursu grupa Valsts standartā 

paredzētie 
kredītpunkti 

Studiju programmas 
kredītpunktu apjoms 

Vispārizglītojošie studiju kursi 20 20 
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas 
tehnoloģiju kursi 

36 37 

Nozares profesionālās specializācijas kursi 60 61 
Ierobežotās izvēles studiju kursi  6 19 
Prakse 26 26 
Studiju darbi 3 3 
Valsts pārbaudījums 12 14 
Kopā 160 180 
 
 
Salīdzinot studiju programmu ar jurista profesijas standartu, uzskatāmi atbilstību standartam 
parāda turpmāk tabulās ietvertās ziņas, proti:  
 
1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata 
līmenī: 
PROFESIJAS STANDARTS STUDIJU PROGRAMMA 
datorzinības Informācijas tehnoloģijas jurisprudencē 
loģika Loģika juristiem 
zinātniskā darba izstrādāšanas pamati Studenti apgūst, izstrādājot bakalaura darbu 
mediācijas pamatprincipi Konfliktoloģija 
psiholoģijas pamati Juridiskā un pārvaldes psiholoģija 
saskarsmes kultūra Konfliktoloģija 
vadības teorijas pamati Pārvaldes teorija 
latīņu valodas pamati Studenti var apgūt izvēles daļā 
 
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes 
līmenī: 
PROFESIJAS STANDARTS STUDIJU PROGRAMMA 
vides tiesības Studenti var apgūt brīvās izvēles daļā 
nodokļu tiesības Finanšu un nodokļu tiesības 
lietvedība Lietvedības pamati 
romiešu civiltiesības Studenti var apgūt brīvās izvēles daļā 
jūras tiesības Studenti apgūst kā daļu studiju kursā 



„Starptautiskās publiskās tiesības” 
vispārīgā valsts zinātne Valsts zinātne 
fizisko personu datu aizsardzības tiesības Studenti var apgūt brīvās izvēles daļā 
ārvalstu tiesību vēsture Studenti var apgūt brīvās izvēles daļā 
sociālās tiesības Apgūst kā daļu studiju kursā „Darba tiesības” 
pašvaldību tiesības Pašvaldību tiesības 
baznīcas tiesības Apgūst kā daļu studiju kursā 

„Konstitucionālās tiesības” 
starptautiskās tirdzniecības tiesības Apgūst kā daļu studiju kursā „Starptautiskās 

privātās tiesības”, „Saistību tiesības” 
tiesību socioloģija Ievads tiesību socioloģijā 
konkurences tiesības Apgūst kā daļu studiju kursā „Eiropas 

tiesības” 
kriminoloģija Kriminoloģija 
kriminālistika Kriminālistika 
profesionālie termini valsts valodā un vismaz 
divās svešvalodās 

Juridiskā terminoloģija divās svešvalodās 
(angļu, vācu vai krievu) 

 
3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas 
līmenī: 
Profesijas standarts Studiju programma 
tiesību teorija Tiesību teorija 
kriminālprocess Kriminālprocesa tiesības 
tiesību aizsardzības iestādes Tiesu varas institūciju tiesības 
Eiropas Savienības tiesības Eiropas tiesības 
starptautiskās publiskās tiesības Starptautiskās publiskās tiesības 
starptautiskās privāttiesības Starptautiskās privātās tiesības 
profesionālā ētika Profesionālā ētika 
juridiskā retorika (tai skaitā runas māksla) Runas māksla (Tiesu runa) 
valsts valoda Apgūta pamatizglītības un vidējās izglītības 

ietvaros 
vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī, no 
kurām vismaz viena ir Eiropas Savienības 
dalībvalsts valsts valoda 

Juridiskā terminoloģija divās svešvalodās 
(angļu, vācu vai krievu).  

krimināltiesības Krimināltiesības 
civilprocess Civilprocesa tiesības 
darba tiesības Darba tiesības 
komerctiesības Komerctiesības 
intelektuālā īpašuma tiesības Apgūst kā daļu studiju kursā „Saistību 

tiesības” 
mantojuma tiesības Ģimenes un mantojuma tiesības 
ģimenes tiesības Ģimenes un mantojuma tiesības 
lietu tiesības Lietu (īpašuma) tiesības 
saistību tiesības Saistību tiesības 
civiltiesību vispārīgā daļa Civiltiesību vispārējie pamati 
administratīvais process Administratīvā procesa tiesības 
administratīvās tiesības Administratīvās tiesības 
konstitucionālās tiesības Konstitucionālās tiesības 
tiesību filozofija Valsts zinātne 
Latvijas tiesību vēsture Latvijas valsts un tiesību vēsture 
 



 
Lai novērtētu studiju programmas atbilstību darba tirgus pieprasījumam, tai skaitā - 
absolventu konkurētspēju darba tirgū, LU Juridiskā fakultāte izstrādājusi darba devēju 
aptaujas anketu par LPA bijušajiem studentiem (absolventiem) (anketas veidlapu skat. 
10.pielikums). Aptaujātie darba devēji aptver vairākas darbība nozares – gan publiskajā, gan 
privātajā sektorā. Studiju programmas absolventu zināšanas un prasmes vērtējuši Iekšlietu 
ministrijas, Valsts policijas, Ģenerālprokuratūras, Zvērinātu advokātu kolēģijas, kā arī Rīgas 
Pašvaldības policijas pārstāvji.  
Analizējot iesūtītās aptaujas anketas, secināms, ka darba devēji studiju programmas 
absolventu zināšanas un prasmes vērtē atzinīgi: studentu konkurētspēja darba tirgū tiek vērtēta 
kā vidēja vai pat augsta, studenti tiek uzskatīti par teorētiski sagatavotiem, vienlaikus norādot, 
ka tiem nedaudz pietrūkstot iemaņas praktiskās darbības jomā; studentiem piemīt spējas 
plānot un organizēt savu darbu, un, iegūstot praksi, organizatoriskās spējas pieaug.  
Vienlaikus atsevišķi darba devēji izteikuši ierosinājumu, ka būtu nepieciešams sagatavot 
speciālistus konkrētam uzņēmumam vai iestādei. 
  
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, izzinot darba devēju viedokli par iespēju un 
nepieciešamību akreditēt šo studiju programmu, saņēma arī rakstveida atsauksmes no piecām 
darba devēju institūcijām: Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Latvijas Zvērinātu 
advokātu padomes, Administratīvās rajona tiesas, Valsts policijas un Ģenerālprokuratūras 
(atsauksmes skat. 9.pielikums). Apkopojot izteiktos viedokļus, secināms, ka visi šie 
potenciālie darba devēji uzskata, ka Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte gadu gaitā ir 
apliecinājusi un pierādījusi spēju sagatavot tiesību zinātnes speciālistus, kas ir darba tirgū 
konkurētspējīgi, kas savā nozarē veiksmīgi strādā, pielietojot praksē studiju laikā iegūtās 
zināšanas. Tādējādi arī darba devēji uzskata, ka tieši Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte 
ir tā, kas nodrošinās likvidētās Latvijas Policijas akadēmijas īstenoto studiju programmu 
veiksmīgu turpinājumu. 
Atsauksmju sniedzēji atbalsta studiju programmas virzību akreditācijai. 
Tāpat saņemtas atsauksmes arī no Rīgas Stradiņa universitātes un biznesa augstskolas 
„Turība”, kas tāpat uzskata, ka, izvērtējot kopsakarā dažādus faktorus, tai skaitā – studentu 
kompetenci, LU Juridiskās fakultātes ilggadīgo un veiksmīgo darba pieredzi, studiju 
programma ir akreditējama. 
Ņemto vērā minēto, kopumā secināms, ka studiju programmas absolventi ir labi 
sagatavoti un spēj konkurēt darba tirgū. 

 
 

9.3. Salīdzinājums ar Latvijas un divām Eiropas Savienības valstu atzītu augstskolu 
studiju programmām 
 
Studiju programma ir salīdzināta ar Latvijas Policijas akadēmijā īstenoto otrā līmeņa 
profesionālo augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Publiskās tiesības”, Viļņas 
Universitātes studiju programmu „Tiesību profesionālā programma” un Glazgovas 
Universitātes profesionālā bakalaura studiju programmu (advokāta profesijai). 
 

Otrā līmeņa profesionālā 
bakalaura studiju programma 
„Publiskās tiesības” (LU) 

Profesionālā bakalaura 
studiju programma 
„Publiskās tiesības” (LPA) 

Viļņas Universitātes 
studiju programma 
„Tiesību profesionālā 
programma” 2 

Glazgovas 
Universitātes 
profesionālā 
bakalaura studiju 
programma 
(advokāta 
profesijai) 

                                                 
2 Salīdzinājums izmantots no Latvijas Policijas akadēmijas Profesionālās bakalaura studiju programmas 
„Publiskās tiesības” 2006. gada akreditācijas materiāliem 



Studiju ilgums- 5,5 gadi; 
studiju programmas apjoms- 
180 KP 

Studiju ilgums- 5,5 gadi; 
studiju programmas 
apjoms- 180 KP 

Studiju ilgums- 5 gadi; 
studiju programmas 
apjoms- 205 KP 

Studiju programmas 
ilgums- 4 gadi 
Studiju programmas 
apjoms- 160 
kredītpunkti3 

Vispārizglītojošie studiju kursi: 
Loģika juristiem 
Socioloģija 
Pārvaldes teorija 
Civilā aizsardzība 
Runas māksla (Tiesu runa) 
Konfliktoloģija 
Juridiskā terminoloģija 2 
svešvalodās 
 
Nozares teorētiskie pamatkursi 
un informācijas tehnoloģiju 
kursi: 
Valsts teorija 
Tiesību teorija 
Juridisko metožu mācība 
Latvijas valsts un tiesību 
vēsture 
Lietvedības pamati 
Tiesu varas institūciju tiesības 
Juridiskā tehnika 
Starptautiskās publiskās 
tiesības 
Tiesības un ekonomika 
Cilvēktiesību vispārīgie pamati 
Profesionālā ētika 
Juridiskā un pārvaldes 
psiholoģija 
Informācijas tehnoloģijas 
jurisprudencē 
Nozares profesionālās 
specializācijas kursi: 
Konstitucionālās tiesības 
Administratīvās tiesības 
Finanšu un nodokļu tiesības 
Pašvaldību tiesības 
Administratīvā procesa tiesības 
Eiropas tiesības 
Lietu (īpašuma) tiesības 
Ģimenes un mantojuma 
tiesības 
Saistību tiesības 
Civilprocesa tiesības 
Komerctiesības 
Starptautiskās privātās tiesības 
Krimināltiesības 
Kriminālsodu izpildes tiesības 
Kriminoloģija 
Kriminālprocesa tiesības 
Kriminālistika 
Policijas tiesības 

Vispārizglītojošie studiju 
kursi: 
Loģika juristiem 
Socioloģija 
Pārvaldes teorija 
Civilā aizsardzība 
Runas māksla 
Ievads politikas zinātnē 
Konfliktoloģija 
Juridiskā terminoloģija 2 
svešvalodās 
 
Nozares teorētiskie 
pamatkursi un 
informācijas tehnoloģiju 
kursi: 
Ievads studijās 
Valsts teorija 
Tiesību teorija 
Juridisko metožu mācība 
Latvijas valsts un tiesību 
vēsture 
Lietvedības pamati 
Tiesu varas institūciju 
tiesības 
Juridiskā tehnika 
Starptautiskās publiskās 
tiesības 
Tiesības un ekonomika 
Cilvēktiesību vispārīgie 
pamati 
Profesionālā ētika 
Juridiskā un pārvaldes 
psiholoģija 
Informācijas tehnoloģijas 
jurisprudencē 
 
Nozares profesionālās 
specializācijas kursi: 
Konstitucionālās tiesības 
Administratīvās tiesības 
Finanšu un nodokļu 
tiesības 
Pašvaldību tiesības 
Administratīvā procesa 
tiesības 
Eiropas tiesības 
Lietu (īpašuma) tiesības 
Ģimenes un mantojuma 
tiesības 
Saistību tiesības 

Obligātie studiju kursi: 
Loģika 
Ievads filozofijā 
Svešvaloda 
Latīņu valoda 
Tiesību informātikas un 
statistikas pamati 
Tiesību teorija 
Lietuvas valsts un 
tiesību vēsture 
Ārzemju tiesību vēsture 
Tiesību aizsardzības 
iestādes 
Civiltiesības 
Romiešu civiltiesības 
Lietuvas Republikas 
konstitucionālās 
tiesības 
Krimināltiesības 
Administratīvās tiesības 
Zemes tiesības 
Darba tiesības 
Nodokļu tiesības 
Finanšu tiesības 
Ekoloģiskās tiesības 
Sociālās tiesības 
Kriminālprocess 
Civilprocess 
Starptautiskās publiskās 
tiesības 
Starptautiskās privātās 
tiesības 
Komerctiesības 
Kriminālistika 
Kriminoloģija 
Tiesību filozofija 
Civilā aizsardzība 
Banku darbības 
regulēšanas tiesības 
Tiesību teorijas un 
prakses problēmas 
Ekonomiskā teorija 
(makroekonomika) 
Ekonomiskā teorija 
(mikroekonomika) 
Eiropas Savienības 
tiesības 
Intelektuālā īpašuma 
tiesības 
Konkurences un 
patērētāju aizsardzības 

Obligātie studiju 
kursi: 
Īpašuma un saistību 
tiesību principi (10 
KP) 
Skotu tiesību avoti 
un institūti (13) 
Ģimenes tiesības 
(3KP) 
Tiesības un valdība 
(7KP) 
Jurisprudence (7 
KP) 
 
Obligātās izvēles 
studiju kursi:  
Romiešu saistību un 
īpašuma tiesības (7 
KP) 
Starptautiskās 
privātās tiesības (7 
KP) 
Krimināltiesības un 
pierādījumi (7 KP) 
Īpašuma tiesības (13 
KP) 
Nodokļu tiesības (3 
KP) 
Eiropas Savienības 
tiesības (3 KP) 
Komerctiesības (3 
KP) 
Biznesa 
organizācijas (3 KP) 
 

                                                 
3 Kredītpunktu pārrēķins veikts, ievērojot šādu formulu: Glazgovas Universitātē 1 kredītpunkts atbilst 10 
astronomiskajām darba vienībām. Kopējais kredītpunktu skaits (pēc Glazgovas Universitātes sistēmas) ir 480 
kredītpunkti. Šis skaitlis sareizināts ar 10 (stundu skaits 1 kredītpunktā), sareizināts ar 60 (minūšu skaits 1 
astronomiskajā stundā), iegūtais rezultāts izdalīts ar 45 (minūšu skaits 1 Latvijas akadēmiskajā stundā). Iegūtais 
akadēmisko stundu skaits izdalīts ar 40 (akadēmisko stundu skaits 1 kredītpunktā). 1 Latvijas kredītpunkts atbilst 
3 Glazgovas Universitātes kredītpunktiem. 



Darba tiesības Civilprocesa tiesības 
Komerctiesības 
Starptautiskās privātās 
tiesības 
Krimināltiesības 
Kriminālsodu izpildes 
tiesības 
Kriminoloģija 
Kriminālprocesa tiesības 
Kriminālistika 
Policijas tiesības 
Darba tiesības 

tiesības 
Lietuviešu valodas 
kultūra 
Politisko un tiesību 
ideju vēsture 
Politoloģija 
Seima tiesības 
Salīdzinošās 
konstitucionālās 
tiesības 
Starptautisko un 
Eiropas Savienības 
informātikas tiesību 
pamati 

Ierobežotās izvēles studiju 
kursi: 
Eiropas Savienības valstu 
konstitucionālās tiesības 
Noziedzīgu nodarījumu 
kvalifikācija 
Likumpārkāpumu novēršana 
Brīvības atņemšanas soda 
izpilde 
Tiesu grāmatvedība 
Iztiesāšanas aktuālās problēmas 
Muitas tiesības 
Militārās tiesības 
Notariāta tiesības 
Intelektuālā īpašuma tiesības 
Medicīnas tiesības 
Tiesību filozofija 
Baznīcas tiesības 
Probācijas dienests 
Kultūras pieminekļu 
aizsardzība 
Tirdzniecības tiesības 
 
Izvēles studiju kursi 6 KP 
apjomā 

Obligātās izvēles studiju 
kursi: 
Eiropas Savienības valstu 
konstitucionālās tiesības 
Noziedzīgu nodarījumu 
kvalifikācija 
Likumpārkāpumu 
novēršana 
Brīvības atņemšanas soda 
izpilde 
Tiesu grāmatvedība 
Muitas tiesības 
Militārās tiesības 
Notariāta tiesības 
Intelektuālā īpašuma 
tiesības 
Medicīnas tiesības 
Tiesību filozofija 
Baznīcas tiesības 
Probācijas dienests 
Kultūras pieminekļu 
aizsardzība 
Tirdzniecības tiesības 
 
Izvēles studiju kursi 6 KP 
apjomā 

Izvēles studiju kursi: 
Ētika 
Notariāts 
Arbitrāža 
Grāmatvedības 
uzskaites pamati 

Izvēles studiju 
kursi: 13 
kredītpunktu 
apjomā 
 

Pētnieciskais darbs: 
studenti izstrādā studiju darbus, 
kuri attīsta patstāvīgā 
pētnieciskā darba iemaņas un 
palīdz izvēlēties specializāciju. 
Piektajā studiju gadā studenti 
izstrādā un aizstāv bakalaura 
darbu.  

Pētnieciskais darbs: 
Pirmajā, otrajā, trešajā un 
ceturtajā studiju gadā 
studenti izstrādā studiju 
darbus, kuri attīsta 
patstāvīgā pētnieciskā 
darba iemaņas un palīdz 
izvēlēties specializāciju. 
Piektajā studiju gadā 
studenti izstrādā un aizstāv 
bakalaura darbu.  

Pētnieciskais darbs: 
Piektajā studiju gadā 
paredzēta kvalifikācijas 
darba izstrāde un 
aizstāvēšana. Kā 
sagatavošanās tam ir 
paredzēts specializēts 
semināru kurss, kura 
apjoms ir 4 kredītpunkti 

Pētnieciskais darbs: 
4. studiju gadā 
studenti raksta trīs 
zinātniskos 
referātus, katru 10 
KP apjomā un 
aizstāv disertāciju 
10 KP apjomā. 

Prakse- 26 KP 
Valsts pārbaudījums 
(eksāmens) ar bakalaura darba 
aizstāvēšanu 

Prakse- 26 KP 
Valsts pārbaudījums ar 
bakalaura darba 
aizstāvēšanu 

Profesionālā prakse- 8 
KP. Nobeiguma 
pārbaudījums- 
eksāmens Civiltiesībās 
un Civilprocesā. 

 

 
Salīdzinājuma rezultātā secināms, ka studiju programmas saturs un apjoms ir ekvivalents 
Latvijas Policijas akadēmijā īstenotajai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
bakalaura studiju programmai „Publiskās tiesības”. Tāpat satura un apjoma ziņā līdzība (ar 
atšķirībām satura niansēs) konstatējama arī ar Viļņas Universitātes studiju programma 



„Tiesību profesionālā programma” un Glazgovas Universitātes profesionālā bakalaura studiju 
programmu (advokāta profesijai). Savukārt nelielās atšķirības apjoma un satura ziņā ir 
skaidrojamas ar katras valsts atšķirīgo tiesību sistēmu, kam ir izšķiroša loma studiju 
programmas satura un apjoma noteikšanā. 
 
 
9.4. Studiju programmas organizācija 
 
Studiju programma ir organizēta atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra 
noteikumu Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu”, Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.125 „Noteikumi par 
profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas 
pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību (profesiju 
klasifikators)” noteiktajām jurista profesijas standarta prasībām, kā arī citiem normatīvajiem 
aktiem. 
Studiju programmas organizācija ir veidota atbilstoši programmas mērķiem un uzdevumiem 
nolūkā sasniegt iecerētos rezultātus. 
 
Pēc studiju programmas apguves tiek iegūts profesionālais bakalaura grāds publiskajās 
tiesībās un jurista kvalifikācija (kods***2421 02), kas dod tiesības turpināt studijas tiesību 
zinātnes maģistra grāda iegūšanai.  
 
Studiju programmas kopējais apjoms — 180 kredītpunkti, kas paredzēts 5,5 gadu ilgām 
nepilna laika neklātienes studijām. Studiju programmā iekļauti 47 obligātie studiju kursi (to 
skaitā - trīs studiju darbu uzrakstīšana un aizstāvēšana); 4 ierobežotās izvēles studiju kursi 
(četri izvēles kursi, kuros jākārto kursu pārbaudījums un kas īsteno studentu specializāciju 
noteiktā studiju specializācijas virzienā: Publiskā pārvalde, Tiesu darbinieki, Pirmstiesas 
izmeklēšana), kā arī paredzēta 26 nedēļu ilga prakse.  
Prakse tiek organizēta divu semestru ietvarā (attiecīgi 20 un 6 nedēļu apmērā). Prakses 
organizēšanas un veikšanas kārtību, prakses atskaites sagatavošanas un aizstāvēšanas kārtību, 
prakses novērtēšanas kārtību – skat. pielikumā nr.13 – Prakses programmas (3 gab.) atbilstoši 
izvēlētajai specializācijai. 
 
Studijas noslēdzas ar valsts pārbaudījumu, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba izstrāde un 
aizstāvēšana un kuru kopējais apjoms ir 14 kredītpunkti (t.sk. 2 KP valsts pārbaudījums, 12 
KP bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana).  
Valsts pārbaudījuma komisijā tiek iekļauti ne mazāk kā pieci profesionālie speciālisti (juristi), 
ko kuriem komisijas priekšsēdētājs un divi locekļi ir darba devēju pārstāvji un divi pārstāvji 
no vadošo katedru profesoriem, asociētajiem profesoriem, docentiem un lektoriem tiesību 
zinātnē. 
 
Galvenās studiju formas ir lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības un studenta 
patstāvīgais darbs ar literatūru un tiesību aktiem. Semināros notiek studentu sagatavoto 
referātu priekšlasīšana un iztirzāšana par sarežģītākajiem studiju kursa tematiem vai to 
atsevišķām daļām, par kurām netika lasītas lekcijas, tādējādi iepazīstoties ar tiesību pētīšanas 
metodēm, diskutējot par tiesību piemērošanas problēmām; semināros arī tiek rūpīgi iztirzāti 
tiesību vēsturiskie, filozofiskie vai sabiedriskie aspekti. 
 
Studiju programmas organizācija ir atbilstoša, lai varētu sagatavot programmā paredzēto 
darba virzienu speciālistus, kuru teorētiskā un praktiskā sagatavotība dod iespēju veikt 
sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu atbilstoši piektā 
profesionālās kvalifikācijas līmeņa prasībām.  



Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte nodrošinās studiju programmā uzstādīto mērķu 
sasniegšanu un uzdevumu izpildi, veicot pedagoģisko darbu, studiju procesa organizēšanu un 
administrēšanu, piedāvājot studējošo apmācību iespējami augstākā kvalitātē studiju 
apakšprogrammas ietvaros, kā arī docētāju individuālā darba kontroli, lai panāktu studiju 
procesa kvalitātes pastāvīgu paaugstināšanu. Studenti studiju programmas realizācijas gaitā 
tiek sagatavoti atbilstoši studiju programmas mērķiem un uzdevumiem.  
 
Studiju programma atbilst Ministru kabineta 2001. gada 20. novembra noteikumu Nr. 481 
„Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” izvirzītajām 
prasībām.  
Studiju programmas saturs atbilst bakalaura programmas obligātajam raksturojumam, un to 
veido: 

1) vispārizglītojošie studiju kursi 20 kredītpunktu apjomā; 
2) nozares teorētiskie pamatkursi kursi 37 kredītpunktu apjomā; 
3) nozares profesionālās specializācijas kursi 61 kredītpunkta apjomā; 
4) izvēles studiju kursi 19 kredītpunktu apjomā; 
5) prakse 26 kredītpunktu apjomā; 
6) studiju darbi 3 kredītpunktu apjomā; 
7) valsts pārbaudījums, kas ietver bakalaura darba izstrādi un aizstāvēšanu (12 

kredītpunkti) un valsts eksāmenu (2 kredītpunkti), kopā - 14 kredītpunktu apjomā. 
 
 
Apgūstamie priekšmeti otrā līmeņa profesionālajā studiju programmā ir iedalīti trijās daļās: A 
daļā (obligātajos studiju kursos), B daļā (ierobežotās izvēles studiju kursos) un C daļā (izvēles 
studiju kursos).  
A daļas kopējas kredītpunktu apjoms ir 161 kredītpunkts jeb 89 % no kopējā kredītpunktu 
skaita. To veido vispārizglītojošie studiju kursi, nozares teorētiskie pamatkursi un 
informācijas tehnoloģiju kursi, nozares profesionālās specializācijas studiju kursi, studiju 
darbi, kā arī prakse un valsts pārbaudījums ar diplomdarba aizstāvēšanu.  
B daļas apjoms ir 11 kredītpunkti jeb 6% no kopējā kredītpunktu skaita. B daļā studenti 
apgūst profesionālās specializācijas studiju kursus.  
C daļas apjoms ir 8 kredītpunkti jeb 5 % no kopējā kredītpunktu skaita.  
 
Studiju kursu plānojums ir izstrādāts, ņemot vērā studiju kursu apgūšanas secīgumu, to saturu 
un savstarpējo kursu saistību. Studiju kursu praktiskā norise notiek atbilstoši LU 
kalendārajam plānam, kas tiek apstiprināts katram studiju gadam. Studiju kursa noslēgumā, 
lai iegūtu atbilstošos kredītpunktus, studējošam ir jākārto eksāmens. Ieskaišu kārtošana 
studiju programmā netiek paredzēta.  
Nepilna laika neklātienes studijās nodarbības tiek organizētas reizi semestrī, 2-3 nedēļas 
(nodarbības katru dienu, izņemot svētdienas, no plkst. 8:30-18:00). Šajā laikā notiek 
ievadlekcijas pārbaudījumiem, pārskata lekcijas un studiju kursu pārbaudījumi.  
 
Studiju programmas nodrošināšanas nolūkā Juridiskā fakultāte ir noslēgusi sadarbības 
līgumus par studējošo prakšu nodrošināšanu ar Valsts policiju (10.11.2009. līgums nr.2020-
S76/4), Valsts robežsardzi (10.11.2009. līgums nr.2020-S76/1), Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldi (10.11.2009. līgums nr.2020-S76/2), Iekšlietu ministriju (10.11.2009. līgums 
nr.2020-S76/3) (skat. 6.pielikums). Tāpat studentam ir iespēja izvēlēties iziet praksi citās 
institūcijās, ar kurām LU Juridiskā fakultāte nav noslēgusi vienošanos, bet kurās ir dota 
piekrišana prakses nodrošināšanā un kurā īstenojamā prakse LU Juridiskajā fakultātē satura 
ziņā tiek atzīta par atbilstošu studiju programmai. 
Praksi paredzēts īstenot divos semestros, pirmajā no tiem 20 kredītpunktu apjomā, otrajā – 6 
kredītpunktu apjomā. Prakses noslēgumā paredzēta prakses atskaites aizstāvēšana. Tāpat arī 



pēc 20 kredītpunktu prakses iziešanas, lai no LU Juridiskās fakultātes puses tiktu nodrošināta 
prakses kontroles funkciju, studentam pie prakses vadītāja būs jāaizstāv ¼ prakses atskaites. 
Prakses satura detalizēts izklāsts, tai skaitā vērtēšanas kārtība, paredzēta prakses programmā, 
ko apstiprina LU Juridiskās fakultātes attiecīgā katedra. Atbilstoši specializācijai prakses 
īstenošanā iesaistītas trīs LU Juridiskās fakultātes katedras: attiecīgi pirmstiesas izmeklēšanas 
specializācijas virzienam – Krimināltiesisko zinātņu katedra, publiskās pārvaldes virzienam – 
Valststiesību zinātņu katedra, tiesu darbinieku specializācijai – Krimināltiesisko zinātņu 
katedra un Civiltiesisko zinātņu katedra. 
 
Studiju programma pilnībā atbilst LU mērķiem. LU attīstības stratēģiju nosaka vairāki 
normatīvie akti, tai skaitā, LU Senāta 2008. gada 1. decembrī apstiprinātas LU stratēģijas 
pamatnostādnes, LU Attīstības stratēģija (apstiprināta ar Senāta 2004.gada 26.aprīļa lēmumu 
Nr.244) un LU darbības un attīstības ilgtermiņa stratēģija 2009. – 2015.gadam (apstiprināta ar 
2009.gada 18.septembra rīkojumu Nr.1/248). Minētie tiesību akti kā LU stratēģiskos mērķus 
nosaka iekļaušanos Eiropas un pasaules izglītības telpā, vietējam un starptautiskajam darba 
tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošana, kā arī tādu speciālistu sagatavošana, kas 
nodrošinātu LU mācībspēku atjaunošanu. Proti, LU misija un stratēģiskais mērķis laika 
periodam līdz 2019. gadam ir kļūt par vadošu zinātnes universitāti Baltijas jūras reģionā un 
ieņemt augstu vietu starp Eiropas universitātēm. Studiju programma sekmēs visu šo galveno 
mērķu sasniegšanu. Pirmkārt, studiju programmas modelis atbilst vienotās Eiropas izglītības 
telpas formai un saturam. Otrkārt, studiju programmas saturs nodrošina darba tirgū pieprasītu 
un konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanu. Treškārt, LU juridiskās fakultātes darba 
organizācija, mācībspēku kompetenču nemitīga celšana nodrošina arī LU akadēmiskā 
personāla atjaunošanu.  
 
 
Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana. 

Pēdējos gados fakultātē notikusi un turpinās visai būtiska akadēmiskā personāla 
atjaunošanās- tiesību zinātnes studiju programmu īstenošanā arvien vairāk tiek iesaistīti gados 
jauni mācībspēki.  

Nozīmīgākais instruments akadēmiskā personāla atlasē un atjaunošanā, īpaši tiesību 
doktora grādu ieguvušo mācībspēku īpatsvara palielināšanā, ir LU tiesību doktora studiju 
programma. Jauno mācībspēku sekmīgām studijām doktorantūrā ir liela nozīme akadēmiskā 
personāla atjaunošanā un kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanā. 

Lai veicinātu akadēmiskā personāla attīstību, fakultāte sekmē maģistrantu piedalīšanos 
ar zinātniskiem referātiem LU ikgadējā zinātniskajā konferencē, kas ik gadus notiek februārī, 
kā arī jauno mācībspēku un doktorantu piedalīšanos starptautiskās zinātniskās konferencēs 
gan Latvijā, gan ārzemēs. 

Bez tam LU Juridiskās fakultātes darba organizācija, mācībspēku kompetenču 
nemitīga celšana arī nodrošina LU akadēmiskā personāla atjaunošanu.  
  
Studiju programmas kvalitātes nodrošināšanas mehānisms 

 
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte nodrošinās studiju programmā uzstādīto 

mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi, veicot pedagoģisko darbu, studiju procesa 
organizēšanu un administrēšanu, piedāvājot studējošo apmācību iespējami augstākā kvalitātē 
studiju apakšprogrammas ietvaros, kā arī docētāju individuālā darba kontroli, lai panāktu 
studiju procesa kvalitātes pastāvīgu paaugstināšanu. Studenti studiju programmas realizācijas 
gaitā tiek sagatavoti atbilstoši studiju programmas mērķiem un uzdevumiem.  

Juridiskās fakultātes ietvaros akreditējamās studiju programmas kontrole tiek veikta 
struktūrvienībās, darba grupās, arī Tiesību zinātnes studiju programmas padomes sēdēs. 
Studiju programmas kvalitāte tiek veicināta arī, analizējot studējošo iesniegumus, 



priekšlikumus un sūdzības. Būtisks kontroles mehānisms ir sadarbība ar Juridiskās fakultātes 
Studentu pašpārvaldi, kas rūpīgi seko līdzi tiesību aktu ievērošanai studiju procesā. Tāpat 
akreditējamās studiju programmas kvalitāte tiek izsvērta gadskārtējā programmas 
pašnovērtējumā. Kvalitātes kontrolei tiek nodrošināta atgriezeniskā saikne: secinājumi un 
priekšlikumi tiek ņemti vērā turpmākā studiju procesā, tie tiek apspriesti visās Juridiskās 
fakultātes struktūrvienībās, vadībā, arī tiekoties ar studējošo pārstāvjiem.  

Latvijas universitātē studiju programmas kvalitāti nodrošina arī Kvalitātes 
novērtēšanas komisija, kuras darbības mērķis ir Latvijas Universitātes akadēmiskās, 
saimnieciskās un organizatoriskās darbības atbilstības novērtēšana. Darbs tiek veikts ieviešot 
LU kvalitātes vadības principus, organizējot iekšējos auditus, kuru rezultātā LU vadība tiek 
nodrošināta ar neatkarīgu vērtējumu par LU iekšējās kontroles sistēmu darbību, kā arī 
ieteikumiem to uzlabošanai. 
 
9.5. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
 
Studiju programmas īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošina privātpersonu finanšu 
līdzekļi. Nepilna laika neklātienes studijās no fizisko un juridisko peronu līdzekļiem tiek 
nodrošinātas 146 studiju vietas. 
 
Studijām nepieciešamo infrastruktūru nodrošina šādi avoti: 
Juridiskās fakultātes studijas notiek LU centrālajā ēkā - Raiņa bulvāris 19. Studijas notiek 11 
auditorijās un 1 datorklasē (25 datori), kas vienlaicīgi var nodrošināt 1700 studentu izvēlēto 
studiju programmu apgūšanu. Visas nepieciešamās auditorijas ir aprīkotas ar mūsdienu 
prasībām atbilstošām tehnoloģijām, t.i. multimediju projektoriem, kodoskopiem. Katram 
kursa docētājam ir iespēja izmantot portatīvo datoru, nodrošinot lekciju materiālu 
sagatavošanu un arī demonstrēšanu Power Point sistēmā. Studiju darba organizēšanā, lai 
ievērotu pedagoģiskās attīstības tendences, celtu studentu kompetences, docētāji bieži vien 
sagatavotos materiālus nosūta studējošiem pirms lekcijas.  
Tāpat studiju programmas īstenošanā paredzēts izmantot LU ēkas Aspazijas bulvārī 5 telpas. 
 
Juridiskās fakultātes datorklases datori ir aprīkoti ar jaunākajām programmatūrām, tādām kā 
Windows HP PRO, MS Office 2007 u.c., kā arī visi datori ir pieslēgti internetam un 
Normatīvo aktu informācijas sistēmai NAIS. Datorklasē studējošiem ir iespējams izmantot 
printējamās ierīces.  
Juridiskās fakultātes telpās ir arī izvietoti kopējamie aparāti, kas ir pieejami visiem 
studējošiem studiju materiālu kopēšanai.  
Studiju procesā ļoti aktīvi tiek izmantoti dažādi informācijas resursi. Studējošie studiju 
procesā izmanto LU Bibliotēkas resursus, kuras saturs un apjoms izklāstīts pielikumā Nr.7.  
Tāpat ievērojamu juridiskās literatūras klāstu veido Juridiskās fakultātes Metodiskā kabinetā 
esošie avoti. Tāpat Metodiskais kabinets ir atbalsta punkts studiju materiālu sagatavošanā.  
 
9.6. Imatrikulācijas nosacījumi 
 
Studiju programmā tiek imatrikulētas personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību. Studiju 
programmā imatrikulē personas, kuras studijas uzsākušas Latvijas Policijas akadēmijas otrā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Publiskās tiesības”, 
tādējādi īstenojot Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija rīkojuma Nr.442 „Par Latvijas 
Policijas akadēmijas likvidāciju” 4.punktu. 



9.7. Studiju programmas praktiskā realizācija 
 

Studiju programmas mērķu sasniegšana un uzdevumu izpilde tiek nodrošināta ar zinātniski 
pētniecisko, metodisko, studiju darba metodēm, piedāvājot studijas iespējami augstākā 
kvalitātē, kā arī attīstot sadarbību ar citām izglītības iestādēm un darba devējiem. 
Galvenās studiju formas ir lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības, kā arī studenta 
patstāvīgais darbs ar speciālo literatūru un tiesību aktiem.  
Lekciju galvenais uzdevums ir sniegt studējošiem teorētiskās zināšanas. Tās tiek lasītas, 
mācībspēkiem izmantojot jaunākās un interaktīvās metodes, tai skaitā izmantojot kodoskopus, 
videomateriālus, izdales materiālus, prezentāciju materiālus, īpašus uzskates priekšmetus. 
Semināru nodarbībās, kas parasti veido 1/3 līdz 1/2 daļu no nodarbību kopējā skaita katrā 
studiju kursā, studentiem tiek mācīts izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu juridisku 
problēmu risināšanai praksē. Tas tiek darīts, organizējot gan studējošo individuālos darbus, 
grupu darbus, individuālos vai grupu mājas darbus, referātu sagatavošu, diskusijas, debates, 
tiesu izspēles, kāzusu risināšanu.   
Katram studiju kursam ir izstrādāts detalizēts kursa apraksts, kurā ir sniegts apraksts par kursa 
saturu, noteikts kursa plāns, kursa apguves prasības, rezultāti, izmantojamā literatūra.   
Vadošās mācību metodes ir: problēmsituāciju analīze un risinājumi, darbs mazās grupās, 
lomu spēles, mācību testi un vingrinājumi, studiju darbu un bakalaura darba izstrāde un 
aizstāvēšana. Īpaša uzmanība tiek pievērsta studenta patstāvīgajam darbam – literatūras un 
tiesību aktu analīzei un kopsavilkumu rakstīšanai uz katru lekciju un semināru, praktisko 
iemaņu apgūšana konkrētu funkciju veikšanai.  
Mācību metodes ir vērstas uz studentu patstāvīgas, kritiskas un radošas domāšanas iemaņu 
izstrādi, tām jāveicina studentu komunikācija, spēja darboties grupās. Jāattīsta patriotisms, 
humānisms, jāveicina cilvēktiesību ievērošana, godīgums, zināšanu radoša izmantošana, 
zinātniskās izziņas metožu apguve, zinātkāre, patstāvība jurista pienākumu veikšanā. Katram 
studiju kursam ir noteikts vadošais docētājs, kurš izstrādā un pilnveido docējamo studiju 
kursu. Katedru docētāji sadarbībā ar darba devējiem izstrādā prakses programmas un valsts 
pārbaudījuma saturu.  
Programmā paredzēto mācību prakšu topošajiem speciālistiem darbam valsts pārvaldes, 
pašvaldību un tiesību aizsardzības iestādēs plānošana tiek balstīta uz LU Juridiskās fakultātes 
ilggadēju sadarbību ar Iekšlietu ministriju, Tieslietu ministriju un šo iestāžu darbinieku 
mācību prakses plānošanas un organizēšanas pieredzi. Programmas katra darba virziena 
prakse tiek plānota tā, lai students potenciālajā prakses vietā spētu izpildīt prakses 
programmas prasības.  
Studiju programma paredz kā pašu studentu pētniecības darbu (studiju un bakalaura darbs), tā 
arī akadēmiskā un pedagoģiskā personāla zinātnisko un metodisko darbību studiju procesa 
nodrošināšanai (mācību līdzekļu, mācību grāmatu izstrāde) un zinātniskās kvalifikācijas 
paaugstināšanai (zinātnisko rakstu izstrāde, pasūtījumu pētniecības jomā izpilde u.c.).  
Studiju noslēgumā studenti atbilstoši specializācijas virzienam apgūst praksi valsts 
pārvaldes iestādēs. Prakses ilgums ir 26 nedēļas. Prakse attiecīgajā studiju virzienā ir studiju 
procesa sastāvdaļa, kuras mērķis ir nostiprināt, padziļināt un praktiski pielietot apgūtās 
teorētiskās zināšanas specialitātē, savākt un izanalizēt nepieciešamos materiālus un izstrādāt 
bakalaura darbu.  
Ņemot vērā izklāstīto, zināšanas studējošie iegūst: 

1) lekcijās; 
2) pastāvīgi pētot tiesību avotus, iepazīstoties ar mācību literatūru un iepazīstoties un 
analizējot zinātnisko literatūru, izpildot mācībspēka konkrētus uzdevumus.  
3) studiju kursu ietvaros sastādot procesuālos un citus juridiskos dokumentus, 

izstrādājot referātus, prezentācijas, strādājot grupās; 
4) semināru nodarbībās, risinot kāzusus un apmeklējot iestādes un uzņēmumus, kuros 
tiek veikts ar tiesību zinātni saistīts praktiskais darbs, diskusijās, grupu darbos; 



5) tiesu procesu izspēlēs, kas tiek veiktas vairākos līmeņos: 
a) viena semestra studentu grupas/grupu ietvaros, tai skaitā semināra nodarbību 
ietvaros; 

  b) Latvijas Republikas augstāko izglītības iestāžu sacensībās, piemēram, prof. 
K.Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēlēs;  

c) starptautiskās sacensībās starp dažādu valstu augstākās izglītības iestāžu 
komandām .     

 
Mācībspēku uzdevums ir palīdzēt studējošiem realizēt konkrētu noteikto pastāvīgo darbu, 
sniedzot konsultācijas, rosinot diskusijas, iesakot pētniecības virzienus, tēmas. Šie uzdevumi 
tiek sasniegti mācībspēku noteiktos konsultāciju laikos, kas noteikti katrā struktūrvienībā 
(katedrā). Sadarbību ar studējošiem un pasniedzējiem nodrošina arī elektronisko sakaru 
izmantošanas iespējas, kas ļauj nosūtīt nepieciešamos studiju materiālus, vērtējumus un 
ieteikumus studējošiem. Tai skaitā mācībspēku pienākums ir regulāri pārbaudīt savus 
saņemtos elektroniskos pasta sūtījumus un atbildēt uz tiem. Tāpat mācībspēki ir sagatavojuši 
gan mācību grāmatas, gan arī speciālus studiju materiālus, kas nenoliedzami atvieglo 
studējošiem literatūras avotu apzināšanu.      
 
Lai studējošais pēc iespējas ātrāk iekļautos zinātniski pētnieciskajā darbā, jau no pirmā studiju 
gada a studiju programmā ir iekļauta studiju darbu (studiju kurss „Studiju darbs I”, „Studiju 
darbs II” un „Studiju darbs III”) izstrāde un aizstāvēšana mācībspēka vadībā. Studiju darbs ir 
studējošā ikgadējs pastāvīgs pētījums par konkrētu juridisku tēmu vai problēmu 20 lappušu 
apjomā. Tādejādi tiek realizēts tāds zinātniskā darba neatņemams princips kā pakāpeniskums 
un sistemātiskus, kas ļauj nostiprināt iegūtās zināšanas un iegūt kompetences tās patstāvīgi 
padziļināt. Tāpat studiju darbu ikgadēja izstrāde ieliek pamatu topošā jurista izaugsmei 
saskaņā ar izglītības sistēmas shēmu: studiju darbs – bakalaura darbs – maģistra darbs – 
doktora (promocijas) darbs. 
 
Bakalaura darba izstrāde ir viena no būtiskām šīs studiju programmas sastāvdaļām. Bakalaura 
darba izstrāde notiek atbilstoši LU pieņemtiem tiesību aktiem, kā arī apstiprinātam studiju 
kursa aprakstam „Bakalaura darbs”, Juridiskās fakultātes domes apstiprinātam tiesību aktam 
„Tiesību zinātņu bakalaura studiju programmas Gala pārbaudījuma prasības un vērtēšanas 
kritēriji” un LU apstiprinātam tiesību aktam „Noslēguma darbu (bakalaura, maģistra, 
diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība” (skat. 14. 
pielikumu). 
Pirms uzsākt bakalaura darba izstrādi, studējošiem Juridiskās fakultātes noteiktā kārtībā un 
termiņos ir jāpiesakās izvēlētā fakultātes struktūrvienībā bakalaura darba rakstīšanai, tādejādi 
iezīmējot bakalaura pētniecības virzienu. Rūpīgi tiek sekots, lai bakalaura darbs (tai skaitā arī 
tā melnraksts) tiktu iesniegts noteiktā termiņā. Bakalaura darbu aizstāvēšana notiek saskaņā ar 
apstiprinātu bakalaura darbu aizstāvēšanas grafiku gala pārbaudījumu komisijas sēdēs.   
 
Paralēli minētajam studiju programmas realizācijas procesam daļa studentu tiek iesaistīti citos 
ar zinātnisko pētniecību saistītos darbos, ko nodrošina un organizē fakultātes struktūrvienības.  
 
Studiju programmas kvalitāti un līdz ar to arī darba tirgus vajadzībām sagatavotu absolventu 
kompetenču apjomu ietekmē mācībspēku zināšanas un kompetences, spējas. Lai pastāvīgi 
celtu mācībspēku konkurētspēju, kompetenču līmeni, Juridiskā fakultāte regulāri piedalās 
dažādu konferenču, semināru, diskusiju organizēšanā. Šajos pasākumos Juridisko fakultāti 
pārstāv attiecīgās nozares mācībspēki, kas kļuvuši par vadošiem pētniekiem konkrētajās 
nozarēs.  
Kopumā no 2004. gada līdz 2009. gadam LU Juridiskā fakultāte ir organizējusi vai 
piedalījusies kā viena no organizatorēm šādos pasākumos: 



 
2004.gads 

1) 2004.g. 29.–30.janvāris: LU un LU Juridiskās fakultātes rīkotā starptautiskā zinātniskā 
konference „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.–21. gadsimta mijā”  
2) 2004.g. janvāris-aprīlis: LU 62.konference 
3) 2004.g. 19.–20.maijs: Latvijas Juristu Biedrības un LU Juridiskās fakultātes rīkotā 
konference „Satversmes tiesa Latvijā un Eiropā” 
4) 2004.g. 11.decembris: LU Juridiskās fakultātes un ELSA Latvija (European Law Students 
Association) rīkotās „Profesora Kārļa Dišlera 6.konstitucionālās tiesas procesa izspēles” 

 
2005.gads 

1) 2005.g. janvāris-aprīlis: LU 63.konference 
2) 2005.gada 14.maijs: LU Juridiskās fakultātes un ELSA Latvija (European Law Students 
Association) rīkotās „Administratīvās tiesas procesa izspēles” 
3) 2005.g. 7.oktobris: LU Juridiskās fakultātes un LR Augstākās tiesas rīkotā LR Augstākās 
tiesas 15 gadu jubilejai veltītā konference „Augstākā tiesa attīstībā: Atskats pagātnē un 
Eiropas pieredze nākotnē” 
4) 2005.g. 17.decembris: LU Juridiskās fakultātes un ELSA Latvija (European Law Students 
Association) rīkotās „Profesora Kārļa Dišlera 7. konstitucionālās tiesas procesa izspēles” 

 
2006.gads 

1) 2006.g. janvāris-aprīlis: LU 64.konference 
2) 2006.g. 15.februāris: LU Juridiskās fakultātes rīkota „Profesora A.Liedes simtgadei veltīta 
zinātniska konference par kriminālprocesuāliem jautājumiem” 
3) 2006.g. 15.jūnijs: LU Juridiskās fakultātes un žurnāla "Jurista Vārds" rīkots studentu 
pētniecisko darbu konkurss "Parādi sevi Latvijas juristu vidū" 
4) 2006.g. 23.augusts: Rīgas Juridiskās augstskolas un LU Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību 
institūta organizēts seminārs „Jaunākie Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumi un Latvijas 
aktualitātes” 
5) 2006.g. 16.decembris: LU Juridiskās fakultātes un ELSA (European Law Students 
Association) Latvija rīkotās „Profesora Kārļa Dišlera 8. konstitucionālās tiesas procesa 
izspēles” 
 

2007.gads 
1) 2007.g. 24.–27.janvāris: LU un LU Juridiskās fakultātes rīkota starptautiskā zinātniskā 
konference “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās” 
2) 2007.g. janvāris-aprīlis: LU 65.konference 
3) 2007.g. 16.marts: LU Juridiskās fakultātes un LU Juridiskās fakultātes vieslektora Prof. 
Tomasa Šmita (Thomas Schmitz), Baltijas – Vācijas Augstskolu Biroja rīkots seminārs 
„Līgumsabiedrību jaunais statuss Eiropā” 
4) 2007.g. 29.maijs: LU Juridiskās fakultātes un LU Juridiskās fakultātes vieslektora Prof. 
Tomasa Šmita (Thomas Schmitz),Baltijas – Vācijas Augstskolu Biroja rīkota specializēta 
lekcija „Jaunākās tendences vispasaules tirdzniecības likumdošanā un saistība ar Eiropas 
Savienības politiku, likumiem un ekonomiku” 
5) 2007.g. 8.jūnijs: LU Juridiskās fakultātes un LU Juridiskās fakultātes vieslektora Prof. 
Tomasa Šmita (Thomas Schmitz), Baltijas – Vācijas Augstskolu Birojs rīkots seminārs 
„Cilvēka gods kā pamatvērtība brīvā un demokrātiskā sabiedriskajā iekārtā” 
6) 2007.g. 19.jūnijs: LU Juridiskās fakultātes un LU Juridiskās fakultātes vieslektora Prof. 
Tomasa Šmita (Thomas Schmitz), Baltijas – Vācijas Augstskolu Birojs rīkota specializēta 
lekcija „Pilnvaru dalīšana un konstitucionālās tiesas” 
7) 2007.g. 21.jūnijs: LU Juridiskās fakultātes un žurnāla "Jurista Vārds" rīkots studentu 
pētniecisko darbu konkurss "Parādi sevi Latvijas juristu vidū" 



8) 2007.g. 23.–24.augusts: LU starptautiskais seminārs ar LU  Juridiskās fakultātes dalību 
„Noziegumu upuri- kā kompensēt kaitējumu” 
9) 2007.g. 7.novembris: LU Juridiskās fakultātes un LU Juridiskās fakultātes Studentu 
pašpārvaldes rīkoti Latvijas Republikas Satversmes spēkā stāšanās 85. gadadienai veltītie 
priekšlasījumi 
10) 2007.g. 7.novembris: LU Juridiskās fakultātes un LU Juridiskās fakultātes Studentu 
pašpārvaldes rīkotā atvērtā lekcija/diskusija „Satversmes interpretācija Satversmes tiesas 
praksē” 
11) 2007.g. 16.novembris: LU Juridiskās fakultātes un žurnāla „Jurista Vārds” rīkota 
konference "Latvijas tiesību sistēma šodien", kas veltīta žurnāla 500. numura iznākšanai 
12) 2007. g. 16. novembris: LU  Juridiskās fakultātes un LU Juridiskās fakultātes vieslektora 
Prof. Tomasa Šmita (Thomas Schmitz), Baltijas – Vācijas Augstskolu Biroja rīkotais 
„Simpozijs: Konstitucionālo tiesu prakse. Ceļā no suverenitātes uz integrāciju. 
Konstitucionālo tiesu nostāja jautājumos, kas saistīti ar dalību Eiropas Savienībā” 
13) 2007.g. 22.–23.novembris: LU Juridiskās fakultātes rīkota konference „Valdemāra 
Kalniņa simtgadei veltīta starptautiska zinātniska piemiņas konference” 

 
2008.gads 

1) 2008.g. 19.janvāris: LU Juridiskās fakultātes un ELSA Latvija (European Law Students 
Association) rīkotās „Profesora Kārļa Dišlera 9. konstitucionālās tiesas procesa izspēles” 
2) 2008.g. janvāris-aprīlis: LU 66.konference 
3) 2008.g. 27.marts: LU  Juridiskās fakultātes un LR Augstākās tiesas rīkota konference 
„Administratīvo tiesu dienas” 
4) 2008.g. 25.aprīlis: LU  Juridiskās fakultātes un Latvijas Juristu biedrības rīkota konference 
„Lisabonas līgums un Eiropas Savienības jaunie tiesiskie pamati” 
5) 2008.g. 27.jūnijs: LU Juridiskās fakultātes un žurnāla "Jurista Vārds" rīkots studentu 
pētniecisko darbu konkurss "Parādi sevi Latvijas juristu vidū" 
6) 2008.g. 2.oktobris: LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures katedras rīkota 
konference ”Profesoram Arvedam Švābem 120” 
7) 2008.g. 5.novembris: LU Juridiskās fakultātes LR neatkarības 90.gadadienai veltītā 
diskusija „LR 90: tiesiskums un tiesu attīstība otrās neatkarības posmā” 
8) 2008.g. 14.novembris: LU Juridiskās fakultātes rīkota Zinātniski praktiska konference 
„Kurp ved Kriminālprocesa likums?”, kas veltīta Kriminālprocesa likuma darbības trīs gadu 
jubilejai 
9) 2008. g. 28. novembris: LU  Juridiskās fakultātes un LU Juridiskās fakultātes vieslektora 
Prof. Tomasa Šmita (Thomas Schmitz), Baltijas – Vācijas Augstskolu Birojs rīkotais 
„Simpozijs: Konstitucionālo tiesu prakse. Ceļā no suverenitātes uz integrāciju (II) . 
Konstitucionālo tiesu nostādnes un aktuālas konstitucionāltiesiskas problēmas par dalību 
Eiropas Savienībā” 
10) 2008.g. 6.decembris: LU Juridiskās fakultātes un ELSA Latvija (European Law Students 
Association) rīkotās „Profesora Kārļa Dišlera 10. konstitucionālās tiesas procesa izspēles” 
11) 2008.g. 2.-7.decembris: LU Juridiskās fakultātes rīkots seminārs doktorantiem ar 
Pēterburgas universitātes viesprofesora A.Veršiņina dalību „Tiesību integrācija Eiropā” 
 

2009.gads 
1) 2009.g. janvāris-aprīlis: LU 67.konference 
2) 2009.g. 27.marts: LU Juridiskās fakultātes un LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo 
lietu departamenta rīkota konference „Administratīvo tiesu un Administratīvā procesa 
tiesvedības 5 gadi Latvijā” 
3) 2009.g. 21.-25.aprīlis: LU Juridiskās fakultātes “Juristu dienas” 
4) 2009.g. 30.aprīlis: LU un LU Juridiskā fakultātes, starptautiskā zinātniskā konference 
“Lisabonas līgums un Eiropas Savienības jaunie tiesiskie pamati” 



5) 2009.g. 5.maijs: LU  Juridiskās fakultātes un LU Juridiskās fakultātes vieslektora Prof. 
Tomasa Šmita (Thomas Schmitz), Baltijas – Vācijas Augstskolu Biroja rīkotais seminārs 
„Eiropas Savienības tiesību 5 gadi Latvijā” 
6) 2009.g. maijs: LU Juridiskās fakultātes un LU Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes 
zinātnisko darbu konkurss cilvēktiesībās „Vai krīze ekonomikā nozīmē arī krīzi cilvēktiesību 
īstenošanā un aizsardzībā?”  
7) 2009.g. 19.maijs: LU  Juridiskās fakultātes un LU Juridiskās fakultātes vieslektora Prof. 
Tomasa Šmita (Thomas Schmitz),Baltijas – Vācijas Augstskolu Biroja rīkotais tematiskais 
vakars „Konstitūcija kā integrācijas līdzeklis – Vācijas Federatīvās Republikas pamatlikumam 
60 gadi” 
8) 2009.g. 29.maijs: LR Tieslietu ministrijas un LU Juridiskās fakultātes organizēta 
zinātnieku un praktiķu konference „Komercdarījumu tiesiskais regulējums” 
9) 2009.g. 4.jūnijs: LU Juridiskās fakultātes un Latvijas Universitātes Studentu pašpārvaldes 
organizēta akadēmiska konference „Cilvēktiesību īstenošana ekonomiskās krīzes apstākļos.”  
10) 2009.g. 13.jūnijs: LU Juridiskās fakultātes, ELSA Latvija (European Law Students 
Association), LU Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes, žurnāla „Jurista Vārds” rīkotās 
„Tiesas procesa izspēles civiltiesībās” 
11) 2009.g. 23.oktobris: LU Juridiskās fakultātes un LU Juridiskās fakultātes  Studentu 
pašpārvaldes rīkota konference „Akadēmiskais godīgums un profesionālā ētika” 
12) 2009.g. 25.novembris: LU Juridiskās fakultātes un Latvijas Administratīvo tiesnešu 
biedrības seminārs „Tiesneša neatkarība politisko izaicinājumu laikā” 
13) 2009.g. 27.novembris: LU Juridiskās fakultātes un žurnāla „Jurista Vārds” autoru un 
lasītāju konference „Krīze un tieslietas: ietekme, riski, risinājumi” 
14) 2009.g. 27.novembris: LU Juridiskās fakultātes un žurnāla "Jurista Vārds" studentu 
pētniecisko darbu konkurss "Parādi sevi Latvijas juristu vidū" 
15) 2009. gada 11. decembris: LU  Juridiskās fakultātes un LU Juridiskās fakultātes 
vieslektora Prof. Tomasa Šmita (Thomas Schmitz), Baltijas – Vācijas Augstskolu Biroja 
rīkotais Simpozijs: Konstitucionālo tiesu prakse. Ceļā no suverenitātes uz integrāciju (III)  
Konstitucionālo tiesu nostādnes Eiropas integrācijas jautājumā / Konstitucionālās tiesas un 
Lisabonas Līgums 
16) 2009.g. 19.decembris: LU Juridiskās fakultātes Zinātniski praktiskais seminārs 
„Kriminālprocesa aktuālās problēmas” 
17) 2009.g. 19.decembris: LU Juridiskās fakultātes un ELSA Latvija (European Law Students 
Association) rīkotās „Profesora Kārļa Dišlera 11.konstitucionālās tiesas procesa izspēles”. 
 
 
9.8. Vērtēšanas sistēma 
 
Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi ir šādi: 
Vērtējuma obligātuma princips. Atbilstoši šim principam programmas satura apguvi 
nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu katrā no studiju kursiem.  
Vērtēšanā tiek izmantots arī pārbaudes veidu dažādības princips, kas ir atkarīgs no 
konkrētā studiju kursa satura, kas izklāstīts katra studiju kursa aprakstā.  
Vērtējuma atbilstības princips paredz, ka pārbaudes darbos studējošiem tiek dota iespēja 
apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un zinātnisko 
atziņu lietošanas prasmes.  
Tāpat tiek ievērots vērtēšanas sistēmas skaidrības un atklātības princips, kas nodrošina 
katram studējošam iespēju orientēties, izprast un sekot vērtējuma objektivitātei.  
 
Pārbaudījumu organizēšanas kārtību LU nosaka vairāki LU tiesību akti: Noslēguma 
pārbaudījumi tiek organizēti saskaņā ar LU 2003.gada 28.aprīļa Nolikumu par noslēguma 
pārbaudījumiem. Noslēguma darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtību nosaka „Noslēguma 



darbu (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un 
aizstāvēšanas kārtība”, kas apstiprināta ar LU 2006.gada 4.jūlija rīkojumu 1/80, Juridiskās 
fakultātes domes 2009. gada 21. janvārī apstiprinātais tiesību akts „Tiesību zinātņu bakalaura 
studiju programmas Gala pārbaudījuma prasības un vērtēšanas kritēriji”. Līdztekus 
minētajiem tiesību aktiem Juridiskajā fakultātē studējošajiem ir jāievēro LU Juridiskās 
fakultātes Domes 2003.gada 1.decembra sēdē apstiprinātie „Noteikumi par prasībām studiju 
kursa sekmīgai apguvei LU Juridiskajā fakultātē”.  
 
Studiju rezultātus studiju programmā novērtē pēc diviem rādītājiem:  
kvalitātes rādītājs – atzīme pēc 10 ballu skalas; 
kvantitātes rādītājs – kredītpunkti pēc kopējā stundu skaita katrā studiju kursā.  
Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu, ja vērtējums nav zemāks par 4 (gandrīz 
viduvēji). 
 
Pārbaudījumu formas studiju programmā ir šādas: 

- programmas sekmīgai beigšanai (absolvēšanai): 
1) studiju programmas prasību pilnīga izpilde; 
2) sekmīga rakstiska bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana. 

- studiju kursa sekmīgai apguvei: 
1) sekmīga starppārbaudījumu nokārtošana; 
2) studiju kursa noslēguma pārbaudījuma (eksāmena) nokārtošana.  

 
Studiju kursa noslēguma pārbaudījumi 
Par studiju kursu starppārbaudījumu un noslēguma pārbaudījumu formām, noteikumiem un 
prasībām studējošie tiek iepazīstināti un tie tiek izskaidroti studiju kursa pirmajās nodarbībās, 
kā arī pirms studiju uzsākšanas īpaši šim nolūkam veltītās lekcijās. Prasības studiju kursu 
apguvei ir aprakstītas studiju kursa aprakstā un arī studiju kursa programmā. Lai nodrošinātu 
studentu informētību par studiju kursa un to noslēguma pārbaudījumu prasībām un 
nosacījumiem, prasības tiek iekļautas studiju kursu aprakstā LU Informācijas sistēmā (LUIS). 
Tās nedrīkst mainīt semestra laikā. Prasībām jāsatur ziņas par nodarbību apmeklējuma 
obligātumu, pārbaudes darbiem, kas tiks ņemti vērā kursa pārbaudījuma kopvērtējuma 
aprēķināšanā, kā arī vispārīga informācija par kursa noslēguma pārbaudījumu.  
Juridiskajā fakultātē atbilstoši Domes apstiprinātiem „Noteikumi par prasībām studiju kursa 
sekmīgai apguvei LU Juridiskajā fakultātē” prasībām studiju kursa pārbaudījuma 
kopvērtējumu veido semestra laikā notikušo pārbaudes darbu (starppārbaudījumu) vērtējums 
un vērtējums, kas iegūts kursa noslēguma pārbaudījumā.  
Katrā studiju kursā notiek pārbaudes darbi (starppārbaudījumi), kuru vērtējumu kopsummas 
vidējais aritmētiskais veido piecdesmit procentus no kursa pārbaudījuma kopvērtējuma. 
Studiju kursā ar 2 kredītpunktiem jāietver viens, studiju kursā ar 3 vai 4 kredītpunktiem divi, 
bet studiju kursā ar 5 un vairāk kredītpunktiem – trīs pārbaudes darbi.  

Pārbaudes darbi var būt: 
- kontroldarbi,  
- testi,  
- tiesas procesa izspēles,  
- uzstāšanās ar zinātniskiem referātiem,  
- kā arī citas studiju kursa specifikai piemērotas zināšanu pārbaudes formas, ar kurām 
katra studējošā zināšanas tiek pārbaudītas pēc visiem studiju kursa dalībniekiem 
izvirzītiem vienādiem kritērijiem.  

Studiju kursā paredzētos pārbaudes darbus studējošais drīkst kārtot secīgi, t.i., ja attiecīgi nav 
nokārtots pirmais studiju kursa programmā paredzētais pārbaudes darbs, studējošais nedrīkst 
kārtot nākošos pārbaudes darbus. Izņēmuma gadījumā, rakstot pārbaudes darbus atkārtoti, 
kursa docētājs var atļaut studentam vienlaicīgi kārtot divus pārbaudes darbus. Kursa 



noslēguma pārbaudījumu drīkst kārtot tikai studējošie, kas pirms tam sekmīgi nokārtojuši 
visus paredzētos pārbaudes darbus.  
Juridiskajā fakultātē docētājam ir aizliegts izlikt galīgo vērtējumu par studiju kursu, nerīkojot 
kursa noslēguma pārbaudījumu un pamatojoties tikai uz studējošā darba rezultātiem semestra 
laikā. Juridiskajā fakultātē visi eksāmeni tiek kārtoti rakstveidā. Mutisku eksāmenu var kārtot 
tikai izņēmuma kārtā ar studiju programmas direktora atļauju. Visos studiju kursos, kuros to 
pieļauj kursa specifika, kursa noslēguma pārbaudījuma obligāta sastāvdaļa ir vismaz viens 
praktiskais uzdevums (kāzuss). Kursa noslēguma pārbaudījumā iegūtais vērtējums veido 
piecdesmit procentus no kursa pārbaudījuma kopvērtējuma. Šāds princips ne tikai organizē 
studējošos darbam semestrī, bet arī rosina viņus koncentrēti atkārtot būtiskākos ar kursa 
tematu saistītos jautājumus.  
 
Lai iegūtu vērtējumu studiju kursos „Studiju darbs I”, „Studiju darbs II” un „Studiju darbs 
III”, izstrādātie studiju darbi ir jāizstrādā un jāiesniedz tā vadītājam, un jāaizstāv atbilstoši 
kursa aprakstam. Studiju darbam ir sekmīgs (pozitīvs) vērtējums, ja tas atbilst studiju darba 
izstrādei izvirzītām prasībām pēc formas, pēc satura un aizstāvēšanās līmeņa.  
 
Bakalaura darbs 
Lai veiktu studējošo zināšanu un kompetenču pārbaudi, studiju programmā tiek rīkota 
izstrādātā bakalaura darba un tā aizstāvēšanas novērtēšana. 
Novērtējumu par bakalaura darbu students iegūst pēc tā sekmīgas aizstāvēšanas. Bakalaura 
darba aizstāvēšanai tiek organizēta un to vērtē gala pārbaudījumu komisija, kura lēmumu 
pieņem ar balsu vairākumu, ievērojot koleģialitātes principu. 
 
Vērtējot bakalaura darbu, tiek ņemti vērā kritēriji, kas noteikti „Noslēguma darbu (bakalaura, 
maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība”, 
kas apstiprināta ar LU 2006.gada 4.jūlija rīkojumu 1/80. un Juridiskās fakultātes izstrādātā un 
apstiprinātā „Tiesību zinātņu bakalaura studiju programmas Gala pārbaudījuma prasības un 
vērtēšanas kritēriji”, un tie ir:   
- rakstiski iesniegtā bakalaura darba kvalitāte (atbilstība noformēšanas prasībām, tai skaitā 
noteiktajam apjomam, temata aktualitāte, izpētes pakāpe, pielietoto izpētes metožu atbilstība 
pētījuma priekšmetam un mērķim, to pielietošana, izmantoto avotu (zinātnisko doktrīnu, 
normatīvo aktu) daudzums, atbilstība tematam un izpētes kvalitāte; rezultivitāte, izklāsta 
skaidrība, pārskatāmība un secīgums, izdarīto secinājumu un izteikto priekšlikumu 
oriģinalitāte, aktualitāte un pamatotība); 
- darba autora ziņojums, kurā tiek vērtēta prasme zinātniski, koncentrēti un argumentēti 
iepazīstināt ar veikto pētījumu, formulēt secinājumus, norādīt turpmākos iespējamos pētījuma 
virzienus;  
- studenta atbildes uz uzdotajiem jautājumiem; 
- prasme diskutēt.  
 
Diplomu par profesionālā bakalaura grāda un jurista kvalifikācijas iegūšanu students saņem, 
ja viņš ir sekmīgi apguvis programmu, t.sk., aizstāvējis bakalaura darbu un nokārojis gala 
pārbaudījumu (eksāmenu), saņemot katrā no tiem vērtējumu ne mazāku par 4 ballēm.   
 
Studiju kursu, tai skaitā bakalaura darbu rezultāti tiek apspriesti Tiesību zinātņu studiju 
programmas padomes sēdēs, Juridiskās fakultātes struktūrvienībās, tai skaitā arī starp studiju 
kursu docētājiem.  
Secinājumi tiek izmantoti studiju darba pilnveidošanai.  
 
 
 



9.9. Studējošie 
Studējošo skaits (provizoriski plānotais). 

Studentu skaits pa studiju 
gadiem 

 1.gadā 
imatri
kulēto 
studen
tu 
skaits 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Kopā 
mācās 

T.sk. par 
maksu 

Absol- 
ventu 
skaits 

Eksmatri-
kulēto 
skaits 
(Atbirums) 

2010.g. - - - - - 146 - 146 146 - - 
 
Gatavojot studiju programmu akreditācijai, 2009./2010.akadēmiskā gada decembrī –janvārī 
tika veikta studējošo un absolventu aptauja (aptaujas anketu skat. 10.pielikumā). 
Aptauju organizēšanas kārtība LU nosaka īpašs tiesību akts „Aptauju organizēšanas kārtība 
LU”, kas apstiprināts ar LU 17.05.2005. rīkojumu Nr.1/98. Studiju procesa novērtēšanai LU 
izmanto atbilstoši šai kārtībai parasti izmanto divas anketas: Par studiju programmu un Par 
studiju kursu un tā docētāju.  
Ņemot vērā apsvērumu, ka līdz šim LU nebija īstenota programma, netika veikta aptauja par 
studiju kursiem un to docētājiem. 
Vienlaikus, raksturojot studiju programmu šajā aspektā, atzīmējams, ka, lai novērtētu 
profesionālā bakalaura studiju programmas „Publiskās tiesības” efektivitāti un atbilstību 
studentu vēlmēm, 2006.gada maijā tika veikta studiju programmas I kursa studentu aptauja. 
Lielākā daļa aptaujāto studentu ir apmierināti ar izvēlēto studiju programmu (79 %), pārējie 
(21%) uzskata, ka varētu būt labāka. Neviens students nebija atbildējis, ka ir neapmierināts ar 
studiju programmu.4  
 
Studējošo aptaujas LU organizē ar mērķi novērtēt un pilnveidot studiju procesa kvalitāti un 
noskaidrot studējošo viedokli par studiju procesu kopumā, par izvēlēto studiju programmu, 
kursiem un to docētājiem. 
Atbilstoši LU noteiktajai kārtībai, ar anketu par studiju programmu aptaujā pēdējo studiju 
gadu studentus, kuri var novērtēt studiju programmu kopumā. Aptaujās tiek izmantota šāda 
vērtējumu skala: 
1-ļoti labi; 
2-labi; 
3-apmierinoši; 
4-neapmierinoši. 
Apkopojot aptaujas rezultātus, secināms, ka Latvijas Policijas akadēmijas otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Publiskās tiesības” 
absolventus programmas studiju kursu piedāvājums, studiju kursu saturs, studiju programmas 
piedāvātā iespēja attīstīt zinātniskās /pētnieciskās/profesionālās prasmes un iemaņas, studijās 
iegūtās prasmes strādāt ar informāciju, nodarbību plānojums pilnībā apmierina vai drīzāk 
apmierina. 
 
Studiju procesa pilnveidošanā studiju programmā studējošie iesaistās galvenokārt ar 
Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes starpniecību. 2002.gadā studentu pašpārvalde 
iniciēja izstrādāt visām tiesību zinātnes studiju programmās saistošu nolikumu, kurā būtu 
noteikti vienoti kritēriji studiju kursu sekmīgai apguvei. Attiecīgi nolikums „Par prasībām 
studiju kursa sekmīgai norisei Juridiskajā fakultātē” tika apstiprināts ar Juridiskās fakultātes 
Domes 2003.gada 1.decembra lēmumu un tika ieviests no 2003./2004. akadēmiskā gada 
pavasara semestra. Šis nolikums nosaka cik un kāda veida pārbaudes darbi studentam ir 
semestrī jāveic, eksāmenu struktūru, kā arī cik lielā mērā galīgās atzīmes noteikšanā ir jāņem 
vērā studenta darbs semestrī.  
                                                 
4 Kā informācijas avots izmantoti Latvijas Policijas akadēmijas Profesionālās bakalaura studiju programmas 
„Publiskās tiesības” 2006. gada akreditācijas materiāli. 



Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes pārstāvji darbojas Juridiskās fakultātes Domē (ar 
balsstiesībām), kas nodrošina studentu demokrātisku dalību Juridiskajai fakultātei svarīgu 
jautājumu izlemšanā. Tāpat Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes pārstāvji ir iesaistīti 
dažādās Juridiskās fakultātes darba grupās, piedaloties visās sanāksmēs un sniedzot savu 
viedokli par nepieciešamajām izmaiņām un priekšlikumiem.  
Studentu pārstāvji aktīvi darbojas arī Tiesību zinātņu studiju programmas padomē.  
Individuāli studējošie nemitīgi piedalās studiju procesa analīzē, kas tiek veikta, saņemot 
studējošo sūdzības, priekšlikumus un ierosinājumus. Juridiskās fakultātes Studentu 
pašpārvalde sadarbojoties ar mācībspēkiem ir iniciējusi dažādu semināru, konferenču, 
konkursu rīkošanu. Kopumā vērtējot, jāatzīst, ka Juridiskās fakultātes studējošie ir aktīvi savu 
interešu un tiesību aizstāvji. Kopīgs studējošo un vadības, pārvaldes institūciju darbs ir 
pamats auglīgam darbam fakultātē kopumā.  
Jāuzsver, ka Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes pārstāvji aktīvi piedalās LU 
institūciju darbā, kā, piemēram, ir Senāta locekļi. 
 
 
9.10. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
 
Atbilstoši LU misijai, LU panākumus veido darbinieku, tai skaitā docētāju prāts, talants un 
darbs. LU ir definējusi, ka tā rūpējas par darbinieku profesionālo un radošo spēju izaugsmi, 
vienojot studijas un pētniecību, klasiskās universitātes tradīcijas un dinamisku attīstību.  
 
 
9.10.1. Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla sastāvs ir šāds: 
 

                      Grāds 

Amats (ievēlēts LU) 

Ar doktora 
grādu (skaits)

Ar maģistra 
grādu (skaits) 

Citi5 
(skaits) 

Kopā 

Profesori 9   9 

Asociētie profesori 2   2 

Docenti 9   9 

Lektori 1 19 1 21 

Asistenti    - 

Kopā 22 19 1 41 

Atsevišķu studiju kursu īstenošanai piesaistīti Dr.iur. Aivars Fogels, M.soc.zin. Guna 
Kaminska, M.iur. Agra Reigase, Dr.iur. Andrejs Vilks, kuri nav ievēlēti LU akadēmiskos 
amatos. 

 
9.10.2. Akadēmiskā personā pētnieciskie virzieni un to rezultāti, projektu vadība 
 
LU kā augstākās izglītības institūcija saskaņā ar Augstskolu likumu, veic kā studiju, tā arī 
zinātnisko darbu. Ikviena akadēmiskā personāla darba pienākumos ir veikt zinātnisko darbu.  

Studiju programmas īstenošanā iesaistītie docētāji veic pētījumus visās tiesību zinātnes 
apakšnozarēs: civiltiesību apakšnozarē, valststiesību apakšnozarē, starptautisko tiesību 
apakšnozarē, krimināltiesību apakšnozarē, tiesību teorijas un vēstures apakšnozarē, 
kriminālistikā un operatīvās darbības apakšnozarē un policijas tiesību apakšnozarē. 

                                                 
5 Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 



Zinātniskās publikācijas un dalība zinātniskajās konferencēs norādīta iesnieguma pielikumā, 
bet nozīmīgākie pētījumu projekti, kuros piedalījušies LU Juridiskās fakultātes docētāji, ir 
šādi:  

 
LZP finansētie (granti) pētījumi: 

 
1. 02.0020. Sociālās politikas, un sociāli tiesiskas valsts veidošana Latvijā, (2002.-

2005.gads), vadošie pētnieki - K.Torgāns, V.Liholaja, pētnieki - J.Lazdiņš. S.Osipova, 
D.Apse. 

2. 04.1310. Latvijas privāttiesību piemērošana un pilnveidošana ES ietvaros. (2004.-2008.), 
vadītājs K.Torgāns, galvenie izpildītāji – A.Bitāns, J.Rozenfelds, J.Kārkliņš, B.Broka. 

3. 06.0044. Demokrātijas, tiesiskuma un cilvēkdrošības stiprināšana Latvijā (2006.–2009.)”, 
vadošais pētnieks K.Torgāns, pētnieki – V.Liholaja, J.Lazdiņš, S.Osipova, J.Neimanis, 
D.Apse, I.Roze.  

4. 04.1311. Dabas resursu īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi. (2004.-2008.), vadītāja 
I.Čepāne, galvenie izpildītāji – S.Meiere. 

5. 09.1504. Latvijas Civillikuma Saistību tiesību daļas pieskaņošana Eiropas Savienības 
Kopējam modelim (Common Frame of Reference). (2009.), vadītājs K.Torgāns, galvenie 
izpildītāji – J.Rozenfelds, J.Kārkliņš, A.Bitāns. 

6. 09.1506. Kriminālprocesa modernizācijas rezultāti un turpmākās attīstības virzieni. 
(2009.), vadītāja Ā.Meikališa, galvenie izpildītāji – K.Strada-Rozenberga, E.Nīmande, 
G.Kūtris, V.Zeppa-Priedīte. 

7. 09.1507. Tiesību attīstība Latvijā ilgtspējīgas attīstības kontekstā. (2009.), vadītāja. 
I.Čepāne, galvenie izpildītāji – S.Meiere. 

 
 

Valsts finansētie projekti: 
1. Ilma Čepāne. „Sabiedrības līdzdalības tiesības būvniecības un teritorijas plānošanas 

procesā”, pasūtītājs „Sabiedrība par atklātību – Delna”, 2004. 
2. Ilma Čepāne. ”Tiesiskuma nodrošināšana kāpu aizsargjoslu apbūves sfērā”, pasūtītājs 

„Sabiedrība par atklātību – Delna”, 2005. 
3. Linda Damane. Tieslietu ministrijas izveidota darba grupa „Koncepcijas par Civillikuma 

Mantojuma tiesību daļas modernizāciju” izstrādei, Latvijas Universitātes pārstāvis 
01.10.2007.-19.05.2009. 

4. Linda Damane. Tieslietu ministrijas izveidota darba grupa ‘’Koncepcijas par valsts 
testamentu reģistra izveidi’’ izstrādei, Latvijas Zvērinātu notāru padomes pārstāvis. 
30.08.2007.-03.06.2009. 

5. Diāna Apse. Pētījums par abstraktu un kazuistisku normu pielietojuma problemātiku 
valsts pārvaldē. Pēc TM pasūtījuma. Rīga. 2007., 80.lpp. 

6. Kristīne Strada-Rozenberga. 2008.- Zinātniskās pētniecības un infrastruktūras attīstības 
projekts „Kriminālprocesuālās aizturēšanas tiesiskums” – LR iekšlietu ministrija, Iekšlietu 
ministrijas un LPA vienošanās par zinātniskās darbības attīstības nodrošinājumu 
2008.gadā nr.51-13.06.2008, līgums par Iekšlietu ministrijas finansētā projekta 
„Kriminālprocesuālās aizturēšanas tiesiskums” īstenošanu, reģ. nr. 24-08/46) – pētījuma 
veicēja par tēmu „Kriminālprocesuālās aizturēšanas kā kriminālprocesuālā piespiedu 
līdzekļa būtība – nacionālie un starptautiskie aspekti”. 

7. Kristīne Strada-Rozenberga. 2008.- Pētījums „Cietušo tiesību realizācija privātapsūdzības 
lietās – kriminālprocesuālais regulējums, prakse, problēmas, risinājumi” – pasūtītājs LR 
Tieslietu ministrija (autortiesību līgums nr.1-6.1/66) 

8. Ārija Meikališa. 2008.g. - Iekšlietu ministrijas pasūtīts zinātniskās pētniecības un 
infrastruktūras attīstības projekts „Kriminālprocesuālās aizturēšanas tiesiskums” (iekšlietu 
ministrijas un LPA vienošanās par zinātniskās darbības attīstības nodrošinājumu 

http://2005.-2006.gads/
http://2005.-2006.gads/


2008.gadā nr.51-13.06.2008, līgums par Iekšlietu ministrijas finansētā projekta 
„Kriminālprocesuālās aizturēšanas tiesiskums” īstenošanu, reģ. nr. 24-08/46) – projekta 
izpildītājs, tēma „Kriminālprocesuālās aizturēšanas tiesiskās reglamentācijas vēsturiskā 
attīstība Latvija”. 

9. Ārija Meikališa. 2008.g. -LR Augstākās tiesas pasūtīts pētījums „Par republikas tiesu 
praksi, piemērojot Kriminālprocesa likuma normas par apsūdzības grozīšanu iztiesāšanas 
gaitā (KPL 461-462.p.) (2008.gada 30.jūnija autorlīgums nr.148) 

10. Daina Ose. Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmumi par 
kasācijas tiesvedības izbeigšanu lietā, pasūtītājs LR Augstākā tiesa 2008. gada 24. aprīlis 
– 1. septembris  

11. Artūrs Kučs. „Drošība un tolerance-imigrantu veiksmīgas integrācijas priekšnosacījumi 
Latvijā”, pasūtītājs: Starptautiskā Migrācijas organizācija. 2009.gada 1.jūlijs - 
30.septembris.  

 
LU pētniecības projekti 

1. ZP-51. Tiesību evolūcija Latvijas teritorijā Krievijas impērijas sastāvā (Letonika: Latvijas 
tiesību vēsture XVIII-XIX gadsimtā. (2006.-2008.), vadītāja S. Osipova, izpildītāji – 
J.Lazdiņš, E.Grigore-Bāra, I.Roze. 

2. ZP-27. Saistību tiesību modernizācijas grupa. Civillikuma daļu „Saistību tiesības” un 
„Lietu tiesības”atjaunināšana. (2007.-2009.), vadītāji J.Kārkliņš, K.Torgāns, izpildītāji – 
A.Bitāns, J.Rozenfelds, I.Lībiņa-Egnere. 

3. ZP-123. Reliģisko organizāciju likuma komentāri. (2008.), vadītājs R.Balodis, izpildītāji – 
J.Briede. 

4. ZP-124. Miruša cilvēka aizsardzības tiesiskie aspekti. Miruša cilvēka audu izņemšanas 
tiesiskie priekšnoteikumi Latvijā un citās ES dalībvalstīs salīdzinošā skatījumā. (2008.), 
vadītāja V.Liholaja. 

5. ZP-b/n. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. 
(2009.), vadītājs R.Balodis, izpildītāji – V.Liholaja, I.Lībiņa-Egnere, A.Bitāns, M.Ruķers, 
A.Kučs, G.Kusiņš, J.Briede, K.Balodis, S.Meiere, J.Neimanis, K.Dupate, A.Kovaļevska, 
A.Kārkliņa, J.Rozenfelds, M.Krūmiņš, I.Čepāne. 

6. ZP-b/n. Latvijas tiesību vēsture Baltijas reģiona tiesību vēstures kontekstā. (2009.), vadītāji 
– J.Lazdiņš, S.Osipova. 

 
 

Līdzdalība starptautiski finansētos pētījumu projektos 
1. Ilma Čepāne. Eiropas Savienības LIFE – Nature projekts „Piekrastes biotopu aizsardzība 

un apsaimniekošana Latvijā” (2002. – 2005.) 
2. Artūrs Kučs. LU dalība Eiropas starpuniversitāšu centra cilvēktiesībās un demokratizācijā, 

kā arī Eiropas maģistra programmas cilvēktiesībās un demokratizācijā īstenošanā. (2005.-
2009.) 

3. Edmunds Broks. Amsterdamas Universitātes un Oxford University Press projekts: 
International law in domestic courts, 2006. – pašlaik. 

4. Sanda Runte. RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITÄT HEIDELBERG organizēts projekts 
„Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States”, 2007.  

5. Kristīne Dupate. Pētījums „Vardarbības ģimenē tiesiskais regulējums Latvijā un tā 
atbilstība starptautiskajiem tiesību aktiem”, pasūtītājs - Pasaules Veselības organizācijai. 
2007. 

6. Kristīne Dupate. Pētījumi par ES brīvas darbaspēka kustības tiesību problemātiku Latvijā 
un ES, Eiropas Komisijas nacionālo ekspertu tīkls ES brīvas darbaspēka kustības tiesību 
jautājumos,  Hijmegenas Universitātes Migrācijas tiesību centrs (The Centre for Migration 
Law of the University of Nijmegen), Nīderlande.  2007. – pašlaik .                    



7. Kristīne Dupate. Pētījumi par ES un nacionālo darba tiesību problemātiku Latvijā un ES, 
salīdzinošās darba tiesības ES, Eiropas Komisijas nacionālo ekspertu tīkls ES darba tiesību 
jautājumos, Leidenas Universitāte (University of Leiden), Nīderlande. 2007. – pašlaik. 

8. Ilma Čepāne. Eiropas Savienības Komisijas projekts „Eiropas Savienības piekrastes zonu 
ilgtspējīga attīstība: Baltijas jūras reģiona dimensija” (2007). 

9. Irēna Kucina. Dalība Eiropas Komisijas izsludinātajā un finansētajā projektā. Pētījums: 
„REPORT ON THE ENFORCEMENT OF FAMILY LAW DECISIONS IN LATVIA”, 
2008.gads (pieejams, 
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/family_rights/latvia_en.pdf).  

10. Kristīne Dupate. Pētījumi par ES brīvas darbaspēka kustības tiesību problemātiku Latvijā, 
Eiropas Komisijas nacionālo ekspertu tīkls ES dzimumu līdztiesības tiesību jautājumos, 
Eiropas Komisija, projekta vadītājs Utrehtas Universitāte, Nīderlande. 2008. – pašlaik. 

11. Kristīne Dupate. Eiropas darba tiesību definēšana vienota Darba tiesību kodeksa izveidei 
Eiropā, Leidenas Universitāte (University of Leiden), Nīderlande. 2008. – pašlaik. 

12. Agris Bitāns. Eiropas Komisijas (the European Commission) finansēts projekts - Economic 
Loss Caused by Genetically Modified Crops. Liability and Redress for the Adventitious 
Presence of GMOs in Non-GM Crops (Tort and Insurance Law, vol. 24). Vienna/New 
York: Springer 2008, p.271 – 276. 

13. Kristīne Strada-Rozenberga. 2008.- Universite de Bruxelles, Institut d’etudes europeennes 
sadarbībā ar Eiropas Krimināltiesību akadēmiskā tīkla (European Criminal Law Academic 
Network) atbalstu veiktais pētījums „Analysis of future of mutual recognition in criminal 
metters in the European Union” – vietējā eksperte 

14. Māris Lejnieks. Eiropas komisijas finansēts projekts “STUDY ON MEMBER STATES’ 
LEGISLATIONS AND PRACTICES IN THE FIELD OF CONSULAR PROTECTION”, 
pētījums “Latvijas prakse konsulārās palīdzības sniegšanai”. 2009. 

 

 
9.10.3. Akadēmiskā personāla atlase, atjaunošana, apmācība un attīstība 
 
Pēdējos gados Juridiskajā fakultātē ir notikusi visai būtiska akadēmiskā personāla 
atjaunošanās, tiesību zinātnes studiju programmas īstenošanā arvien vairāk iesaistoties 
jauniem mācībspēkiem.  
Nozīmīgākais instruments akadēmiskā personāla atlasē un atjaunošanā ir tiesību doktora 
grādu ieguvušo mācībspēku īpatsvara palielināšana. Kopš 2004. gada 7 studiju programmas 
mācībspēki ir ieguvuši doktora grādu, kas ir visai ievērojams skaits, salīdzinot ar iepriekšējo 
periodu. 6 no jaunajiem tiesību zinātņu doktoriem grādu ieguvuši  Latvijas Universitātē, bet 
viens Minsteres Vestfāles Universitātē. 
Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē aizstāvēti šādi promocijas darbi: 
2004.gads D.Rezevska „Vispārējo tiesību principu aksioloģiskie un funkcionālie aspekti 
Latvijas tiesiskās sistēmas transformācijā” 
2005.gads J.Neimanis „Tiesību tālākveidošanas konstitucionālie un metodoloģiskie 
problēmjautājumi” 
2006.gads J.Briede „Administratīvais akts” 
2007.gads 
E.Nīmande „Krimināllistiskās mācības par noziedzīgu nodarījumu teorētiskiem aspektiem” 
A.Rodiņa „Konstitucionālās sūdzības teorija un prakse Latvijā” 
2008.gads A.Kārkliņa  „Valsts prezidenta atlaišanas institūts” 
2005.gadā A. Lošmanis veiksmīgi pabeidza dokotorantūras studijas un aizstāvēja promocijas 
darbu Minsteres Vestfāles Universitātes Tiesību zinātņu fakultātē, Vācijā “Unternehmenskauf 
im deutsch-lettischen Rechtsvergleich”- „Uzņēmuma pirkums Latvijas un Vācijas tiesību 
salīdzinājumā”.  



 
 
9.11. Studiju programmas īstenošanai nepieciešamais un iesaistītais palīgpersonāls  
 
Studiju programmas palīgpersonāla raksturojums un uzdevumi studiju programmas īstenošanā 
ir šādi:  
 

Amata 
nosaukums 

Skaits Uzdevumi 

Dekāna palīgs 1 1.   Studējošo aptauju organizēšana saskaņā ar LU tiesību 
aktiem. 
2.   Studējošo prakšu norises organizēšana un prakšu 
vadītāju darbības koordinēšana. 
3.   Sadarbībā ar atbildīgo personu un saskaņā ar viņa un 
dekāna norādījumiem līdzdarbošanās prakses vietu 
nodrošināšanas, līgumu slēgšanas un sadarbības ar prakses 
vietām organizēšanā. 

Izpilddirektors 1 1.  Fakultātes finanšu  līdzekļu kontrolēšana, materiālo 
vērtību un telpu racionāla un lietderīga izmantošana. 
2.  Fakultātes ieņēmumu un izdevumu plāna kontrolēšana 
un realizācija, fakultātes infrastruktūras attīstības 
pārraudzīšana. 
3.   Pasniedzēju slodzes uzskaite un nodarbību saraksta 
plānošana, telpu noslodzes kontrole. 
4.   Patstāvīgi seko nepieciešamo normatīvo aktu 
izmaiņām, informē un konsultē fakultātes dekānu un 
fakultātes personālu par LU darbību reglamentējošajiem 
normatīvajiem aktiem un LU tiesību aktiem.   
5. Kontrolē un nodrošina fakultātes studentiem un 
darbiniekiem labvēlīgu darba vidi atbilstoši noteiktajiem 
normatīviem un pārzina ugunsdrošības un apsardzes 
jautājumus fakultātē. 

Sekretāre 1 1. Fakultātes lietvedības pārzināšana un kārtošana atbilstoši 
nomenklatūrai un LU lietvedības dokumentiem. 
Dokumentu noformēšanas pareizības kontrole atbilstoši 
normatīvajiem aktiem. Dokumentu sistematizēšana un lietu 
veidošana atbilstoši fakultātes nomenklatūrai. 
2. Ienākošo / izejošo fakultātes dokumentu noformēšana. 
3. Dekāna norādījumu reģistrācija, to pavairošana un 
izsūtīšana. 
4. Izziņu, izrakstu, paziņojumu u.c. dokumentu 
sagatavošana. 
5. LU vadības un administrācijas rīkojumu un norādījumu, 
dekāna  norādījumu  un Domes lēmumu   izpildes termiņu 
kontrolēšana. 
6.   Fakultātes diplomu pielikumu noformēšana. 

Studiju 
metodiķe nodaļā 
(pilna laika un 
nepilna laika) 

6 1. Nodaļā sagatavoto dokumentu noformēšanas pareizības 
kontrole atbilstoši tiesību aktiem. 
2. Nodaļā saņemto norādījumu un LU rīkojumu pildīšana 
atbilstoši noteiktai kārtībai. 
3.  Pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamo lietu uzglabāšana līdz 
to nodošanai arhīvā; nepieciešamo dokumentu 



sagatavošana lietu nodošanai arhīvā. 
4.Studentu konsultēšana par studiju procesa organizēšanu 
fakultātē un LU kopumā, LU tiesību aktu  izskaidrošana, 
metodiskas palīdzības sniegšana studentiem. 
5.Studentu savlaicīga informēšana par darba organizāciju 
un izmaiņām darba organizācijā  atbilstoši tiešā vadītāja un 
programmas direktoru norādījumiem. 
6.  Studentu lietu kārtošana, tai skaitā studiju grāmatiņu 
kārtošana, nepieciešamo ierakstu veikšana studiju 
dokumentācijā un LUIS sistēmā un citu ar studiju 
dokumentāciju saistītu darbību veikšana. 
7.  Absolventu dokumentācijas sagatavošana un diploma 
pielikumu noformēšana. 

Studiju 
metodiķe 
katedrā 
(struktūrvienībā)

5 1.Katedrā saņemto un nosūtāmo dokumentu 
(korespondences) reģistrācija, šķirošana un kustības 
organizēšana atbilstoši noteiktai kārtībai. 
2.Katedrā saņemto norādījumu un LU rīkojumu pildīšana 
atbilstoši noteiktajai kārtībai. 
3.  Katedras  mācībspēku un mācībspēku, kuri pasniedz 
tiesību kursus citu zinātņu nozaru studentiem, ieņemamo 
amatu, kategoriju un kvalifikācijas pārzināšana, kā arī 
darba līgumu un citu ar darba tiesiskajām attiecībām 
saistīto dokumentu noformēšana. 
4.  Katedras un nejuridisko specialitāšu studentu studiju 
darbu reģistrēšana (tai skaitā diplomdarbu un maģistra 
darbu reģistrēšana LUIS sistēmā) un ar to saistītās 
dokumentācijas izstrādāšana un apkopošana. 
5.  LU pieprasījumu, pasniedzēju apzināšana,  kursu 
pieteikumu, programmu atjaunināšanas un 
pārapstiprināšanas koordinēšana un saskaņošana  ar 
Juridiskās fakultātes katedrām un citām LU fakultātēm par 
Juridiskās fakultātes piedāvātajiem tiesību kursiem 
studentiem, kas nestudē tiesību zinātnes. 
6. Piedalīšanās iestājpārbaudījumu organizatoriskajos 
darbos. 

Informācijas 
sistēmu 
administrators 

1 1. Uzstādīt un konfigurēt datortehniku, informācijas 
pārraides un apstrādes tehniku. 
2. Veikt nepieciešamo datortehnikas un informācijas 
pārraides un apstrādes tehnikas apkopi. 
3.  Veikt sīkus datortehnikas un informācijas pārraides un 
apstrādes tehnikas remontus. 
4.   Programmatūras uzturēšana. 
5.   Sistēmas drošības nodrošināšana. 
6. Kontrolēt datoru ekspluatācijas noteikumu ievērošanu. 
7.   Fakultātes mājas lapas uzturēšanu. 

Datortīkla 
administrators 

1 1. Datorklasē saņemto norādījumu un LU rīkojumu 
pildīšana atbilstoši noteiktajai kārtībai. 
2. Datorklasē strādājošo studentu uzraudzīšana un kontrole. 
3.  Studentu konsultēšana darbā ar datortehniku. 
4.  Studentu konsultēšana un apmācība informatīvo datu 
bāžu un LUISa izmantošanā. 
5. Studentu konsultēšana un apmācība bakalaura, 



diplomdarbu un maģistra darbu saglabāšanai PDF formātā. 
Juridiskās 
prakses un 
palīdzības 
centra direktors  

1 Konsultantu – pasniedzēju un praktiķu – piesaistīšana Centra 
rbā ar mērķi sekmēt studentu apmācību un iesaistīšanu 
ridiskās palīdzības sniegšanā. 
Studentu apmaiņas vizīšu un sadarbības ar šādiem centriem 

valstīs organizēšana. 
Studentu darbības juridiskās palīdzības sniegšanā 
organizēšana un nodrošināšana. 

 
 
9.12. Studiju programmas īstenošanā iesaistītās struktūrvienības un to uzdevumi  
 

Struktūrvienība Uzdevumi 
Starptautisko un 
Eiropas tiesību 
zinātņu katedra 

1. Sagatavot kvalificētus speciālistus starptautisko un Eiropas 
tiesību zinātnēs; 

2. Sekmēt studiju programmu satura pilnveidošanos un kvalitātes 
paaugstināšanos, iekļaujot studiju programmu apguvē jaunas 
teorētiskas un praktiski piemērojamas atziņas; 

3. Veikt fundamentālus pētījumus starptautisko un Eiropas tiesību 
pētnieciskajās nozarēs: Starptautiskajās publiskajās tiesībās, 
starptautiskajās privātajās tiesībās, starptautiskajās cilvēktiesībās, jūras 
tiesībās, Eiropas Savienības tiesībās; 

4. Organizēt speciālistu papildizglītošanu; 
5. Veikt konsultatīvi informējošu darbību par starptautisko tiesību 

pētnieciskajām metodēm un uzkrāt šādai darbībai nepieciešamo 
informāciju; 

6. Popularizēt sabiedrībā zināšanas par starptautiski tiesiskām 
saistībām un veicināt iedzīvotāju tiesisko izglītošanu. 

7. Sadarboties ar citām institūcijām iekšzemē un ārzemēs; 
8. Programmas realizācijai katedra nodrošina šādu studiju kursu 

docēšanu: Starptautiskās publiskās tiesības, Eiropas tiesības, 
Starptautiskās privātās tiesības, Starptautiskie līgumi par palīdzību 
krimināllietās, Studiju darbs I, II, III, Bakalaura darbs.  

Tiesību teorijas 
un vēstures 
katedra 

1. Zinātniski un praktiski attīstīt tiesību teorijas un vēstures nozari, 
2.Sniegt topošajiem juristiem zināšanas tiesību teorijā, tiesību 
filozofijā un tiesību vēsturē, 
3. Sekmēt studiju programmu satura pilnveidošanos un kvalitātes 
paaugstināšanos, iekļaujot studiju programmu apguvē jaunas 
teorētiskas un praktiski piemērojamas atziņas; 
4. Veikt fundamentālus pētījumus tiesību teorijas un vēstures 
pētnieciskajās nozarēs: tiesību teorija, tiesību vēsture, tiesību 
filozofija, tiesību socioloģija, jurista ētika, u. c.; 
5. Organizēt speciālistu papildizglītošanu; 
6. Veikt konsultatīvi informējošu darbību par jurisprudences 
pētnieciskajām metodēm un uzkrāt šādai darbībai nepieciešamo 
informāciju; 
7. Popularizēt sabiedrībā zināšanas par tiesībām 
8. Sadarboties ar citām institūcijām iekšzemē un ārzemēs.  
9. Programmas realizācijai katedra nodrošina šādu studiju kursu 
docēšanu: Ievads tiesību socioloģijā, Juridisko metožu mācība, Valsts 
teorija, Profesionālā ētika, Latvijas valsts un tiesību vēsture, Tiesību 
teorija, Juridiskā tehnika, Tiesību normu piemērošana valsts pārvaldē, 



Studiju darbs I, II, III Bakalaura darbs. 
Krimināltiesisko 
zinātņu katedra 

1. Sagatavot kvalificētus speciālistus krimināltiesiskajās zinātnēs; 
2. Sekmēt studiju programmu satura pilnveidošanos un kvalitātes 
paaugstināšanos, iekļaujot studiju programmu apguvē jaunas 
teorētiskas un praktiski piemērojamas atziņas; 
3. Veikt fundamentālus pētījumus krimināltiesisko zinātņu nozarēs- 
krimināltiesībās, kriminālprocesā, kriminālistikā, kriminoloģijā u.c.  
4. Piedalīties speciālistu papildizglītošanas pasākumos; 
5. Veikt konsultatīvi informējošu darbību par krimināltiesisko zinātņu 
nozaru pētnieciskajām metodēm un uzkrāt šādai darbībai nepieciešamo 
informāciju; 
6. Popularizēt sabiedrībā juridiskās zināšanas un sekmēt iedzīvotāju 
tiesisko izglītošanu; 
7. Sadarboties ar citām institūcijām iekšzemē un ārvalstīs. 
8. Programmas realizācijai katedra nodrošina šādu studiju kursu 
docēšanu: Runas māksla, Tiesu varas institūciju tiesības, 
Krimināltiesības, Kriminālprocesa tiesības, Kriminālsodu izpildes 
tiesības, Kriminālistika, Kriminoloģija, Tiesas darba organizācija, 
Kriminālprocesa tiesības. Speciālais kurss, Kriminālistika. Speciālais 
kurss, Tiesas izmeklēšana, Kriminālprocesa tiesības. Speciālais kurss, 
Studiju darbs I, II, III, Bakalaura darbs, Prakse. 

Civiltiesisko 
zinātņu katedra 

1. Nodrošināt zinātnisko bāzi kvalificētu speciālistu sagatavošanā; 
2. Sekmēt studiju programmu satura pilnveidošanos un kvalitātes 
paaugstināšanos, iekļaujot studiju programmu apguvē jaunas 
teorētiskas un praktiski piemērojamas atziņas; 
3. Veikt fundamentālus pētījumus privāttiesību pētnieciskajās nozarēs: 
civiltiesības, komerctiesības, darba tiesības, kā arī procesuālās tiesības 
u.c.;  
4. Organizēt speciālistu papildizglītošanu; 
5. Veikt konsultatīvi informējošu darbību par privāttiesību 
pētnieciskajām metodēm un uzkrāt šādai darbībai nepieciešamo 
informāciju; 
6. Popularizēt sabiedrībā jaunākās atziņas civiltiesiskajās zinātnēs; 
7. Sadarboties ar citām institūcijām iekšzemē un ārzemēs. 
8. Civiltiesību vispārīgie pamati, Lietu (īpašuma) tiesības, Darba 
tiesības, Ģimenes un mantojuma tiesības, Saistību tiesības, 
Civilprocesa tiesības, Komerctiesības, Civilprocesa tiesības. 
Speciālais kurss, Tiesas un tiesu izpildītāji spriedumu izpildes 
procesā, Studiju darbs I, II, III, Bakalaura darbs, prakse.  

Valststiesību 
zinātņu katedra 

1. Sagatavot kvalificētus speciālistus valststiesību zinātnēs; 
2. Sekmēt studiju programmu satura pilnveidošanos un kvalitātes 
paaugstināšanos, iekļaujot studiju programmu apguvē jaunas 
teorētiskas un praktiski piemērojamas atziņas; 
3. Veikt fundamentālus pētījumus publisko tiesību pētnieciskajās 
nozarēs: administratīvajās tiesībās, konstitucionālajās tiesībās, datu 
aizsardzības tiesībās, baznīcu tiesībās, pašvaldību tiesībās, muitas 
tiesībās u.c; 
4. Organizēt speciālistu papildizglītošanu; 
5. Veikt konsultatīvi informējošu darbību par publisko tiesību 
pētnieciskajām metodēm un uzkrāt šādai darbībai nepieciešamo 
informāciju; 
6. Popularizēt sabiedrībā zināšanas par valststiesībām 



7. Sadarboties ar citām institūcijām iekšzemē un ārzemēs. 
8. Programmas realizācijai katedra nodrošina šādu studiju kursu 
docēšanu: Ievads studijās, Lietvedības pamati, Konstitucionālās 
tiesības, Administratīvās tiesības, Pašvaldību tiesības, Finanšu un 
nodokļu tiesības, Administratīvā procesa tiesības, Valsts civildienests, 
Vēlēšanu tiesības un process, Publiskās pārvaldes iestādes darba 
organizācija, Studiju darbs I, II, III, Bakalaura darbs, prakse. 

LU 
Daudznozaru 
bibliotēka 

Studiju procesā nepieciešamo mācību līdzekļu nodrošināšana, 
bibliotēkas fonda uzturēšana, juridiskās informācijas resursu (datu 
bāzes, periodika) nodrošināšana 

LU Ekonomikas 
un vadības 
fakultāte 

Pārvaldes teorija, Tiesības un ekonomika 

LU Pedagoģijas 
un psiholoģijas 
fakultāte 

Konfliktoloģija, Juridiskā un pārvaldes psiholoģija 

LU Vēstures un 
filozofijas 
fakultāte 

Loģika juristiem 

Valodu centrs Juridiskā terminoloģija divās svešvalodās (angļu, vācu vai krievu). 
Pirmā svešvaloda. Otrā svešvaloda. 

 
 
9.13. Ārējie sakari 
 
9.13.1. Sadarbība ar darba devējiem 
 
Juridiskā fakultāte pastāvīgi sadarbojas ar izpildvaras, likumdevējvaras un tiesu varas 
institūcijām, kā arī juristu profesionālajām organizācijām. Par to liecina arī no darba devējiem 
saņemtās pozitīvās atsauksmes par šīs studiju programmas akreditāciju (skat. 9.pielikumu). 
Sadarbība ar darba devējiem notiek abpusēji. Proti, darba devēji – valsts, pašvaldību 
institūcijas, arī privātais sektors ir ieinteresēts, lai Juridiskās fakultātes mācībspēki piedalītos 
dažādās aktivitātēs kā speciālisti savā tiesību nozarē. Savukārt, Juridiskā fakultāte no darba 
devējiem cer sagaidīt ieteikumus studiju programmu satura uzlabošanai, tās attīstībai.  
Lai pilnveidotu LU studiju programmas, zinātniski pētnieciskā darba kvalitāti, tiesību 
jautājumu izpēti, LU Juridiskā fakultāte ir noslēgusi Sadarbības līgumu LR Zvērinātu 
Advokātu padomi, LR Prokuratūru, LR Augstāko tiesu un LR Tieslietu ministriju.  
Bez minētā vairāki studiju programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki ieņem augstākā 
līmeņa amatus Satversmes tiesā un tiesu sistēmā. Tā lektors G.Kūtris ir Satversmes tiesas 
priekšsēdētājs. Vairāki no studiju programmas realizācijā iesaistītajiem mācībspēkiem ir 
tiesneši, t.sk., Latvijas Republikas Augstākās tiesas senatori kā asoc. profesore J.Briede, 
profesors K.Torgāns, docents J.Neimanis. Lektors G.Kusiņš ir Saeimas Juridiskā biroja 
vadītājs. Bez minētā vairāki mācībspēki strādā gan augsta līmeņa amatos izpildvaras (prof. 
R.Balodis ir valsts Galvenais notārs) un neatkarīgās institūcijās, gan privātajā sektorā, 
piemēram, praktizē kā zvērināti advokāti.   
Augsto Juridiskās fakultātes mācībspēku kompetenču līmeni apliecina arī tas, ka mācībspēki 
regulāri tiek iesaistīti dažādu likumprojektu izstrādē (piemēram, asoc. prof. J. Briede 
Administratīvā procesa likuma, doc. A.Lošmanis Komerclikuma izstrādē) un izskatīšanā 
valsts institūciju darba grupās un Saeimas atbildīgajās komisijās. 
Juridiskās fakultātes mācībspēki sadarbojas arī ar LR Izglītības un Zinātnes ministriju 
ikgadējās skolēnu zinātniskās konferences rīkošanā un praktiskā realizācijā. Tāpat Juridiskās 



fakultātes mācībspēki ir piedalījušies jurista profesijas standarta izstrādē, kas patlaban ir 
stājies spēkā. 
 
 
9.13.2. Sadarbība ar citām līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 
 
Juridiskās fakultātes sadarbība ar citām līdzīgām studiju programmām Latvijā galvenokārt 
izpaužas tādejādi, ka citu augstskolu profesori un otrādi – Juridiskās fakultātes profesori 
darbojas profesoru un promocijas padomēs, mācībspēki un arī studējošie sadarbojas 
zinātniskos projektos, konferencēs, semināros. Tāpat Juridiskās fakultātes mācībspēki 
konsultē citu augstskolu mācībspēkus.  
Juridiskā fakultāte veic aktīvu sadarbību ar ievērojamu skaitu Eiropas universitāšu.  
Juridiskajai fakultātei ir noslēgti sadarbības līgumi ar šādām universitātēm: 

– University of Bremen (Vācija); 
– University of Greifswald (Vācija); 
– Freie University of Berlin (Vācija); 
– University of Konstanz  (Vācija); 
– Aarhus University (Dānija); 
– University of Rotterdam (Nīderlande); 
– University of Utrecht (Nīderlande); 
– University of Paris X (Francija); 
– University de Savoie (Francija); 
– University of Bordeaux (Francija); 
– University de la Laguna (Spānija); 
– University of Bialystok (Polija); 
– University of Silesia (Polija); 
– University of Poznan (Polija); 
– University of Lodz (Polija); 
– University of Teramo (Itālija); 
– University of Leece (Itālija); 
– Vilnius University (Lietuva); 
– University of Zurich (Šveice). 

 
LU Juridiskā fakultāte sadarbojas ar Vācijas akadēmiskās apmaiņas dienestu (DAAD). 
 
Programmā nav paredzēts iesaistīt ārvalstu vieslektorus. 
Ņemot vērā to, ka studiju programma līdz šim LU Juridiskajā fakultātē nav īstenota, LU 
Juridiskās fakultātes darbības kontekstā nav norādāmi dati par programmā studējošajiem, kas 
studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmas ietvaros, kā arī ārvalstu studējošo skaitu 
programmā. 
 
9.13.3. Akadēmiskais personāla veiktais darbs ārvalstu izglītības iestādēs  
Juridiskās fakultātes akadēmiskais personāls arvien aktīvāk iesaistās darbā ārvalstu izglītības 
iestādēs, tai skaitā arī ERASMUS programmas ietvaros, kas liecina par akadēmiskā personāla 
izaugsmi un konkurētspēju. Akadēmiskā personāla veiktais zinātniskais vai pētnieciskais 
darbs ārvalstu izglītības iestādēs ir šāds: 
2005. gads 

Vārds Uzvārds Valsts Organizācija Darba veids 

Ringolds Balodis Zviedrija Sodertorns Hogskola 
Nolasīt 2 lekcijas Konstitucionālajās 
un Administratīvajās tiesībās. 

Ringolds Balodis Igaunija 
Estonian Higher Education 
Accreditation Centre 

Piedalīties starptautiskajā akreditācijas 
komisijā, kas izvērtē Tartu un Tallinas 
Universitātes darbu. 



 
2006. gads 

Vārds Uzvārds Valsts Organizācija Darba veids 

Ringolds Balodis Polija 
Bialostokas Universitātes 
Juridiskā fakultāte 

Nolasīt ERASMUS programmas 
ietvaros vieslekcijas. 

Jānis Lazdiņš Vācija Minsteres Universitāte Veikt darbu viesdocenta statusā 

Jānis Lazdiņš Krievija Novgorodas Universitāte 
Nolasīt lekcijas Novgorodas Jaroslava 
Gudrā universitātē. 

Māris Lejnieks Francija Nantes Universitāte 
Piedalīties 4. Eiropas jūras tiesību 
izpētes kolokvijā. 

Sanita Osipova Krievija Novgorodas Universitāte 
Nolasīt lekcijas Novgorodas Jaroslava 
Gudrā universitātē. 

Kristīne 
Strada-
Rozenberga Lietuva M. Romerisa Universitāte 

Lasīt lekcijas SOCRATES/ERASMUS 
programmas ietvaros. 

 
 
2008. gads  

Vārds Uzvārds Valsts Organizācija Darba veids 

Māris Lejnieks Nīderlande Leidenes Universitāte 
Dalība Telders International Moot 
Court Competition sacensībās. 

Māris Lejnieks Grieķija Atēnu Universitāte 
Dalība Eiropas 5. jūras tiesību izpētes 
kolokvijā. 

Elita Nīmande Polija Bialistokas Universitāte 
Lekciju lasīšana ERASMUS 
programmas ietvaros. 

Elita Nīmande Polija Bialistokas Universitāte 
Lekciju lasīšana pasniedzēju apmaiņas 
programmas ietvaros 

 
2009. gads 

Vārds Uzvārds Valsts Organizācija Darba veids 

Māris Lejnieks Lietuva M. Romerisa Universitāte 
Dalība Jessup Baltijas kausa 
sacensībās. 

Elita Nīmande Lietuva Viļņas Universitāte 
Lasīt lekcijas Erasmus programmas 
ietvaros. 

 
 
9.14. Studiju programmas attīstības plāns 
 
Studiju programmas attīstības plāns kopumā atbilst tiem attīstības koncepcijas principiem, kas 
iekļauti kopējā LU akadēmiskās attīstības koncepcijā. Tas nozīmē, ka arī šīs studiju 
programmas attīstības plāns ir pamatā tam, lai LU attīstītos un būtu Latvijas vēsturiski 
nozīmīgākais izglītības, zinātnes un kultūras centrs, kurā apvienots un tiek attīstīts Latvijas 
galvenais mācību un pētnieciskais potenciāls arī sociālo zinātņu jomās.  
Tāpat studiju programmas attīstības plāns balstās uz Valsts zinātniskās institūcijas Latvijas 
Universitātes darbības stratēģiju 2010.-2016. gadam. Atbilstoši tai LU darbības mērķis ir 
virzība uz starptautiski konkurētspējīgu, Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes universitāti, ko 
paredzēts sasniegt trīs stratēģiskos virzienos: ar izcilības atbalstu, veicinot konkurētspējīgu 
zinātnisko darbību un programmu īstenošanu, piesaistot labākos mācībspēkus, attīstot 
sadarbību ar izcilākiem zinātnes un izglītības centriem; ar jaunrades veicināšanu; ar atvērtības 
nodrošināšanu, paaugstinot ārvalstu studentu, docētāju iesaistīšanu, sadarbojoties ar privāto 
sektoru, veicinot izglītības un zinātniskās darbības piedāvājuma atbilstības nodrošināšanu 
valsts un tautsaimniecības vajadzībām. 
 
Studiju programma ir akreditējama, lai izpildītu Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija 
rīkojuma Nr.442 „Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju” 4.punktā noteikto, kas pavēl 
„Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt akadēmijā 
studējošajiem iespēju ar 2010.gada 1.janvāri turpināt studijas Latvijas Universitātē studiju 



programmās, kas pēc veida, iegūstamās kvalifikācijas un grāda ir iespējami tuvas pārtrauktajai 
studiju programmai”.  
Studiju programmu iecerēts īstenot līdz 2011.gada janvārim, kad studijas būs pabeiguši visi 
studiju programmā uzņemtie likvidētās Latvijas Policijas akadēmijas studenti.  
 
 
9.15. Studiju programmas SVID analīze 
 
Stiprās puses (S) Vājās puses (V) 
1) Latvijas Universitātes prestižs +2 
2) Iespēja izmantot studentu pieredzi 
studiju procesā +1 
3) Mūsdienu prasībām atbilstoša 
informācijas tehnoloģiju 
infrastruktūra +2 
4) Studiju programmas atbilstība jurista profesijas 
standartam +2 
5) Daudzpusīgs kursu piedāvājums +2 
6) Sadarbība un kontakti ar darba 
devējiem +2 
7) Sadarbība ar juristu profesionālajām 
organizācijām +3 
8) Profesionālās prakses vietu 
nodrošinājums +3 
9) Pasniedzēju profesionālā pieredze +3 
10) Augstas prasības programmas kursu 
realizācijai +2 
 
„S” KOPĀ: +22 
 

1) Studijām nepieciešamais aprīkojums nav 
pieejams vienuviet -3 
2) Nepietiekoši finansu resursi mācību spēku un 
studentu zinātniskajiem pētījumiem - 2 
3) Nepietiekošs finansiālais un materiāli 
tehniskais nodrošinājums, īpaši darba telpas 
mācībspēkiem -3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„V” KOPĀ: -8 

S+V= 22-8= 14  
Iespējas (I) Draudi (D) 
Absolventu akadēmiskās karjeras iespējas +3 
- Kvalificēta darbaspēka pieprasījums 
darba tirgū +3 
- Absolventu konkurētspēja +3 
- Sadarbības iespējas ar Latvijas un ārvalstu 
augstskolām +2 
- Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā +2 
„I” KOPĀ:+13 

• Strādājošo studentu darba slodze -2 
• Studentu atšķirīgais zināšanu un pieredzes 
līmenis -1 
- Iespējamā konkurence ar Latvijā pastāvošajām 
studiju programmām -2 
- Ierobežota iespēja studēt ekonomiskās krīzes 
apstākļos par privātpersonu līdzekļiem - 3 
 
 
 
„D” KOPĀ: -8 

I+D= 13-8=5 
 
Studiju programmas SVID kopējā vērtība: (14:5) 
 
Vērtēšanā veikta, izmantojot trīs ballu sistēmu, stiprās puses un iespējas vērtējot ar pozitīvu 
rādītāju (apzīmēts ar „+”), bet vājās puses – ar negatīvu rādītāju (apzīmēts ar „-”). Lielāka 
vērtība apzīmē lielāku faktora pozitīvo vai negatīvo ietekmi (1 – neliela ietekme, 2 – vidēja 
ietekme, 3 – būtiska ietekme). Atsevišķi tiek summētas stipro un vājo pušu kopējās vērtības 
un iespēju un draudu kopējās vērtības, lai noteiktu, vai iegūtais rezultāts ir ar pozitīvu vai 
negatīvu vērtību. Ja iegūts negatīvs rezultāts, tātad vājo pušu īpatsvars ir lielāks par stiprajām 
pusēm vai draudu īpatsvars ir lielāks par iespējām. Tas nozīmē, ka tālākajā stratēģiskajā 
plānošanā ir jāņem vērā lielāks pārvaramo grūtību apjoms, bet var nozīmēt arī jaunus 



izaicinājumus un attīstības perspektīvas, pārvarot iekšējos un ārējos šķēršļus. Ja iegūts 
pozitīvs rezultāts, tad stipro pušu īpatsvars ir lielāks par vājajām pusēm vai iespēju īpatsvars ir 
lielāks par draudiem. Tas nozīmē, ka tālākā stratēģija būs vieglāk veidojama un risināma 
izdevīgo iekšējo un ārējo apstākļu kopsummas dēļ. 
 



10. STUDIJU PROGRAMMAS IZMAKSAS 
 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 
"Publiskās tiesības" 

 izmaksu aprēķins uz 1 studentu 2010.gads 
   

Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi 

1 2 3 

N1 
darba alga uz vienu studiju vietu gadā 

Ls 671,87 

N2 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 

Ls 161,85 

N3 
komandējumu un dienesta braucienu izmaksas 

Ls 2,14 

N4 pakalpojumu apmaksa 
Ls 56,78 

N5 
materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs 

Ls 51,96 

N6 grāmatu un žurnālu iegāde 
Ls 13,27 

N7 
iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas 

Ls 44,81 

Tb - vienas  studiju vietas izmaksas gadā 
(N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7)  Ls        1 003  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. STUDIJU PLĀNS 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Publiskās tiesības”, 

Nepilna laika neklātienes forma (11 semestri) 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 5. gads 6. gads Kop
ā 

Pārbaudes 
veids 

Docētājs Kursa nosaukums 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 9.s. 10.s. 11.s.    
Obligātā daļa (A daļa) 

Vispārizglītojošie studiju kursi (profesionālo studiju programmām) 
Tradicionālā loģika 2             2 Eksāmens Jurģis Šķilters 
Tiesību socioloģija    3        3 Eksāmens Sanita Osipova 
Pārvaldes teorija    3        3 Eksāmens Māris Pūķis 
Runas māksla (Tiesu runa)     1       1 Eksāmens Guna Kaminska 
Ievads politikas zinātnē     1       1 Eksāmens Antra Mazūra 
Juridiskā terminoloģija divās 
svešvalodās (angļu, vācu vai krievu). 
Pirmā svešvaloda 

    5       5 Eksāmens Laimdota Ločmele, 
Laila Niedre 

Konfliktoloģija      1      1 Eksāmens Inga Skreitule-Pikša 
Civilā aizsardzība        1    1 Eksāmens Gunārs Rugājs 
Juridiskā terminoloģija divās 
svešvalodās (angļu, vācu vai krievu). 
Otrā svešvaloda 

        3   3 Eksāmens Laimdota Ločmele, 
Laila Niedre 

Nozares teorētiskie pamatkursi (profesionālo studiju programmām) 
Ievads studijās 1           1 Eksāmens Anita Rodiņa 
Tiesu varas institūciju tiesības 2           2 Eksāmens Gunārs Kūtris 
Juridisko metožu mācība 3           3 Eksāmens Daiga Rezevska, 

Jānis Neimanis 
Valsts zinātne 2           2 Eksāmens Sanita Osipova 
Juridiskā ētika un profesionālā atbildība  2          2 Eksāmens Lauris Liepa 
Latvijas valsts un tiesību vēsture  3          3 Eksāmens Jānis Lazdiņš 



Civiltiesību vispārīgie pamati  2          2 Eksāmens Kaspars Balodis 
Tiesību teorija   4         4 Eksāmens Daiga Rezevska 
Informācijas tehnoloģijas jurisprudencē   3         3 Eksāmens Ludmila Kuzmina 
Konstitucionālās tiesības   4         4 Eksāmens Ringolds Balodis, 

Anita Rodiņa, 
Gunārs Kusiņš, 
Annija Kārkliņa 

Ekonomika un tiesības     2       2 Eksāmens Daira Barānova 
Juridiskā tehnika       2     2 Eksāmens Daiga Rezevska, 

Jānis Neimanis 
Starptautiskās publiskās tiesības        3    3 Eksāmens Māris Lejnieks 
Juridiskā un organizācijas vadības 
psiholoģija 

       4    4 Eksāmens Evija Strika 

Nozares profesionālās specializācijas kursi (profesionālo studiju programmām) 
Lietu (īpašuma) tiesības   3         3 Eksāmens Jānis Rozenfelds 
Administratīvās tiesības    4        4 Eksāmens Jautrīte Briede 
Darba tiesības    2        2 Eksāmens Velga Slaidiņa 
Ģimenes un mantojuma tiesības    3        3 Eksāmens Inese Lībiņa-Egner, 

Kristīne Zīle, Linda 
Damane 

Krimināltiesības. Vispārīgā daļa     3       6 Eksāmens Valentija Liholaja, 
Agra Reigase 

Krimināltiesības. Sevišķā daļa     3        Eksāmens Valentija Liholaja, 
Agra Reigase 

Kriminālprocess      5      5 Eksāmens Ārija Meikališa, 
Kristīne Strada- 
Rozenberga 

Pašvaldību tiesības      3      3 Eksāmens Ringolds Balodis 
Saistību tiesības      4      4 Eksāmens Kalvis Torgāns 
Kriminālsodu izpildes tiesības       3     3 Eksāmens Evija Vīnkalna 
Kriminālistika       6     6 Eksāmens Elita Nīmande 
Finanšu un nodokļu tiesības       3     3 Eksāmens Līga Leitāne 



Administratīvā procesa tiesības       3     3 Eksāmens Jautrīte Briede 
Kriminoloģija        3    3 Eksāmens Andrejs Vilks 
Civilprocess        3    3 Eksāmens Daina Ose 
Komerctiesības        3    3 Eksāmens Aivars Lošmanis 
Eiropas tiesības         4   4 Eksāmens Arnis Buka 
Starptautiskās privātās tiesības         3   3 Eksāmens Sanda Runte 
Studiju darbs I   1         1 Aizstāvēšana  
Studiju darbs II     1       1 Aizstāvēšana  
Studiju darbs III      1      1 Aizstāvēšana  
Prakse I          20  20 Aizstāvēšana  
Prakse II           6 6 Aizstāvēšana  
Bakalaura darbs            12 12 Aizstāvēšana  
Valsts pārbaudījums (eksāmens)           2 2 Eksāmens  
 

Ierobežotās izvēles daļa (B daļa) 
Nozares profesionālās specializācijas kursi (profesionālo studiju programmām) 

Publiskās pārvaldes specializācijas virziens 
Valsts civildienests         2   2 Eksāmens Anita Kovaļevska 
Vēlēšanu tiesības un process         1   1 Eksāmens Annija Kārkliņa 
Tiesību normu piemērošana valsts 
pārvaldē 

        4   4 Eksāmens Jānis Neimanis 

Publiskās pārvaldes iestādes darba 
organizācija 

        4   4 Eksāmens Anita Kovaļevska  

Tiesu darbinieku specializācijas virziens 
Civilprocesa tiesības. Speciālais kurss         2   2 Eksāmens Daina Ose 
Tiesu izpildītāji un tiesas spriedumu 
izpildes process 

        4   4 Eksāmens Daina Ose 

Tiesas darba organizācija         1   1 Eksāmens Gunārs Kūtris 
Kriminālprocesa tiesības. Speciālais 
kurss 

        4   4 Eksāmens Ārija Meikališa, 
Kristīne Strada-
Rozenberga 

Pirmstiesas izmeklēšanas specializācijas virziens 



Kriminālistika. Padziļinātais kurss         5   5 Eksāmens Elita Nīmande 
Iztiesāšanas aktuālās problēmas         2   2 Eksāmens Kristīne Strada- 

Rozenberga 
Starptautiskie līgumi par palīdzību 
krimināllietās 

        1   1 Eksāmens Aivars Fogelis 

Kriminālprocesa tiesības. Speciālais 
kurss 

        3   3 Eksāmens Ārija Meikališa, 
Kristīne Strada- 
Rozenberga 

               
Kopā A daļā 
t.sk.:  

10 7 15 15 16 14 17 17 10 20 20 161   

Vispārizglītojošie studiju kursi 2 0 0 6 7 1 0 1 3 0 0 20   
Nozares teorētiskie pamatkursi 
(profesionālo studiju programmām) 

8 7 11 0 2 0 2 7 0 0 0 37   

Nozares profesionālās specializācijas kursi 0 0 3 9 6 12 15 9 7 0 0 61   
Studiju darbs 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3   
Prakse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 6 26   
Bakalaura darbs  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12   
Valsts pārbaudījums (eksāmens)           2 2   
Kopā B daļā 
t.sk. Nozares profesionālās specializācijas 
kursi (profesionālo studiju programmām) 

 11   

Publiskās pārvaldes specializācijas 
virzienam 

0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11   

Tiesu darbinieku specializācijas virzienam 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11   
Pirmstiesas izmeklēšanas specializācijas 
virzienam 

0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11   

Izvēles daļā (C daļā) (profesionālo studiju 
programmā C daļa var nebūt) 

0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 8   

Kopā programmā 10 9 15 17 16 16 17 19 21 20 20 180   



1.pielikums 

 

Studiju programmā iekļauto studiju kursu 

apraksti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kursa nosaukums Prakse II  
Kursa kods JurZ4071 
Kredītpunkti 6 
ECTS kredītpunkti 9 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 96 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 96 

Kursa apstiprinājuma datums 10.11.2009 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Juridiskā fakultāte 
  
Kursa autori 
Dr. Tiesību doktors, prof. Kristīne Strada-Rozenberga 
Sociālo zinātņu mağistrs tiesību zinātnē , lekt. Violeta Zeppa-Priedīte 

Kursa saturs(PDF) Fails: Prakse_II_6KP_PApdf.pdf   Dzēst 
Kursa anotācija 
Prakse ir otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 
„Publiskās tiesības” obligāta sastāvdaļa. Prakse ir iepriekš gūto teorētisko zināšanu 
nostiprināšanas, padziļināšanas un aprobēšanas posms, vienota studiju procesa sastāvdaļa. 
Prakses galvenais mērķis ir paplašināt studenta (praktikanta) zināšanas tiesību zinātnē, 
iegūstot un pilnveidojot profesionālās prasmes izvēlētajā profesionālajā specializācijā. Prakse 
tiek organizēta saskaņā ar Ministru Kabineta 2000.gada 15.augusta noteikumos Nr.276 
,,Mācību prakses organizēšanas kārtība".  
Kopumā prakse ilgst 26 nedēļas (attiecīgi īstenojot to divos semestros, pirmajā no tiem 20 
nedēļu, otrajā – 6 nedēļu garumā). Praksi nodrošina Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko 
zinātņu katedra, Valststiesību zinātņu katedra, Civiltiesisko zinātņu katedra atbilstoši 
izvēlētajai specializācijai.  
Rezultāti 
Prakses laikā studentam (praktikantam) jāiegūst zināšanas un iemaņas atbilstoši savas  
specializācijas studiju programmai un prakses vietas īstenotajām funkcijām, kā arī  
jāsavāc, jāapkopo, jāizanalizē nepieciešamie materiāli diplomdarba izstrādei.  
Prakses mērķis ir veicināt, ka students patstāvīgi iegūst, atlasa un analizē informāciju un to 
izmanto, patstāvīgi pieņem lēmumus un risina problēmas izvēlētajā specializācijā. Prakses 
uzdevums ir veicināt, ka students patstāvīgi strukturē savu mācīšanos, virza savu tālāko 
izglītību un profesionālo pilnveidi, parāda zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemas 
atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā, pieņem lēmumus un rod radošus 
risinājums mainīgos vai neskaidros apstākļos.  
Kursu apraksts-plāns 
1. Līdzdarbošanās prakses vietas funkciju īstenošanā atbilstoši prakses vietas vadītāja 
uzdevumam. 60  
2. Prakses materiālu vākšana prakses atskaites sagatavošanai 20  
3. Prakses atskaites sagatavošana 14  
4. Prakses aizstāvēšana 2  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Prakses aizstāvēšana pie Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes noteikta prakses vadītāja 

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2JUR4074
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F1912675647/Prakse_II_6KP_PApdf.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2JUR4074
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4074&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4074&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4074&p_apraksts=C90003
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4074&p_apraksts=C90001


veido 100% no kopējā prakses novērtējuma.  
Literatūra (01-mācību literatūra) 
Atbilstoši prakses vietas specifikai un diplomdarba saturam. 
Literatūra (02-papildliteratūra) 
Atbilstoši prakses vietas specifikai un diplomdarba saturam. 
 
 
 
 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4074&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4074&p_apraksts=C91002


 
Kursa nosaukums Prakse I  
Kursa kods JurZ4068 
Kredītpunkti 20 
ECTS kredītpunkti 30 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 320 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 320 

Kursa apstiprinājuma datums 10.11.2009 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Juridiskā fakultāte 
  
Kursa autori 
Dr. Tiesību doktors, prof. Kristīne Strada-Rozenberga 
Sociālo zinātņu mağistrs tiesību zinātnē , lekt. Violeta Zeppa-Priedīte 

Kursa saturs(PDF) Fails: prakse_I_PA.pdf   Dzēst 
Kursa anotācija 
Prakse ir otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 
„Publiskās tiesības” obligāta sastāvdaļa. Prakse ir iepriekš gūto teorētisko zināšanu 
nostiprināšanas, padziļināšanas un aprobēšanas posms, vienota studiju procesa sastāvdaļa. 
Prakses galvenais mērķis ir paplašināt studenta (praktikanta) zināšanas tiesību zinātnē, 
iegūstot un pilnveidojot profesionālās prasmes izvēlētajā profesionālajā specializācijā. Prakse 
tiek organizēta saskaņā ar Ministru Kabineta 2000.gada 15.augusta noteikumos Nr.276 
,,Mācību prakses organizēšanas kārtība".  
Prakse kopumā ilgst 26 nedēļas (attiecīgi īstenojot to divos semestros, pirmajā no tiem 20 
nedēļu, otrajā – 6 nedēļu apmērā). Praksi nodrošina Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko 
zinātņu katedra, Valststiesību zinātņu katedra, Civiltiesisko zinātņu katedra atbilstoši 
izvēlētajai specializācijai.  
Rezultāti 
Prakses laikā studentam (praktikantam) jāiegūst zināšanas un iemaņas atbilstoši savas  
specializācijas studiju programmai un prakses vietas īstenotajām funkcijām, kā arī  
jāsavāc, jāapkopo, jāizanalizē nepieciešamie materiāli diplomdarba izstrādei.  
Prakses mērķis ir veicināt, ka students patstāvīgi iegūst, atlasa un analizē informāciju un to 
izmanto, patstāvīgi pieņem lēmumus un risina problēmas izvēlētajā specializācijā. Prakses 
uzdevums ir veicināt, ka students patstāvīgi strukturē savu mācīšanos, virza savu tālāko 
izglītību un profesionālo pilnveidi, parāda zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemas 
atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā, pieņem lēmumus un rod radošus 
risinājums mainīgos vai neskaidros apstākļos.  
Kursu apraksts-plāns 
1. Iepazīšanās ar prakses vietu un normatīvo aktu, kas regulē prakses vietai raksturīgo tiesisko 
bāzi 3  
2. Jurista darba iemaņu apgūšana, teorētisko un praktisko zināšanu pielietošana praktiski, 
patstāvīgi īstenojot prakses vietas funkciju specifikai atbilstošu juridisko dokumentu projektus 
atbilstoši prakses vietas vadītāja uzdevumam. 150  
3. Līdzdarbošanās prakses vietas funkciju īstenošanā atbilstoši prakses vietas vadītāja 
uzdevumam. 150  

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2JUR4073
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F1724023864/prakse_I_PA.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2JUR4073
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4073&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4073&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4073&p_apraksts=C90003


4. Prakses materiālu vākšana prakses atskaites sagatavošanai. 10  
5. Prakses atskaites ¼ sagatavošana. 5  
6. Prakses atskaites ¼ aizstāvēšana. 2  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Pēc 20 nedēļu prakses īstenošanas Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes noteiktajam 
prakses vadītājam jāiesniedz prakses dienasgrāmata un prakses atskaites ¼ daļai no prakses 
atskaites, kuru aizstāvot tiek iegūti 100% no prakses 20 kredītpunktu apjomā novērtējuma.  
Literatūra (01-mācību literatūra) 
Atbilstoši prakses vietas specifikai un diplomdarba saturam. 
Literatūra (02-papildliteratūra) 
Atbilstoši prakses vietas specifikai un diplomdarba saturam. 
 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4073&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4073&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4073&p_apraksts=C91002


 
Kursa nosaukums Juridiskā un organizācijas vadības psiholoģija 
Kursa kods Psih4022 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija 
Lekciju stundu skaits 24 
Semināru un praktisko 
darbu stundu skaits 8 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

  
Kursa autori 
Psiholoğijas doktora zinātniskais grāds, lekt. Evija Strika 

Kursa saturs(PDF) Fails: 
juridiska_un_organizacijas_vadibas_psihologija_PA.pdf   Dzēst

Kursa anotācija 
Kursa mērķis ir sniegt teorētiskas zināšanas un izpratni par juridisko psiholoģiju, tās 
apakšnozarēm, kā arī studenti tiek iepazīstināti ar organizāciju psiholoģijas atsevišķiem 
aspektiem: vadību un līderību, komunikāciju un grupām organizācijā. Šī kursa ietvaros 
studentiem tiek parādīta saikne starp psiholoģiskajām likumsakarībām un to izmantošanu 
juridiskajā/tiesiskajā sistēmā. 
Rezultāti 
Pēc kursa apguves studenti spēj integrēt apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas juridiskās 
darbības kontekstā.  
Kursu apraksts-plāns 
1. Sociālās psiholoģijas zināšanu izmantošana tiesībsargājošo iestāžu darbībā. Juridiskā 
psiholoģija: vispārējs pārskats un jēdzienu definēšana. Juridiskās psiholoģijas saistība ar 
citām zinātnes nozarēm. 2  
2. Policijas darba psiholoģija. Izmeklēšanas darbības psiholoģija. Tiesu darbības psiholoģiskie 
aspekti. 7  
3. Kriminālā psiholoģija un likumpārkāpuma izdarīšanas psiholoģiskie aspekti. 3  
4. Liecinieku psiholoģija 2  
5. Cietušo personu psiholoģija 4  
6. Sods un soda izciešanas psiholoģiskie aspekti 1  
7. Tiesu psiholoģiskā ekspertīze 4  
8. Faktori, kas ir saistīti ar apmierinātību ar darbu 1  
9. Organizācijas vadītājs un līderis. Grupas un komandas organizācijā 6  
10. Konflikti darba vietā 2  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
3 kontroldarbi – 40%  
Dalība semināra nodarbībās/Patstāvīgais darbs – 10 %  
Eksāmens – 50 %  

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2PSI4019
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F2029115913/juridiska_un_organizacijas_vadibas_psihologija_PA.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2PSI4019
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI4019&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI4019&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI4019&p_apraksts=C90003
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI4019&p_apraksts=C90001


Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Vasiļjev, V.L. (2008). Juridicheskaja psiholoģija (Juridiskā psiholoģija). SP: Piter  
2. Wrightsman, L.S. (2001). Forensic psychology. U.S.A., Belmont, Wadsworth  
3. Bartol, C.R. & Bartol, A.M. (2008). Introduction to forensic psychology: Research and 
application. U.S.A., Sage Thousand Oaks Publication, Inc.  
4. Beron R., Birn D., Džonson (2003). Socialnaja psihologija. Kluceviji ideji (Sociālā 
psiholoģija. Galvenās idejas). SP: Piter  
5. Psychology and Law: An empirical perspective (2005). Brewer, N. (Ed). U.S.A., NY, 
Guilford Publication, Inc  
6. Reņģe V. (2007). Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC  
Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Towl, G. J. (1996). Handbook of forensic practitioners. London, GBR: Routledge  
2. Van Dorsten Brent (2002). Forensic Psychology: From classroom to courtroom. Secaucus 
NJ, USA: Kluwer Academic Publishers.  
3. Andrews, D.A., Bonta, J. (1994). The Psychology of Criminal Conduct. Cincinnati, OH: 
Anderson  
4. Smilgainis, V., Veitnere, I. (1997). Tiesu psiholoģiskā ekspertīze. Rīga: LU  
5. Arrigo, B.A. (2003). Psychology.Issues and controversee in crime and justice. U.S.A., 
SanDiego, Academic Press  
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. Behavioral sciences and the law  
2. Psychology, Public Policy and Law  
3. http://search.epnet.com/EBSCO.Host.Psycharticle  
 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI4019&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI4019&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI4019&p_apraksts=C91003


 
Kursa nosaukums Runas māksla (Tiesu runa) 
Kursa kods JurZ4048 
Kredītpunkti 1 
ECTS kredītpunkti 1.50 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 16 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Zinātnes apakšnozare Krimināltiesības 
Lekciju stundu skaits 12 
Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 4 

Kursa apstiprinājuma datums 10.11.2009 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Juridiskā fakultāte 
  
Kursa autori 
Tiesību mağistra grāds, pasn. Guna Kaminska 

Kursa saturs(PDF) Fails: tiesu_runa_1KP_PA.pdf   Dzēst 
Kursa anotācija 
Kursa mērķis ir panākt, lai studenti iegūst izpratni par runas mākslas teorijas pamatiem, 
publiskas runas nozīmi, tiesu runas raksturojumu, īpatnībām un nozīmi pierādīšanā, 
praktiskajā darbībā kopumā. 
Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūs teorētiskas zināšanas par runas mākslu , tās nozīmi 
tiesas procesā.  
Kursu apraksts-plāns 
1. Publiskas runas izpratne. Runas tehnika. Publiskas uzstāšanās vispārīgs raksturojums. 
Mutvārdu uzstāšanās īpatnības. Runātāja manieres ( tēls ) publiskas uzstāšanās laikā. 3  
2. Publiskas runas attīstības vēsturiskais apskats. Korektas polemikas vispārīgie principi. 
Tiesu runas kā publiskas runas nozīme Tiesu runa kā publiskas runas veids. Tiesu debašu 
dalībnieki.. 2  
3. Tiesu runas īpatnības civillietās. Tiesu runas īpatnības administratīvajās lietās. 3  
4. Cietušā pārstāvja runas raksturojums kriminālprocesā. 2  
5. Prokurora apsūdzības runa.  
2  
6. Zvērināta advokāta ( zvērināta advokāta palīga ) aizstāvības runa.  
2  
7. Tiesu runas īpatnības apelācijas instances tiesā. Tiesu runas īpatnības kasācijas instances 
tiesā. 2  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Lekciju apmeklējums ir obligāts.  
Kursa pārbaudījums – eksāmens, kas veido 100 % no kopējā novērtējuma.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Apele A. Runas māksla. - Rīga, Zvaigzne, 1982.  
2. Ceplītis L., N.Katlape. Izteiksmīgas runas pamati .Rīga, “Zinātne”, 1968  

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2JUR4051
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F952902716/tiesu_runa_1KP_PA.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2JUR4051
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4051&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4051&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4051&p_apraksts=C90003
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4051&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4051&p_apraksts=C91001


3. Andris Grūtups. Tiesāšanās kā māksla. 1.daļa. Rīga, “Jaunā Daugava”, 2001.  
4. Andris Grūtups. Tiesāšanās kā māksla. 2.daļa.Rīga, “Jaunā Daugava”, 2002.  
5. Kevins Hogans.Ietekmēšanas māksla. Apgāds “Atēna”, 2006.  
6. Kaminska G. Aizstāvības runa krimināllietā. - Rīga, 1995.  
7. Kaminska G.Tiesu runas kā publiskas runas sagatavošanas un izpildījums. Metodiskais 
materiāls advokātiem.Rīga, Zvērinātu advokātu padome, 2000  
8. Kaminska G. Tiesu runas problēmas.Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2002  
9. Kramiņš Edgars. Runas prasme saziņā.Biznesa augstskola “Turība”, Rīgā, 2005  
10. Līsijs. Tiesu runas : izlase / Līsijs ; sast., priekšv. un paskaidr. aut., no sengrieķu val. tulk. 
Ābrams Feldhūns. - Rīga : Zvaigzne, 1984. - [157] lpp. (LAS- 1)  
11. Volfgangs Mencels. Retorika.De Novo, 2002.  
12. Андреевский С. А. Защитительные речи. - С - Петербург, 1998.  
13. Беляцкинь С. Защита по уголовнымь деламь. – Каунас: Литертура, 1931.  
14. Гаррись Р. Школа адвокатуры. Руководство к ведению гражданских и уголовных 
дел. – С Петербург, 1911.  
15. Mихайловская Н. Г., Одинцов В. В. Искусство судебного оратора. – Москва: 
Юридическая литература, 1981.  
16. Одинцов В. В. Искусство судебного оратора. – Москва: Юридическая литература, 
1981.  
17. Плевако Ф. Н. Избрание речи. – Москва: Юридическая литература, 1993.  
18. Сергеич П. Искусство речи на суде. – Москва: Юридическая литература, 1988.  
19. Судебные речи адвокатов. – Рига: Авотс, 1984.  
20. Судебные речи прокуров. Вп. I. – Москва: Госюриздат, 1958.  
Literatūra (02-papildliteratūra) 
21. Aurēlijs Marks. Pašam sev / Marks Aurēlijs ; no sengrieķu val. tulk.: I.Ķemere, B.Cīrule ; 
priekšv., 5.-27.lpp., aut. Māra Rubene, Andris Rubenis. - Rīga : Zvaigzne, 1991. - 166, [1] 
lpp. (LAS- 2)  
22. Dons Gabors. Vārdi, kas pārliecina.-Rīga, Zvaigzne ABC, 2008  
23. Kārnegī D. Kā attīstīt pašapziņu un ietekmēt cilvēkus publiskās runās. Kā izbeigt 
raizēšanos un sākt dzīvot. - Rīga, Reiterns, 1992.  
24. Lasmane S. Ētika : jautājumi, risinājumi, atzinumi : metod. līdz. / S.Lasmane, A.Milts, 
A.Rubenis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1995. - 252, [2] lpp., ( ABO-4, LAS- 3)  
25. Platons. Eutifrons. Sokrāta aizstāvēšanās. Kritons. Faidons. – Rīga: Zinātne, 1997.  
26. Rijnieks K. Sengrieķu dzīves gudrība. – Rīga: Zvaigzne, 1992.  
27. Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1995. - 231 lpp. (LAS- 
1)  
28. Rubenis A. Dzīve un kultūra Eiropā renesanses un reformācijas laikmetā. – Rīga: 
Zvaigzne ABC.  
29. Rubenis A. Senās Grieķijas dzīve un kultūra. – Rīga: Zvaigzne, 1994.  
30. Nadežda Prokofjeva.Lietiško sarunu māksla. Rīga, Apgāds “Jumava”, 2006  
31. Senās Romas literatūras antoloģija. – Rīga: Zvaigzne, 1994.  
32. Sūna U. Oļševskis G. Ievads filozofijā: māc. palīglīdzeklis. - Rīga: Pētergailis, 1993. - 149 
lpp. (ABO- 5,LAS- 2)  
33. Vītiņš V. Uzvedības kultūra saskarsmē. – Rīga: RaKa, 1998  
34. Vītiņš V. Vispārējs tiesību pārskats. – Rīga: Verdikts, 1993.  
35. Clarkson C. M. Keating. Criminal Law: text and matherials. 2-nd edition. – London: 
Sweet and Maxwell, 1990.  
36. Cross and Evidence. 7-th edition. - London, Dublin, Edinburgh: Butterworths, 1990.  
37. Cross and Wilkins. Outline of the Law of Evidence. 6-th edition. - London: Butterworths, 
1987.  
38. Paul L. Soper. Bosic Piblic Speaking. - New York: Oxford University. Press, 1956.  
39. Адамов Е. А. Видные ораторы древнего мира. Вып. I. – Москва: Знание, 1961.  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4051&p_apraksts=C91002


40. Адвокат в уголовном процессе. – Москва: Новый Юрист, 1997.  
41. Александров Д.Н. Основы ораторского мастерства, или и в погоне за Цицероном : 
Уч.пос. - Москва : Флинта : Наука, 2003. - 487 с.: таб.  
42. Алексеев Н. С. Макаров З. В. Ораторское искуство в суде. – Ленинград: изд. 
Ленинградского университета, 1985.  
43. Апресян Г. З. Ораторское искуство. – Москва: изд. Московского ун-та, 1978.  
44. Л.А. В Ведеская, Л. Г. Павлова. Риторика для юристов. Ростов - на-Донy, Феникс, 
2002.  
45. Л. К. Граудиня, Г. И. Кочeткова. Русская риторика.Москва, Центрпoльиграф, 2001. 
46. Гарднер Э. С. Адвокат Перри Мейсон. – Москва: Юридическая литература, 1980.  
47. Иванкина Н. Н. Культура судебной речи. – Москва: Бэк, 1995.  
48. Н.Н.Ивaнкина. Оснoви судебногo kрaснoрeчия. Ритoрикa для юристов. Москва. 
Юристи. 2004.  
49. Исаев В. И. Античная Греция в зеркала риторики. Исократ. – Москва: Hаука, 1994. 
50. Киселев А. Ф. Судебные речи. – Ленинград: Лениздат, 1967.  
51. Кони А.Ф. Собрание сочинений в 8 - ми томах. – Москва: Юридическая литература. 
52. Кони А.Ф. Избрание произведение. – Москва: Юридическая литература”, 1980.  
53. Матвиенко Е.А. Судебная реч. – Минск: Высшая школа, 1972.  
54. Рождественский Ю.В. Теория риторики. Учебное пособие.Москва, изд-тво 
«Флинта», изд-тво « Наука», 2004  
55. Русская защитя.Нашумевшие уголовные процессы.Сенсационные 
аферы.Составитель М.А.Анашкевич.Изд-тво «Астрель», 2003  
56. Смолярчик В. И. Гиганты и чародеи слова. – Москва: Юридическая литература, 
1984.  
57. Судебные речи известных русских юристов. – Москва: Госюриздат, 1957.  
58. Хазаренок Г.Г., Лобанов И.В. Риторика.Ростов на Дону, «Феникс», 2004.  
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
59. Administratīvā un kriminālā justīcija, 1998.g. Nr. 1 - 4.  
60. LR Augstākās tiesas mājas lapa www.at.gov.lv  
 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4051&p_apraksts=C91003


 
Kursa nosaukums Bakalaura darbs  
Kursa kods JurZ4078 
Kredītpunkti 12 
ECTS kredītpunkti 18 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 192 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 192 

Kursa apstiprinājuma datums 10.11.2009 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Juridiskā fakultāte 
  
Kursa autori 
Dr. Tiesību doktors, doc.,dek.p.i. Anita Rodiņa 
Sociālo zinātņu mağistrs tiesību zinātnē , lekt. Violeta Zeppa-Priedīte 

Kursa saturs(PDF) Fails: Bakalura_darbs_PA.pdf   Dzēst 
Kursa anotācija 
Bakalaura darba izstrādes mērķis ir tiesību zinātņu teorētisko zināšanu, akadēmisko prasmju 
un iemaņu nostiprināšana un attīstība atbilstoši otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju 
programmas „Publiskās tiesības” prasībām, kā arī sagatavot studējošo studijām Tiesību 
zinātņu (profesionālajā) maģistra studiju programmā.  
 
Bakalaura darbs ir patstāvīgs studenta pētījums un studenta zinātniski pētnieciskā darba 
izpildes gala rezultāts zinātniska konsultanta vadībā. Bakalaura darba ietvaros studējošais 
pierāda spējas patstāvīgi strādāt ar tiesību avotiem, diskutēt ar citiem autoriem bakalaura 
darba ietvaros, izvirzīt un aizstāvēt priekšlikumus, kuriem ir zinātniska vērtība.  
 
Bakalaura darbs atbilst Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes izvirzītām prasībām 
bakalaura darba sekmīgai aizstāvēšanai, kurā ietilpst bakalaura darba plāna izstrāde, bakalaura 
darba izstrādei nepieciešamo avotu identificēšana, bakalaura darba izstrāde, noformēšana un 
aizstāvēšana.  

Rezultāti 
Akadēmiskā kompetence: pēc valsts pārbaudījuma sekmīgas nokārtošanas un bakalaura darba 
sekmīgas aizstāvēšanas absolvents iegūst tiesības konkursa kārtībā turpināt studijas maģistra 
studiju programmās.  
 
Profesionālā kompetence: pēc valsts pārbaudījuma sekmīgas nokārtošanas un bakalaura darba 
sekmīgas aizstāvēšanas absolventam tiek piešķirta profesionālā bakalaura tiesību zinātnē un 
jurista kvalifikācija un absolvents iegūst tiesības veikt jebkuru ar jurista profesiju saistītu 
darbu ar tiem ierobežojumiem, kas noteikti Latvijas Republikas normatīvos aktos vai 
profesionālo organizāciju tiesiskās prasībās.  
Bakalaura darba sekmīga (pozitīva) aizstāvēšana norāda uz studējošā spējām pastāvīgi strādāt 
ar tiesību avotiem, atbilstoši izvēlētai studiju darba tēmai izstrādāt zinātniskā darba plānu 
(struktūru), noteikt pētījuma apjomu, analizēt citu autoru viedokļus, izdarot secinājumus un 
priekšlikumus, kā arī apliecina teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu bāzi atbilstoši studiju 
programmas prasībām.  

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2JUR4081
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F151855804/Bakalura_darbs_PA.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2JUR4081
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4081&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4081&p_apraksts=C90007


Kursu apraksts-plāns 
1. Bakalaura darba plāna izstrāde. 20  
2. Bakalaura darba izstrādei nepieciešamo avotu identificēšana. 40  
3. Bakalaura darba izstrāde. 112  
4. Konsultācijas ar bakalaura darba izstrādes zinātnisko konsultantu. 10  
5. Bakalaura darba noformēšana (t.i., kopiju sagatavošana, bakalaura darba iesiešana u.tml.) 
un aizstāvēšana. 10  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Pēc sekmīgi aizstāvēta bakalaura darba profesionālā bakalaura tiesību zinātnē un jurista 
kvalifikācijas pretendents iegūst 12 kredītpunktus (bakalaura darba sekmīgs (pozitīvs) 
vērtējums - 100%).  
Bakalaura darbam ir sekmīgs (pozitīvs) vērtējums, ja tas atbilst:  
1) pēc formas, kas atbilst bakalaura darba izstrādei izvirzītām prasībām;  
2) pēc satura, kas atbilst bakalaura darba izstrādei izvirzītām prasībām;  
3) pēc aizstāvēšanās līmeņa, kas atbilst bakalaura darba aizstāvēšanai izvirzītām prasībām.  
Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Atbilstoši bakalaura darba specifikai un bakalaura darba zinātniskā konsultanta norādēm. 
Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Atbilstoši bakalaura darba specifikai un bakalaura darba zinātniskā konsultanta norādēm. 
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. Atbilstoši bakalaura darba specifikai un bakalaura darba zinātniskā konsultanta norādēm. 
 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4081&p_apraksts=C90003
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4081&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4081&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4081&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4081&p_apraksts=C91003


 
Kursa nosaukums Valsts pārbaudījums (eksāmens) 
Kursa kods JurZ4077 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī)  

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Kursa apstiprinājuma datums 10.11.2009 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Juridiskā fakultāte 
  
Kursa autori 
Dr. Tiesību doktors, doc.,dek.p.i. Anita Rodiņa 
Sociālo zinātņu mağistrs tiesību zinātnē , lekt. Violeta Zeppa-Priedīte 

Kursa saturs(PDF) Fails: valsts_parbaudijums_bakalaura-
progr_publiskas_tiesibas PA.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 
Valsts pārbaudījums (eksāmens) otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programmā 
„Publiskās tiesības” [LPA] (turpmāk - valsts pārbaudījums) mērķis ir pārbaudīt profesionālā 
bakalaura tiesību zinātnē un jurista kvalifikācijas piešķiršanas pretendenta zināšanas atbilstoši 
jurista profesijas standarta prasībām, lai piešķirtu vai arī atteiktu piešķirt profesionālā 
bakalaura tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju.  
 
Valsts pārbaudījums sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas.  
Valsts pārbaudījuma teorētiskās daļas ietvaros pretendentam ir jāatbild uz 10 jautājumiem, 
kas aptver tiesību teorijas, tiesību vēstures (filozofijas), valststiesību, civiltiesību, 
civilprocesa, krimināltiesību, kriminālprocesa, starptautisko tiesību un Eiropas Savienības 
tiesību tematiku.  
Valsts pārbaudījuma praktiskajā daļā pretendentam ir jāatrisina uzdevums (kāzuss), kas ir 
saistīts ar jurista praktisko darbību atbilstoši izvēlētajai specializācijai.  

Rezultāti 
Akadēmiskā kompetence: pēc valsts pārbaudījuma sekmīgas nokārtošanas un bakalaura darba 
sekmīgas aizstāvēšanas absolvents iegūst tiesības konkursa kārtībā turpināt studijas maģistra 
studiju programmās.  
 
Profesionālā kompetence: pēc valsts pārbaudījuma sekmīgas nokārtošanas un bakalaura darba 
sekmīgas aizstāvēšanas absolventam tiek piešķirta profesionālā bakalaura tiesību zinātnē un 
jurista kvalifikācija un absolvents iegūst tiesības veikt jebkuru ar jurista profesiju saistītu 
darbu ar tiem ierobežojumiem, kas noteikti Latvijas Republikas normatīvos aktos vai 
profesionālo organizāciju tiesiskās prasībās.  
Kursu apraksts-plāns 
1. Teorētiskā daļa: Tiesību teorija un tiesību vēsture (filozofija), Civiltiesības un civilprocess, 
Valststiesības, Krimināltiesības un kriminālprocess, Starptautiskās tiesības un Eiropas tiesības 
2. Praktiskā daļa: Tiesību teorija un tiesību vēsture (filozofija), Civiltiesības un civilprocess, 
Valststiesības, Krimināltiesības un kriminālprocess, Starptautiskās tiesības un Eiropas tiesības 
(atbilstoši specializācijai)  

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2JUR4080
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F614306221/valsts_parbaudijums_bakalaura-progr_publiskas_tiesibas%20PA.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F614306221/valsts_parbaudijums_bakalaura-progr_publiskas_tiesibas%20PA.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2JUR4080
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4080&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4080&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4080&p_apraksts=C90003


Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Pēc sekmīgi nokārtota valsts pārbaudījuma profesionālā bakalaura tiesību zinātnē un jurista 
kvalifikācijas pretendents iegūst divus kredītpunktus.  
 
Par sekmīgu (pozitīvu) vērtējumu tiek atzīts tāds vērtējums, ja valsts pārbaudījuma teorētiskā 
daļā vismaz 9 jautājumi no 10 jautājumiem ir sekmīgi (pozitīvi) atbildēti (novērtēti) un valsts 
pārbaudījuma praktiskajā daļā par uzdevuma (kāzusa) atrisinājumu ir saņemts sekmīgs 
(pozitīvs) vērtējums.  
Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Atbilstoši Tiesību teorijas un tiesību vēstures (filozofijas) „A” daļas studiju priekšmetu 
prasībām.  
2. Atbilstoši Civiltiesību un civilprocesa „A” daļas studiju priekšmetu prasībām.  
3. Atbilstoši Valststiesību „A” daļas studiju priekšmetu prasībām.  
4. Atbilstoši Krimināltiesību un kriminālprocesa „A” daļas studiju priekšmetu prasībām.  
5. Atbilstoši Starptautisko tiesību un Eiropas tiesību „A” daļas studiju priekšmetu prasībām.  
Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Atbilstoši Tiesību teorijas un tiesību vēstures (filozofijas) „A” daļas studiju priekšmetu 
prasībām.  
2. Atbilstoši Civiltiesību un civilprocesa „A” daļas studiju priekšmetu prasībām.  
3. Atbilstoši Valststiesību „A” daļas studiju priekšmetu prasībām.  
4. Atbilstoši Krimināltiesību un kriminālprocesa „A” daļas studiju priekšmetu prasībām.  
5. Atbilstoši Starptautisko tiesību un Eiropas tiesību „A” daļas studiju priekšmetu prasībām.  
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. Atbilstoši Tiesību teorijas un tiesību vēstures (filozofijas) „A” daļas studiju priekšmetu 
prasībām.  
2. Atbilstoši Civiltiesību un civilprocesa „A” daļas studiju priekšmetu prasībām.  
3. Atbilstoši Valststiesību „A” daļas studiju priekšmetu prasībām.  
4. Atbilstoši Krimināltiesību un kriminālprocesa „A” daļas studiju priekšmetu prasībām.  
5. Atbilstoši Starptautisko tiesību un Eiropas tiesību „A” daļas studiju priekšmetu prasībām.  
 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4080&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4080&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4080&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR4080&p_apraksts=C91003


 
Kursa nosaukums Studiju darbs I  
Kursa kods JurZ2046 
Kredītpunkti 1 
ECTS kredītpunkti 1.50 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 16 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 16 

Kursa apstiprinājuma datums 10.11.2009 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Juridiskā fakultāte 
  
Kursa autori 
Dr. Tiesību doktors, doc. Elita Nīmande 

Kursa saturs(PDF) Fails: studiju_darbs_1_PA.pdf   Dzēst 
Kursa anotācija 
Darba izstrādes mērķis ir radīt izpratni par zinātniska darba izstrādi – teorētisko zināšanu, 
akadēmisko prasmju un iemaņu pielietošanu. Studiju darbu I var izstrādāt jebkurā obligātās 
daļas studiju kursā vai obligātās izvēles studiju kursā, kas paredzēts pilna laika klātienes 
pirmajā akadēmiskajā studiju gada (pirmajā vai otrajā semestrī) programmā.  
Rezultāti 
Studiju darba I sekmīga aizstāvēšana norāda uz studenta spēju strādāt ar tiesību avotiem, 
izstrādāt darba satura rādītāju (plānu), noteikt pētījuma apjomu, analizēt citu pētnieku 
viedokļus, izdarīt secinājumus un izteikt priekšlikumus, atbilstoši izvēlētās tēmas specifikai. 
Kursu apraksts-plāns 
1. Studiju darba plāna iztrāde un saskaņošana ar zinātnisko konsultantu. 1  
2. Izmantojamo avotu, tai skaitā, tiesību avotu apzināšana. 2  
3. Studiju darba izstrāde, tai skaitā, satura saskaņošana ar zinātnisko konsultantu. 10  
4. Kopsavilkuma izstrāde, avotu saraksta un anotācijas sagatavošana. 2  
5. Studiju darba aizstāvēšana. 1  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju darba I sekmīgs vērtējums, t.i., darbs pēc formas atbilst studiju darba izstrādei 
izvirzītajām prasībām, darbs pēc satura atbilst studiju darba izstrādei izvirzītajām prasībām, 
aizstāvēšanas līmenis atbilst studiju darba aizstāvēšanai izvirzītajām prasībām. Kopā: 100%. 
Literatūra (01-mācību literatūra) 
Atbilstoši studiju darba specifikai un Studiju darba I zinātniskā konsultanta norādēm. 
Literatūra (02-papildliteratūra) 
Atbilstoši studiju darba specifikai un Studiju darba I zinātniskā konsultanta norādēm. 
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
Atbilstoši studiju darba specifikai un Studiju darba I zinātniskā konsultanta norādēm. 
 

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2JUR2055
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F1526092729/studiju_darbs_1_PA.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2JUR2055
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR2055&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR2055&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR2055&p_apraksts=C90003
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR2055&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR2055&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR2055&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR2055&p_apraksts=C91003


 
Kursa nosaukums Studiju darbs II  
Kursa kods JurZ2020 
Kredītpunkti 1 
ECTS kredītpunkti 1.50 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī)  

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Kursa apstiprinājuma datums 26.02.2008 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Juridiskā fakultāte 
  
Kursa autori 
Hd. Tiesību habil. doktors, prof. Kalvis Torgāns 
Dr. Tiesību doktors, prof. Jānis Lazdiņš 

Kursa anotācija 
Tiesību zinātņu bakalauru studiju programmas Studiju darba II izstrādes mērķis ir tiesību 
zinātņu teorētisko zināšanu, akadēmisko prasmju un iemaņu nostiprināšana un attīstība 
atbilstoši Tiesību zinātņu bakalaura studiju programmas specifikai un prasībām, kā arī 
sagatavot studējošo Bakalaura darba izstrādāšanai.  
 
Studiju darbs II atbilst Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes izvirzītām prasībām studiju 
darba sekmīgai aizstāvēšanai, kurā ietilpst studiju darba plāna izstrāde, studiju darba izstrādei 
nepieciešamo avotu identificēšana, studiju darba izstrāde, noformēšana un aizstāvēšana.  
 
Studiju darbu II var izstrādāt jebkurā „A” daļas (obligātie studiju kursi) vai „B” daļas 
(obligātās izvēles studiju kursi) studiju kursā, kas paredzēts otrajā akadēmiskajā studiju gada 
programmā (t.i., trešajā vai ceturtajā semestrī).  
Rezultāti 
Studiju darba II sekmīga (pozitīva) aizstāvēšana norāda uz studējošā spējām pastāvīgi strādāt 
ar tiesību avotiem, atbilstoši izvēlētai studiju darba tēmai izstrādāt zinātniskā darba plānu 
(struktūru), noteikt pētījuma apjomu, analizēt citu autoru viedokļus, izdarot secinājumus un 
priekšlikumus atbilstoši izvēlētās tēmas specifikai zinātniskā konsultanta uzraudzībā. Sekmīgi 
uzrakstīts un aizstāvēts studiju darbs norāda uz studējošo spējām patstāvīgi zinātniskā 
konsultanta uzraudzībā izstrādāt bakalaura darbu. 
Kursu apraksts-plāns 
Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Tiesību avotu apzināšana  
2. Studiju darba plāna izstrāde  
3. Studiju plāna saskaņošana ar zinātnisko konsultantu  
4. Studiju darba izstrāde  
5. Studiju darba satura saskaņošana ar zinātnisko konsultantu  
6. Kopsavilkuma izstrāde, avotu saraksta un anotācijas sagatavošana  
7. Kopsavilkuma, avotu saraksta un anotācijas saskaņošana ar zinātnisko konsultant  
8. Studiju darba aizstāvēšana 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
 
Stadiju darba sekmīgs (pozitīvs) vērtējums.  



Studiju darbam ir sekmīgs (pozitīvs) vērtējums, ja tas atbilst:  
1) pēc formas, kas atbilst studiju darba izstrādei izvirzītām prasībām;  
2) pēc satura, kas atbilst studiju darba izstrādei izvirzītām prasībām;  
pēc aizstāvēšanās līmeņa, kas atbilst studiju darba aizstāvēšanai izvirzītām prasībām  
Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Atbilstoši studiju darba specifikai un Studiju darba II zinātniskā konsultanta norādēm. 
Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Atbilstoši studiju darba specifikai un Studiju darba II zinātniskā konsultanta norādēm. 
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. Atbilstoši studiju darba specifikai un Studiju darba II zinātniskā konsultanta norādēm. 
 



 
Kursa nosaukums Studiju darbs III  
Kursa kods JurZ3026 
Kredītpunkti 1 
ECTS kredītpunkti 1.50 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 16 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 16 

Kursa apstiprinājuma datums 10.11.2009 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Juridiskā fakultāte 
  
Kursa autori 
Sociālo zinātņu mağistrs tiesību zinātnē , lekt. Violeta Zeppa-Priedīte 

Kursa saturs(PDF) Fails: studiju_darbs_III_PA.pdf   Dzēst 
Kursa anotācija 
Darba izstrādes mērķis ir radīt izpratni par zinātniska darba izstrādi – teorētisko zināšanu, 
akadēmisko prasmju un iemaņu pielietošanu. Studiju darbu III var izstrādāt jebkurā obligātās 
daļas studiju kursā vai obligātās izvēles studiju kursā. 
Rezultāti 
Studiju darba I sekmīga aizstāvēšana norāda uz studenta spēju strādāt ar tiesību avotiem, 
izstrādāt darba satura rādītāju (plānu), noteikt pētījuma apjomu, analizēt citu pētnieku 
viedokļus, izdarīt secinājumus un izteikt priekšlikumus, atbilstoši izvēlētās tēmas specifikai.  

Kursu apraksts-plāns 
1. Studiju darba plāna iztrāde un saskaņošana ar zinātnisko konsultantu. 1  
2. Izmantojamo avotu, tai skaitā, tiesību avotu apzināšana. 2  
3. Studiju darba izstrāde, tai skaitā, satura saskaņošana ar zinātnisko konsultantu. 10  
4. Kopsavilkuma izstrāde, avotu saraksta un anotācijas sagatavošana. 2  
5. Studiju darba aizstāvēšana. 1  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju darba III sekmīgs vērtējums, t.i., darbs pēc formas atbilst studiju darba izstrādei 
izvirzītajām prasībām, darbs pēc satura atbilst studiju darba izstrādei izvirzītajām prasībām, 
aizstāvēšanas līmenis atbilst studiju darba aizstāvēšanai izvirzītajām prasībām. Kopā: 100%. 
Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Atbilstoši studiju darba specifikai un Studiju darba III zinātniskā konsultanta norādēm. 
Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Atbilstoši studiju darba specifikai un Studiju darba III zinātniskā konsultanta norādēm. 
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. Atbilstoši studiju darba specifikai un Studiju darba III zinātniskā konsultanta norādēm. 
 

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2JUR3029
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F1885531389/studiju_darbs_III_PA.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2JUR3029
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR3029&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR3029&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR3029&p_apraksts=C90003
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR3029&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR3029&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR3029&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR3029&p_apraksts=C91003


 
Kursa nosaukums Tradicionālā loģika 
Kursa kods Filz1035 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Filozofija 
Zinātnes apakšnozare Loģika 
Lekciju stundu skaits 8 
Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 24 

Kursa apstiprinājuma datums 25.10.2007 
Institūcija, kura apstiprināja kursu #Filozofijas nodaļa 
  
Kursa autori 
Filozofijas mağistra grāds, lekt. Juris Golde 

Kursa anotācija 
Kursa mērķis – sniegt profesionālai izglītībai atbilstošu priekšstatu par loģikas priekšmetu, 
tādēļ tas tiek mācīts gan tā zinātniskajā un vēsturiskās attīstības kontekstā (t.s. tradicionālās 
loģikas ietvaros), gan iepazīstinot ar jaunākajām loģikas zinātnes teorētiskajām un praktiskā 
pielietojuma atziņām. Nolūkā veidot un attīstīt praktiskās iemaņas loģikas profesionālam 
lietojumam, iegūto zināšanu ekstrapolācijai uz teorētiskās un praktiskās darbības (t.sk 
.ikdienas dzīves) konkrētām jomām, liela nozīme kursā tiek piešķirta aktīvajām mācību 
formām. Kursā tiek aplūkotas domāšanas un valodas lomas izziņā, to formālie un saturiskie 
aspekti, formālās analīzes pielietojuma iespējas un robežas. Sniegti teorētiskie un praktiskie 
kritēriji, kuri ļauj veidot pareizu, secīgu domāšanu, korekti definēt un lietot ikdienas, 
profesionālās un zinātniskās valodas terminus, analizēt savu un citu cilvēku argumentāciju. 
Tiek aplūkotas domāšanas pamatformas – jēdziens, spriedums, slēdziens, to klasifikācija un 
loģiskā struktūra, loģiskās operācijas un procedūras, to pamatotības pārbaudīšanas kritēriji un 
paņēmieni.  

Rezultāti 
Kursa apguves rezultātā tiek izkoptas studentu analītiskās domāšanas spējas, iemācot analizēt 
un kritiski aplūkot argumentāciju dažādās dzīves jomās. Kursa laikā studentiem jāiemācās 
definēt un lietot ikdienas un zinātniskās valodas terminus. Tiek trenētas intelektuālās spējas, 
risinot uzdevumus, analizējot paradoksus, sofismus, loģiskās kļūdas u.tml. Tiek mācīts 
konstruktīvi diskutēt par plašu jautājumu loku.  

Kursu apraksts-plāns 
1. Loģikas priekšmets un funkcijas. Domāšanas būtība un specifika, tās divējādā sakārtotība.. 
Domāšana un valoda.  
2. Loģikas rašanās un attīstība. Loģika kā zinātne un kā izziņas, darbības un komunikācijas 
organons. Loģiskās kultūras būtība.  
3. Jēdziens kā domāšanas forma. Jēdziena loģiskā struktūra. Jēdziena saturs un apjoms. 
Jēdzienu pamatformas.  
4.Attiecības starp jēdzieniem. Diagrammatisko metožu pielietojums (Eilera apļu 



diagrammas).  
5. Definīcija. Definīcijas loģiskā struktūra un to galvenie veidi. Definēšanas kārtulas.  
6. Jēdzienu iedalīšana. Iedalījuma loģiskā struktūra. Klasifikācija, to galvenie veidi un 
pielietojums.  
7.Spriedums kā domāšanas forma – tā vispārīgais raksturojums un spriedumu pamatveidi. 
Vienkāršie spriedumi.  
Saliktie spriedumi. To galvenie veidi un to patiesuma nosacījumi.  
9. Loģikas pamatlikumi.  
10. Slēdziens kā domāšanas forma – tā vispārīgais raksturojums un priekšstats par indukciju 
un dedukciju.  
10. Slēdziens kā domāšanas forma – tā vispārīgais raksturojums un priekšstats par indukciju 
un dedukciju.  
12.Vienkāršais kategoriskais siloģisms. Tā vispārīgās kārtulas un to praktiskais pielietojums. 
Diagrammatiskās metodes pielietojums siliģismu pareizības pārbaudē.  
13.Deduktīvie slēdzieni ar saliktām premisām. Lemmatiskie slēdzieni.  
14. Induktīvie slēdzieni. To galvenie veidi. Analoģijas kā zinātnes metodes pielietojamība.  
15. Problēma, hipotēze, teorija – vispārīgs pārskats.  
16. Argumentācijas loģiskie pamati. Argumentācijas būtība, tās veidi un pierādījuma 
(atspēkojuma) loģiskās prasības.  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
75 % līdzdalība uzdevumu un vingrinājumu risināšanā praktiskajās nodarbībās; 2 ieskaites 
kontroldarbi: (1) diagrammatisko metožu pielietojums jēdzienu apjomu attiecību noteikšanā 
(Eilera apļu diagrammas), (2) Slēdzienu pareizības pārbaude, nosakot to atbilstību secināšanas 
kārtulām un izmantojot Eilera apļu diagrammas. 
Literatūra (01-mācību literatūra) 
Vedins I. Loģika. – R.: Avots, 2000.  
Vedins I., Golde J. Uzdevumi loģikā. – R.: LU, 1992.  
Vedins J. Formālā loģika.- R.: Zvaigzne, 1979.  
Literatūra (02-papildliteratūra) 
Barwise J., Etchemendy J. Language Proof and Logic. N.Y.,2000.  
Benthem J., TerMeulen A. Handbook of Logic and Language. Amsterdam, Cambridge, 1997. 
Bierman A.K. Logic: A Dialogue. – San Francisco, London, Amsterdam, 1964.  
Copi Irving M. Informal logic. N.Y., 1986.  
Copi Irving M. Introduction to Logic. – N.Y., London, 1972.  
Svetlovs V.A. Praktiskā loģika, - Sanktpēterburga, 1995. (Krievu val.)  
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
Journal of Logic, Language and information  
Studia Logica  
 



 
Kursa nosaukums Civilā aizsardzība* 
Kursa kods SDSK2032 
Kredītpunkti 1 
ECTS kredītpunkti 1.50 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 16 

Zinātnes nozare Starpdisciplinārie studiju kursi 
Lekciju stundu skaits 12 
Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 4 

Kursa apstiprinājuma datums 20.06.2007 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Medicīnas fakultāte 
  
Kursa autori 
Hd. Medicīnas habil. doktors, prof. Uldis Vikmanis 
Bakalaura(līm.), pasn. Gunārs Rugājs 
Ekvivalentais studiju kurss 
SDSK1002, Civilā un darba 
aizsardzība  

Kursa anotācija 
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt visu specialitāšu studentus ar civilās aizsardzības 
pamatnostādnēm, noskaidrot tās uzdevumus un tiesisko regulējumu, iepazīstināt ar Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem un sniegt ieskatu pamatprincipos un apgūt pamatiemaņas 
pirmajā palīdzībā, un prast to pielietot ikdienā.  
Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot šo kursu studenti iegūst izpratni par civilo aizsardzību un tās lomu ikdienā. 
Studenti spēj patstāvīgi analizēt un izvērtēt ārkārtas situācijas un praktiski sniegt pirmo 
palīdzību cietušajiem.  
Kursu apraksts-plāns 
1. Valsts Civilās aizsardzības sistēma un tiesiskais regulējums 2  
2. Iespējamās katastrofas valstī. Bīstamo kravu pārvadājumi. Terorisma veidi un metodes. 2  
3. Radiācijas drošības pamati. Civilās aizsardzības gatavība un rīcība radiācijas avārijās, 
civilās aizsardzības aizsargbūves. 2  
4. Apziņošanas un trauksmes sistēma. Iedzīvotāju evakuācija. 2  
5. Latvijas katastrofu medicīnas sistēma un tās iesaistīšanas principi. 2  
6. Pirmā palīdzība 2  
7. Seminārs 2  
8. Seminārs/ Ieskaite 2  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Lekciju apmeklējums – 75 %  
Semināru apmeklējums – obligāts,  
Pārbaudes darbi – 5  
Kursa pārbaudījums – ieskaite  
Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Latvijas Republika. Civilās aizsardzības likums.  
2. Latvijas Republika. Nacionālās drošības likums.  



3. Latvijas Republika. Likums „Par izņēmuma stāvokli”.  
4. Latvijas Republika. Likums „Par pašvaldībām”.  
5. Latvijas Republika. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums.  
6. Latvijas Republika. Likums „Par piesārņojumu”.  
7. Latvijas Republika. Likums „Par radiācijas drošību un kodoldrošību”.  
8. Latvijas Republika. Atkritumu apsaimniekošanas likums.  
9. Latvijas Republika. Ārstniecības likums  
10. Latvijas Republika. Darba aizsardzības likums  
11. Latvijas Republika. Ieroču aprites likums.  
12. Latvijas Republika Ministru kabinets 14.07.1998. noteikumi Nr.247 „Ārkārtējo situāciju 
valsts operatīvās komisijas nolikums”.  
13. Latvijas Republika Ministru kabinets 15.02.200 noteikumi 58 „Noteikumi par meklēšanas 
un glābšanu un glābšanu aviācijas un jūras aviācijas gadījumā”.  
14. Latvijas Republika Ministru kabinets.16.12.1997. noteikumi Nr.415 „Noteikumi par vides 
valsts monitoringu”.  
15. Latvijas Republika Ministru kabinets. 31.08.1998. Nr 337 „Noteikumi par fizikālo lielumu 
mērvienībām, to latviskajiem nosaukumiem un rakstību”.  
16. Millere A., Rūse J. „Vispārīgā radiobioloģija un praktiskā radioekoloģija”, Rīga, 1995.  
17. Latvijas Republika Ministru kabinets 19.06.2001 Nr. 259 noteikumi „Rūpniecisko avāriju 
riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.  
18. Latvijas Republika Ministru kabinets 21.11.1995 Nr. 358 noteikumi “Par katastrofu 
medicīnas sistēmu”  
19. Latvijas Republika Ministru kabinets 19.07.2005 rīkojums Nr.444 “Par Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienesta attīstības pamatnostādnēm”  
20. Latvijas Republika Ministru kabinets noteikumi Nr. 76 „Par valsts materiālo rezervju 
veidošanas, uzglabāšanas, izmantošanas un mobilizācijas uzdevumu noteikšanas kārtību”.  
21 Latvijas Republika Ministru kabinets. 07.12.1999 noteikumi Nr. 401 „Bīstamo kravu 
autopārvadājumu noteikumi”.  
22. TECDOC – 727, TECDOD – 994 „Riska novērtējuma rokasgrāmata”.  
23. SIA „Ekosoft” – „Īsi par risku”,Rīga,2001.  
24. “Pirmā palīdzība”, ZvaigzneABC, 2003  
25. “Ko darīt?”, LR VM Katastrofu medicīnas centrs,2000  
Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Eiropas atdzīvināšanas konsīlija 2005.gada vadlīnijas, 
http://www.erc.edu/index.php/guidelines_download/en  
2. Normatīvie akti, http://www2.112.lv/content/blogsection/6/39/  
3. Kā rīkoties, http://www2.112.lv/content/category/12/44/150/  
 



 
Kursa nosaukums Administratīvā procesa tiesības 
Kursa kods  
Kredītpunkti 3 
ECTS kredītpunkti  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 48 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Zinātnes apakšnozare Valsts tiesības 
Lekciju stundu skaits 30 
Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 18 

Kursa apstiprinājuma datums  
Institūcija, kura apstiprināja kursu Juridiskā fakultāte 
  
Kursa autori 
Dr. Tiesību doktors, doc. Jautrīte Briede 

Priekšzināšanas 
Administratīvās tiesības  
Kursa anotācija 
Administratīvā procesa tiesību kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar administratīvā procesa 
jēdzieniem, institūtiem, to mijiedarbību un nozīmi administratīvo tiesību realizācija.  
Rezultāti 
Studiju kursa akadēmiskās kompetences ietvaros sekmīgi studējošie iegūst izpratni par 
administratīvā procesa jēdzieniem, stadijām, tiesas procesu, pieteikuma un sprieduma veidiem, 
administratīvo tiesu darbību. 
Kursu apraksts-plāns 
Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
 
1. Administratīvais akta jēdziens, obligātās pazīmes. 4 
2. Administratīvo aktu klasificēšana. 2  
3. Faktiskā rīcība, uzziņa, izziņa. 2 
4. Publisko tiesību līgums. 2 
5. Administratīvā procesa principi 6 
6. Administratīvā procesa dalībnieki un administratīvā procesa ierosināšana. 4 
7. Administratīvā akta sagatavošana, izdošana un sastāvdaļas. 4  
8. Administratīvā akta spēkā paziņošana un apstrīdēšana 4 
9. Administratīvā akta spēkā esamība, tā atcelšana un procesa uzsākšana no jauna. 4 
10. Administratīvā akta izpilde 2 
11.  Atlīdzinājums administratīvajā procesā, tā pieprasīšanas process 2  
12. Administratīvais tiesas procesa būtība, procesa dalībnieki un pieteikuma veidi  4  
13. Pagaidu aizsardzības līdzekļi. 4 
14. Administratīvās tiesas kontroles robežas, tiesas spriedums un tā izpilde. 4  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Semināru apmeklējums obligāts (var būt divi kavējumi). Lai students varētu kārtot gala 
pārbaudījumu ( rakstveida) , jābūt sekmīgi nokārtotiem starppārbaudījumiem, kas veido 50% no 



gala atzīmes. 
Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Administratīvais process tiesā. Autoru kolektīvs Dr.iur. J.Briedes vispārīgajā zinātniskā 
redakcijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2008.  
2. Administratīvais process: likums, prakse un komentāri. Rakstu krājums. Rīga: Latvijas 
Vēstnesis, 2005  
3. Dišlers K. Ievads administratīvo tiesību zinātnē. Latvijas Universitāte, Rīga, 1938., 224.-232.lpp. 
4. Briede J. Administratīvais akts. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003
5. Briede J. Faktiskās rīcības jēdziens, tā attīstība tiesību transformācijas periodā Baltijas valstīs un 
faktiskās rīcības norobežošana no administratīvā akta. Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 
20.-21.gs. mijā. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2006, 525.- 528.lpp.. 
 
Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Paine F.J. Vācijas vispārīgās administratīvās tiesības. Rīga. 2002. 
2. Vildbergs H..J, Krasts V. Salīdzinošas administratīvās tiesības. Rīga, 2001.  
3. Dišlers K. Latvijas administratīvā procesa ievadjautājumi. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1936, 
47.-50.lpp.  
4. Briede J. Vispārīgais administratīvais akts. Likums un tiesības, 11.sējums (2009), nr.4 (116). 
5. Levits E. Par tiesiskās vienlīdzības principu. Latvijas Vēstnesis 08.05.2003 Nr.68.   
6. Pleps J. Nokavēto procesuālo termiņu atjaunošana. Administratīvais process: likums, prakse, 
komentāri. Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2005, 289.-303. lpp.  
7. Pastars E. Pagaidu noregulējums tiesu praksē. Administratīvais process: likums, prakse, 
komentāri. Rakstu krājums.- Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2005, 269.-282.  
8. Levits E. Par amicus curiae institūtu administratīvajā procesā. Administratīvais process: likums, 
prakse, komentāri. Rakstu krājums.- Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2005,253.-257. lpp.  
9. The administration and you. A handbook. Strasbourg: Counsil of Europe Publishing, 1996 
 
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. žurnāli: Jurista Vārds, Likums un Tiesības, Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā zinātne u.c.  
2. normatīvie akti:  
• 1921.gada 4.marta likums par administratīvajām tiesām. Likumu un valdības rīkojumu krājums. 
7.burtnīca, 3.04.1921  
• Eiropas Padomes Ministru komitejas Rezolūcija (77)31 “Par indivīdu aizsardzību pret pārvaldes 
aktiem”  
• Eiropas Padomes Ministru komitejas Rezolūcija R(80)7 „Par rīcības brīvības izmantošanu valsts 
pārvaldē”.  
• Eiropas Padomes Ministru komitejas Rekomendācija R(84)15 „Par valsts atbildību”.  
• Eiropas Padomes Ministru komitejas Rekomendācija R(100)10 Valsts amatpersonu uzvedības 
kodekss  
• Eiropas Padomes Ministru komitejas Rekomendācija R(2003)16 „Par administratīvo lēmumu un 
tiesas nolēmumu izpildi administratīvo tiesību jomā”.  
• Eiropas Padomes Ministru komitejas Rezolūcija R(80)7 „Par rīcības brīvības izmantošanu valsts 
pārvaldē”.  
• Eiropas Padomes Ministru komitejas Rekomendācija R(2003)16 „Par administratīvo lēmumu un 
tiesas nolēmumu izpildi administratīvo tiesību jomā”.  
• Eiropas Padomes Ministru komitejas Rekomendācija CM/Rec(2007)7 „Par labu pārvaldi”  
 
3. tiesu prakse:  
• Aktuālie administratīvo tiesu nolēmumi un Satversmes tiesas nolēmumi. 
 



 
Kursa nosaukums Administratīvās tiesības  
Kursa kods JurZ2008 
Kredītpunkti 4 
ECTS kredītpunkti  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 64 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Zinātnes apakšnozare Valsts tiesības 
Lekciju stundu skaits 40 
Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 24 

Kursa apstiprinājuma datums 19.05.2003 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Juridiskā fakultāte 
  
Kursa autori 
Dr. Tiesību doktors, doc. Jautrīte Briede 
Sociālo zinātņu mağistrs tiesību zinātnē, lekt. Anita Kovaļevska 
Sociālo zinātņu mağistrs tiesību zinātnē, lekt. Māris Ruķers 
Tiesību mağistra grāds, lekt. Henrijs Buks-Vaivads 
Kursa anotācija 
Administratīvo tiesību studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar Latvijas valsts 
pārvaldi, valsts pārvaldes darbības pamatprincipiem, tās institucionālo uzbūvi, valsts 
pārvaldes politiku personāla jomā, kā arī ar valsts pārvaldes darbības procedūrām, 
Administratīvo procesu un valsts pārvaldes darbības uzraudzības mehānismu. 
Rezultāti 
Studiju kursa akadēmiskās kompetences ietvaros sekmīgi studējošie iegūst izpratni par 
administratīvo tiesību priekšmetu, tā subjektiem, zināšanas par administratīvo tiesību 
pamatprincipiem, izpratni par valsts atbildības institūtu un tā formām, izpratni par valsts 
pārvaldes formām un metodēm, orientēties valsts pārvaldes organizācijas jautājumos, 
zināšanas par ES ietekmi uz Latvijas valsts pārvaldes tiesisko reglamentāciju un valsts tiesību 
zinātnes attīstību. 

 
Studiju kursa profesionālās kompetences ietvaros sekmīgi studējošie iegūst zināšanas un 
prasmi pielietot tiesiskās aizsardzības līdzekļus attiecībās ar valsts pārvaldes iestādēm, 
izmantot iegūtās zināšanas juridisko problēmu praktiskai risināšanai.  

Kursu apraksts-plāns 
Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Administratīvo tiesību priekšmets un pamatjēdzieni 4  
2. Administratīvo tiesību avoti 4 
3. Valsts pārvaldes iekārta un principi 6  
4. Tiešās pārvaldes institucionālā sistēma 4  
5. Pastarpinātās pārvaldes institucionālā sistēma 6 
6. Valsts amatpersonas 4  
7. Publisko lietu tiesības 4  
8. Deleģēšana, sabiedrības līdzdalība un sadarbība valsts pārvaldē. 4  



9. Kontrole un pārbaude valsts pārvaldē 4  
10. Administratīvais process 12  
11. Piespiešana valsts pārvaldē un administratīvā atbildība 4 
12. Informācijas atklātība un datu aizsardzība 4  
13. Valsts atbildība 4  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursā notiek trīs pārbaudes darbi, kuru vērtējumu kopsummas vidējais aritmētiskais 
veido piecdesmit procentus no kursa pārbaudījuma kopvērtējuma. Papildus minētajiem 
pārbaudes darbiem docētājam ir tiesības uzdot studējošiem arī citus kursa apguvei piemērotus 
pārbaudes darbus, lai pārliecinātos par studējošo zināšanām. Katra studiju kursa posma 
noslēgumā notiek studējošo zināšanu noslēguma pārbaude. Kursa noslēguma pārbaudīju 
(rakstveida) drīkst kārtot tikai studējošie, kas pirms tam sekmīgi ir nokārtojuši visus 
pārbaudes darbus, pie tam semināru apmeklējums nedrīkst būt zemāks par 75% no notikušo 
semināru skaita.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Briede J. (Zin.red.) Administratīvais process tiesā. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2008. - 776 
lpp.  
2. Briede J. Administratīvais akts. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003.  
3. Dišlers K. Administratīvās tiesības. Rīga, 1940.  
4. Dišlers K. Ievads administratīvo tiesību zinātnē. Rīga, 2003  
5. Dišlers K. Latvijas valsts orgāni un to funkcijas. Rīga, 2004.  
6. Načisčionis J. Administratīvās tiesības. Rīga. 2002.  
Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Kardonā F., Freiberte A. Valsts pārvaldes organizācijas jēdzieni un definīcijas. Likums un 
Tiesības, 4.sēj. Nr.2 (30), 2002  
2. Levits E. Ģenerālklauzulas un iestādes (tiesas) rīcības brīvība.  
Funkcijas likumā, piemērošana konkrētā gadījumā, kontrole augstākā iestādē un tiesā. Likums 
un Tiesības, 5.sēj. Nr.6 (46) un Nr.7 (47) 2003.  
3. Levits E. Valsts pārvaldes iekārtas likuma koncepcija. Latvijas Vēstnesis, Nr.95, 
26.06.2002.  
4. Levits E. Deleģētās likumdošanas pamatproblēmas. Politika un tiesības. Sociālo 
tehnoloģiju augstskolas un Rīgas Juridiskās koledžas zinātniskās konferences materiāli. Rīga, 
2002.  
5. Paine F.J. Vācijas vispārīgās administratīvās tiesības. Rīga. 2002.  
6. Vanags E., Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība. Rīga: Latvijas Uniersitātes 
Akadēmiskais apgāds, 2005.  
7. Vildbergs H..J, Krasts V. Salīdzinošas administratīvās tiesības. Rīga, 2001.  
8. Wade W. Administrative Law. 7 Ed.- Oxford, 1994.  
9. Schwarze J. European Administrative Law. London: Sweet and Maxell, 1992.  
10. The administration and you. A handbook. Strasbourg: Counsil of Europe Publishing, 
1996.  
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. žurnāli: "Latvijas Vēstnesis"  
"Jurista Vārds"  
"Likums un Tiesības"  

 



 
Kursa nosaukums Eiropas tiesības  
Kursa kods JurZ4027 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Lekciju stundu skaits 26 
Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 6 

Kursa apstiprinājuma datums 10.11.2009 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Juridiskā fakultāte 
  
Kursa autori 
Dr. Tiesību doktors, lekt. Kristīne Dupate 

Kursa anotācija 
Kursa mērķis ir sniegt vispārēju ieskatu ES tiesībās un to piemērošanā. Kursa gaitā tiks 
apskatīti gan institucionālie (ES galveno institūciju uzbūve, darbības principi, institūciju 
savstarpējā mijiedarbība), gan materiāltiesiskie ES tiesību pamatjautājumi. Īpaša uzmanība 
tiks pievērsta kopējā tirgus regulējumam. ES tiesību kursa metodoloģija balstās uz primāro un 
sekundāro ES tiesību aktu apguvi, iekļaujot arī EKT judikatūras pamatatziņas un jaunākās 
attīstības tendences. 
Rezultāti 
Kursa nobeigumā studentiem ir jābūt vispārējai izpratnei par ES, par ES tiesību 
funkcionēšanu, to piemērošanu, jāspēj patstāvīgi piemērot ES tiesību aktus un jāspēj analizēt 
aktuālās ES tiesību attīstības tendences.  

Kursu apraksts-plāns 
1. Eiropas integrācijas vēsture 4  
2. ES institūcijas 6  
3. ES tiesību avoti 6  
4. ES tiesību piemērošana un attiecības ar nacionālajām tiesībām 4  
5. Brīva preču un pakalpojumu aprite. Tiesības veikt uzņēmējdarbību 4  
6. Brīva darbaspēka kustība 4  
7. EK konkurences tiesības 4  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Kursa sekmīgai pabeigšanai ir nepieciešams nokārtot vienu kontroldarbus un eksāmenu. 
Kontroldarbs veido 30% no gala atzīmes, savukārt eksāmena darbs – 70%. Kontroldarbs tiek 
veidots teorētiska pārbaudījuma formā un tajos palīgmateriālus izmantot nedrīkst. Eksāmens 
tiek veidots jauktā – teorētiskā un nelielu kāzusu formā. Tajā nedrīkst izmantot 
palīgmateriālus. 
Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Alehno I., Buka A., Butkevičs J., Jarinovska K., Škoba L. Ievads Eiropas Savienības 
tiesībās (tiesu prakse un komentāri). 2.izd. Rīga: Tiesu Namu Aģentūra, 2004.  
2. Eiropas tiesības. Aut.kolektīvs. (zin.red. T. Jundzis). 2. izd. Rīga: Juridiskā koledža, 2007. 
3. Gatavis S., Broks E., Bule Z. Eiropas tiesības. Rīga: Latvijas Universitāte, 2002.  



4. Craig P., Burca G., EU Law. Text Cases and Materials, 4th ed. Oxford University Press, 
2008.  
Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Kūle M. Eirodzīve. Rīga, FSI, 2006, 26.-61.lpp.  
2. Prechal S. Directives in EC Law. – 2nd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2005  
3. Lenaerts K., Nuffel P. Constitutional Law of the European Union. 2nd ed. Londond: Sweet 
& Maxwell, 2006, pp. 706-710, 762-787.  
4. Gareth. D. European Union Internal Market Law. 2nd ed. London: Cavendish Publishing, 
2003.  
5. Royers N., Scannelle R. Free movement of persons in the enlarged European Union. 
London: Sweet&Maxwell, 2005.  
6. Anderson D., Demetriou M. References to the European Court. 2nd ed., Sweet&Maxwell, 
2002.  
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. Lieta C-285/98 Kreil [2000] ECR I-69  
2. Lieta C-159/90 SPUC v.Grogan [1991] ECR I-4685  
3. Lieta 152/84 Marshall v. Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority 
(Teaching)[1986] ECR 723  
4. Lieta C-443/98 Unliver [2000] ECR I-7535  
5. Lieta C-201/02 Wells [2004] ECR I-723  
6. Lieta C-26/62 Van Gend en Loos [1963] ECR 1  
7. Lieta 25/62 Plaumann, [1963] ECR 95  
8. Lieta C-309/89 Codorniu [1994] ECR I-1853  
9. Lieta C-50/00 UPA , [2002] ECR I-06677  
10. Lieta 283/81 CILFIT v. Ministry of Health [1982] ECR 3415.  
11. Lieta 120/78 Cassis de Dijon [1979] ECR 649  
12. Lieta C- 267-268/91 Keck [1993] ECR I-6097  
13. Lieta C2/74 Reyners v. Belgium, [1974] ECR 63  
14. Lieta C-55/94 Gebhard [1995] ECR I 4165  
15. Lieta C-6&9/90 Francovich [1991] ECR I-5357  
16. Lieta C-213/89 Factortame [1990] ECR I-2433  
17. Lieta C-46/93 Brasserie du Pecheur [1996] ECR I-1029  
18. Lieta C-224/01 [2001] Kobler OJ 212/18  
19. Eiropas Savienības oficiālais portāls - www.europa.eu  
 
20. Krūma K. Eiropas integrācijas vēsture. Likums un Tiesības. 2.sēj. Nr.6(10),176.-179.lpp. 
21. Tridimas T. Knocking on Heaven’s door: fragmentation, efficiency and defiance in the 
preliminary reference procedure. Common Market Law Review, 40, 2003, pp.9-50.  
 



 
Kursa nosaukums Konstitucionālās tiesības  
Kursa kods  
Kredītpunkti 4 
ECTS kredītpunkti  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 64 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Zinātnes apakšnozare Valsts tiesības 
Lekciju stundu skaits 48 
Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 16 

Kursa apstiprinājuma datums  
Institūcija, kura apstiprināja kursu Juridiskā fakultāte 
  
Kursa autori 
Dr. Tiesību doktors, prof. Ringolds Balodis 
Dr. Tiesību doktors, doc., dek.p.i. Anita Rodiņa 
Dr. Tiesību doktors, lekt. Annija Kārkliņa 
Pielidz. Maģistram (līm.), lekt. Gunārs Kusiņš 
 
Kursa anotācija 
Konstitucionālo tiesību kursa uzdevums ir nodrošināt sistemātisku konstitucionālo tiesību 
kompleksa – demokrātiskas sabiedrības un valsts konstitucionālās iekārtas tiesiskā pamata 
apguvi. 
 Studentiem jāiegūst zināšanas par Latvijas konstitucionālajām tiesībām kā tiesību nozari, par 
tās principiem, normām, institūtiem un avotiem, kā arī par konstitucionāli tiesiskajām 
attiecībām, jāiepazīst šo attiecību subjekti, Latvijas konstitucionālās iekārtas uzbūve un 
darbība, konstitucionālo tiesību zinātne. Vienlaikus šī mācību kursa apguve dod studentiem 
iespēju iepazīt un novērtēt konstitucionālo tiesību un konstitucionālisma vietu un lomu 
Latvijas tiesību sistēmā.  
Rezultāti 
Studiju kursa akadēmiskās kompetences ietvaros sekmīgi studējošie iegūst izpratni par 
konstitucionālo tiesību būtību un priekšstatu par konstitucionālo tiesību institūtiem.  
 
Studiju kursa profesionālās kompetences ietvaros sekmīgi studējošie spēj patstāvīgi analizēt 
un vērtēt konstitucionālo tiesību institūtus un problemātiku.  
Kursu apraksts-plāns 
Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Latvijas konstitucionālās tiesības – tiesību nozare un zinātne (ievadlekcija) 2  
2. Satversmes jēdziens un izpratne 6  
3. Satversmē nostiprinātie konstitucionālisma pamatprincipi 6  
4. Cilvēka pamattiesības Satversmē 10  
5. Pilsonības institūts Latvijā 2 
6. Vēlēšanu tiesību un tautas nobalsošanas institūts Latvijā 4 
7. Saeima 10 
8. Saeimas deputāti 2 
9. Valsts prezidents 6  



10. Ministru Kabinets 4  
11. Tiesa 2  
12. Satversmes tiesa 8  
13. Valsts kontrole 2  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Lai sekmīgi apgūtu kursu Konstitucionālās tiesībās, studējošiem obligāti jāapmeklē visas, 
izņemot vienu, praktiskās nodarbības (semināri).  
Kursa kopvērtējuma aprēķināšanā tiek ņemti vērā divi obligātie pārbaudes darbi (skatīt 
semināru un pārbaudes darbu plānu), kuru vērtējumu kopsummas vidējais aritmētiskais veido 
50% no kursa pārbaudījuma kopvērtējuma.  
Kursa noslēguma pārbaudījums tiek organizēts rakstveidā sesijas plānojumā noteiktā laikā, un 
šajā pārbaudījumā iegūtais vērtējums veido 50% no kursa pārbaudījuma kopvērtējuma. Kursa 
noslēguma pārbaudījumu var kārtot tikai tie studenti, kuri:  
1) ir piedalījušies visās, izņemot vienu, praktiskajās nodarbībās (semināros). Ja ir kavēti 
vairāk kā viens seminārs vai arī seminārā iegūts negatīvs vērtējums (zemāk par 4) šādi 
semināri ir jāatbild pasniedzējam noteiktajā konsultāciju laikā.  
2) ir sekmīgi nokārtojuši obligātos divus pārbaudes darbus;  
3) izpildījuši citas pasniedzēja obligātas prasības.  
Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Dišlers K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē. Rīga, A.Gulbis, 1930.  
2. Dišlers K. Demokrātiskas valsts iekārtas pamati. Rīga, A.Gulbis, 1931.  
3. Dišlers K. Latvijas valsts varas orgāni un viņu funkcijas. Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2004. 
4. Pleps J., Pastars E., Plakane I. Konstitucionālās tiesības. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2004.  
5. Vildbergs H.J., Felhūne G. Atsauces Satversmei. Rīga, EuroFaculty, 2003.  
6. Barendt E. An introduction to constitutional law. Oxford, Oxford University Press, 1998.  
7. Rodiņa A. Konstitucionālās sūdzības teorija un prakse Latvijā. Latvijas Vēstnesis, 2009.  
Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Mikainis Z. Konstitucionālisma izpausmes Latvijas Republikas Satversmē. Tiesību 
transformācijas problēmas sakarā ar integrāciju Eiropas Savienībā. Starptautiskās konferences 
materiāli. - Rīga, Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2002. 
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. žurnāli: ''Latvijas Vēstnesis''  
''LR Saeimas un MK Ziņotājs''  
''Likums un Tiesības''  
"Jurista Vārds"  
 
2. normatīvie akti:  
• Latvijas Republikas Satversme: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1993, Nr. 43.  
• Par Latvijas Republikas Satversmes spēkā stāšanos: Likumu un valdības rīkojumu krājums, 
1922.  
• Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu: LR Augstākās Padomes (1990.04.05.) 
Deklarācija. Ziņotājs, 1990, Nr.21,  
• Par Latvijas Republikas valstisko statusu: LR Augstākās Padomes (1991.21.08.) likums, 
Ziņotājs, 1991, Nr.42.  
• Pilsonības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1994, Nr.93.  
• Saeimas vēlēšanu likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1995, Nr.86.  
• Saeimas kārtības rullis: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1994, Nr.96.  
• Par likumu un citu Saeimas, Valsts Prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu 
izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību: LR likums. Latvijas 
Vēstnesis, 1994, Nr.72.  



• Valsts prezidenta ievēlēšanas likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2007, Nr.79  
• Ministru kabineta iekārtas likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2008, Nr. 82.  
• Par tiesu varu: LR likums. Ziņotājs, 1993, Nr.1  
• Satversmes tiesas likums: LR likums. Ziņotājs, 1994, Nr.12.  
• Par Valsts kontroli: LR likums. Likumu un Ministru kabineta noteikumu krājums, 1923.  
3. tiesu prakse:  
• Satversmes tiesas spriedumi. – http://www.satv.tiesa.gov.lv  
• Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi - http://www.echr.coe.int/echr  
 



 
Kursa nosaukums Kriminālprocesa tiesības. Speciālais kurss 
Kredītpunkti 3 
Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 48 (neklātienē – 16) 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Zinātnes apakšnozare Krimināltiesiskās zinātnes 
Lekciju stundu skaits 32 
Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 16 

  
Kursa autori 
Dr. Tiesību doktors, prof. Kristīne Strada-Rozenberga 
Dr. Tiesību doktors, prof. Ārija Meikališa 
Kursa anotācija 
Studiju kurss veltīts kriminālprocesa padziļinātai apgūšanai, pievēršot uzmanību teorijā un 
praksē apzinātām problēmsituācijām un aktulaitātēm. 
Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot šo studiju kursu, studenti gūst padziļinātu ieskatu kriminālprocesa tiesībās, 
gūst iemaņas problēmsituāciju atklāšanā un to risinājumu piedāvāšanā. 
Kursu apraksts-plāns 
Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās 

1. Kriminālprocesa principu izpratnes un piemērošanas aktuālā problemātika. 4 
2. Kriminālprocesā iesaistītās personas – izpratne un statusa aktuālā problemātika 4 
3. Procesuālie termiņi. 2 
4. Procesuālie dokumenti. 2 
5. Mantiskie jautājumi kriminālprocesā un ar tiem saistītās aktualitātes 4 
6. Pierādīšanas teorija kriminālprocesā. 8 
7. Novitātes izmeklēšanas darbību un speciālo izmeklēšanas darbību jomā. 2 
8. Aktuālās probēmas procesuālo piespiedu līdzekļu un procesuālo sankciju piemērošanā. 4
9. Problēmas un aktulaitātes kriminālprocesa sevišķās daļas vispāŗigajos jautājumos 4 
10. Pirmstiesas kriminālprocesa aktuālās problēmas un novitātes 2 
11. Lietas izskatīšana pirmās instances tiesā  – aktuālās problēmas un novitātes 2 
12. Lietas izskatīšana apelācijas instances tiesā – aktuālās problēmas un novitātes 2 
13. Lietas izskatīšana kasācijas instances tiesā – aktuālās problēmas un novitātes 2 
14. Vienkāršotie procesi un to piemērošanas problēmas 2 
15. Sevišķie procesi un to piemērošanas problēmas 4 
16. Kārtējais pārbaudījums 4 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Obligāts praktisko nodarbību apmeklējums. 
Sekmīgi nokārtots divi kārtējie pārbaudījumi un studiju kursa noslēguma pārbaudījums. 
Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Ā.Meikališa, K.Strada-Rozenberga, Kriminālprocess. Struktūrloģiskās shēmas ar 
paskaidrojumiem. A (vispārīgā) daļa, Latvijas Vēstnesis, 2007. 379 lpp.  

2. Ā.Meikališa, K.Strada-Rozenberga, Kriminālprocess. Struktūrloģiskās shēmas ar 
paskaidrojumiem. B un C daļa, R., Latvijas Vēstnesis, 2009, 432.lpp. 

3. Trechsel S. Human rights in Criminal Proceedings, Oxford,2005. 
 



 
Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Kriminālprocesuālais taisnīgums. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences 
„Kriminālprocesuālais taisnīgums” rakstu krājums R., LPA, 2005. 

2. Zinātniski pētnieciskā projekta „Kriminālprocesuālās aizturēšanas tiesiskums” rakstu 
krājums, LPA, 2008. 

3. Meikališa Ā. Pirmstiesas izmeklēšanas procesuālie dokumenti. R., LPA, 1996. 
4. Meikališa A. Pirmstiesas izmeklēšana , R, Biznesa augstskola Turība, 2001. 
5. Meikališa Ā. Kazaka S. Lodīte I. Petrova S. Kriminālprocesuālie termiņi pirmstiesas 

izmeklēšanā R., Petrovskis un Ko, 2006. 
6. Strada-Rozenberga K. Pierādīšanas teorija kriminālprocesā. Vispārīgā daļa R., Biznesa 

augstskola Turība, 2002. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. Žurnāls Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 
2. Žurnāls Likums un tiesības 
3. Žurnāls Administratīvā un kriminālā justīcija 
4. Tieslietu ministrijas mājas lapa www.tm.gov.lv, sadaļas aktualitātes un pētījumi 
5. Augstākās tiesas mājas lapa www.at.gov.lv 

 



 
Kursa nosaukums Kriminālprocesa tiesības. Speciālais kurss 
Kredītpunkti 4 
Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 64 (neklātienē – 16) 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Zinātnes apakšnozare Krimināltiesiskās zinātnes 
Lekciju stundu skaits 32 
Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 16 

  
Kursa autori 
Dr. Tiesību doktors, prof. Kristīne Strada-Rozenberga 
Dr. Tiesību doktors, prof. Ārija Meikališa 
Kursa anotācija 
Studiju kurss veltīts kriminālprocesa padziļinātai apgūšanai, pievēršot uzmanību teorijā un 
praksē apzinātām problēmsituācijām un aktulaitātēm. 
 
Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot šo studiju kursu, studenti gūst padziļinātu ieskatu kriminālprocesa tiesībās, 
gūst iemaņas problēmsituāciju atklāšanā un to risinājumu piedāvāšanā. 
Kursu apraksts-plāns 
Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās 

17. Kriminālprocesa principu izpratnes un piemērošanas aktuālā problemātika. 4 
18. Kriminālprocesā iesaistītās personas – izpratne un statusa aktuālā problemātika 4 
19. Procesuālie termiņi. 2 
20. Procesuālie dokumenti. 2 
21. Mantiskie jautājumi kriminālprocesā un ar tiem saistītās aktualitātes 4 
22. Pierādīšanas teorija kriminālprocesā. 8 
23. Novitātes izmeklēšanas darbību un speciālo izmeklēšanas darbību jomā. 2 
24. Aktuālās probēmas procesuālo piespiedu līdzekļu un procesuālo sankciju piemērošanā. 4
25. Problēmas un aktulaitātes kriminālprocesa sevišķās daļas vispāŗigajos jautājumos 4 
26. Pirmstiesas kriminālprocesa aktuālās problēmas un novitātes 2 
27. Lietas izskatīšana pirmās instances tiesā  – aktuālās problēmas un novitātes 6 
28. Lietas izskatīšana apelācijas instances tiesā – aktuālās problēmas un novitātes 8 
29. Lietas izskatīšana kasācijas instances tiesā – aktuālās problēmas un novitātes 4 
30. Vienkāršotie procesi un to piemērošanas problēmas 2 
31. Sevišķie procesi un to piemērošanas problēmas 4 
32. Kārtējais pārbaudījums 4 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Obligāts praktisko nodarbību apmeklējums. 
Sekmīgi nokārtots divi kārtējie pārbaudījumi un studiju kursa noslēguma pārbaudījums. 
Literatūra (01-mācību literatūra) 

4. Ā.Meikališa, K.Strada-Rozenberga, Kriminālprocess. Struktūrloģiskās shēmas ar 
paskaidrojumiem. A (vispārīgā) daļa, Latvijas Vēstnesis, 2007. 379 lpp.  

5. Ā.Meikališa, K.Strada-Rozenberga, Kriminālprocess. Struktūrloģiskās shēmas ar 
paskaidrojumiem. B un C daļa, R., Latvijas Vēstnesis, 2009, 432.lpp. 

6. Trechsel S. Human rights in Criminal Proceedings, Oxford,2005. 



 
 
Literatūra (02-papildliteratūra) 

7. Kriminālprocesuālais taisnīgums. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences 
„Kriminālprocesuālais taisnīgums” rakstu krājums R., LPA, 2005. 

8. Zinātniski pētnieciskā projekta „Kriminālprocesuālās aizturēšanas tiesiskums” rakstu 
krājums, LPA, 2008. 

9. Meikališa Ā. Pirmstiesas izmeklēšanas procesuālie dokumenti. R., LPA, 1996. 
10. Meikališa A. Pirmstiesas izmeklēšana , R, Biznesa augstskola Turība, 2001. 
11. Meikališa Ā. Kazaka S. Lodīte I. Petrova S. Kriminālprocesuālie termiņi pirmstiesas 

izmeklēšanā R., Petrovskis un Ko, 2006. 
12. Strada-Rozenberga K. Pierādīšanas teorija kriminālprocesā. Vispārīgā daļa R., Biznesa 

augstskola Turība, 2002. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
6. Žurnāls Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 
7. Žurnāls Likums un tiesības 
8. Žurnāls Administratīvā un kriminālā justīcija 
9. Tieslietu ministrijas mājas lapa www.tm.gov.lv, sadaļas aktualitātes un pētījumi 
10. Augstākās tiesas mājas lapa www.at.gov.lv 

 



 
Kursa nosaukums Krimināltiesības. Vispārīgā daļa 
Kredītpunkti 3 
Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 48 

Zinātnes nozare Juridiskās zinātne 
Zinātnes apakšnozare Krimināltiesības  
Lekciju stundu skaits 34 
Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 14 

  
Kursa autori 
Agra Reigase 
Kursa anotācija 
Krimināltiesību Vispārīgā daļa iepazīstina studentus ar krimināltiesību zinātnes saturu, 
pētīšanas metodēm, krimināllikumu kā krimināltiesību avotu. Kursu nosacīti var sadalīt 3 
daļās, kas katra veltīta ļoti nozīmīgiem krimināltiesību pamatinstitūtiem: mācība par 
krimināllikumu (tā jēdziens, uzdevumi, uzbūve, spēks laikā un telpā), mācība par noziedzīgu 
nodarījumu (jēdziens, pazīmes, klasifikācija, sastāvs u.c.) un mācība par sodu. Tiek pievērsta 
uzmanība arī ārvalstu likumdevēju pieredzei un LR tiesu praksei, judikatūrai. 
Rezultāti 
Studējot šo kursu, studenti iegūst izpratni par krimināltiesību būtību, principiem, avotiem, 
regulēšanas metodēm, lomu cīņā ar noziedzību.  
Krimināltiesību pamatinstitūtu- noziedzīgs nodarījums, noziedzīga nodarījuma sastāvs, sods, 
tā mērķi un citu nozīmīgu jautājumu apgūšana ļauj studentiem orientēties noziedzīgu 
nodarījumu kvalifikācijas un soda noteikšanas teorētiskajās un praktiskajās problēmās, zinoši 
spriest ne tikai par esošo normu piemērošanas, bet arī to pilnveidošanas jautājumiem. Kursa 
apguve ir nepieciešams priekšnoteikums sekmīgām studijām kursā "Krimināltiesības. Sevišķā 
daļa". 
Kursu apraksts-plāns 
Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Krimināltiesības kā tiesību nozare. Krimināltiesību zinātne 2 
2. Krimināllikums 4 
3. Noziedzīga nodarījuma jēdziens 2 
4. Kriminālatbildība un tās pamats 2 
5. Noziedzīga nodarījuma objekts 2 
6. Noziedzīga nodarījuma objektīvā puse 4 
7. Noziedzīga nodarījuma subjekts 2 
8. Noziedzīga nodarījuma subjektīvā puse 4 
9. Noziedzīga nodarījuma izdarīšanas stadijas 2 
10. Vairāku personu piedalīšanās noziedzīgā nodarījumā 4 
11. Noziedzīgu nodarījumu daudzējādība 4 
12. Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību 2 
13. Soda jēdziens un mērķis 2 
14. Sodu sistēma un sodu veidi 2 
15. Soda noteikšana. Nosacīta notiesāšana 4 
16. Atbrīvošana no kriminālatbildības un soda. Sodāmība 4 
17. Ārvalstu krimināllikumu vispārīgās daļas raksturojums 2 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 



1.Lekciju apmeklējums nav obligāts . 
2.Semināru apmeklējums obligāts ( kavētie semināri jāatstrādā) . 
3.Jāraksta 2 kontroldarbi ( teorētiskā daļa un uzdevuma risinājums), kas veido50% no kursa 
galīgā vērtējuma.  
4.Kursa pārbaudījums ( rakstisks eksāmens), kas sastāv no teorētiskās daļas un uzdevuma 
risinājuma un veido 50% no kursa galīgā vērtējuma. 
Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības: Vispārīgā daļa. - Rīga:TNA, 
2008.  

2. Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. - 
1.grāmata Vispārīgā daļa. - Rīga:Firma "AFS", 2007. 

3. Krastiņš U. Noziedzīgs nodarījums.- Rīga: TNA, 2000. 
4. Krastiņš U.,Liholaja V. Salīdzināmās krimināltiesības Igaunija,Latvija,Lietuva.-Rīga: 

TNA,2004. 
5. Krastiņš U.,Liholaja V. Salīdzināmās krimināltiesības 
6. Latvija,Austrija, Šveice, Vācija.-Rīga: TNA,2006. 
7. Krastiņš U.,Liholaja V. Salīdzināmās krimināltiesības  

Latvija, Beļģija, Dānija, Nīderlande.-Rīga: Akadēmiskais apgāds, 2008. 
8. Krauss D., Pastile K. Krimināltiesību pamatjautājumi Latvijā un Vācijā.-Rīga:2002  
9. Kriminoloģija.-Rīga: Nordik,2004. 
10. Liholaja V. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija: likums, teorija, prakse.-Rīga: 

TNA,2003. 
11. Liholaja V. Kriminālatbildība Latvijā un Spānijā. Spānijas Kriminālkodekss.-Rīga: 

Latvijas Vēstnesis,2002 
12. Mincs P. Krimināltiesību kurss. Vispārējā daļa. Ar U. Krastiņa komentāriem.-Rīga: 

TNA,2005 
Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Judins A. Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību. Rīga: Turība, 2006,  356 lpp 
2. Judins A. Notiesāta notiesāšana kā cietumsoda alternatīva. Rīga: 2003, 128 lpp. 
3. Judins A. Nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana no brīvības atņemšanas soda izciešanas. 

Rīga: Providus, 2006, 110 lpp. 
4. Liholaja V. Komentāri par Latvijas tiesu praksi krimināllietās.-Rīga:TNA,2006 
5. Tiesu prakse krimināllietās.Tiesu nolēmumi un Dr.iur. V. Liholajas komentāri.-

Rīga:TNA,2002 
6. Latvijas Republikas Augstākās tiesas senāta Krimināllietu departamenta lēmumu 

krājumi.-Rīga,1996 u.c. 
7. Latvijas Republikas Apgabaltiesas prakses apkopojumi krimināllietās.-Rīga,1998 u.c. 
8. Card,Cross and Jones. Criminal Law. 17th Edition.- New York: Oxford University 

Press,2006. 
9. Michael Aleen. Criminal Law.-New York: Oxford University Press,2005. 
10. Harro Otto. Grundkurs Strafrecht. Allgemeine Strafrechtslehre.7. Auflage.-Berlin: De 

Gruyter Recht, 2004. 
11. Wessels H. Srafrecht. Allgemeiner teil, neubearbeitete Auflage.-Heidelberg: Muller 

Verlag,2002. 
12. Энциклопедия уголовного права.Т 1.-11.-Санкт-Петербург:Издание 

проф.Малинина, 2005-2008. 
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas Vēstnesis. Jurista vārds. 
2. Administratīvā un Kriminālā Justīcija 
3. Saeimas mājas lapa: http://www.saeima.lv 
4. Ministru kabineta mājas lapa: http// www.mk.gov.lv 

http://www.saeima.lv/
http://www.mk.gov.lv/


5. Augstākās tiesas mājas lapa: http://www.at.gov.lv 
6. Prokuratūras mājas lapa:http://www.prokuratura.gov.lv u.c. 

 

http://www.at.gov.lv/


 
Kursa nosaukums Pašvaldību tiesības  
Kursa kods JurZ4023 
Kredītpunkti 3 
ECTS kredītpunkti 4.50 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 48 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Zinātnes apakšnozare Valsts tiesības 
Lekciju stundu skaits 34 
Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 14 

Kursa apstiprinājuma datums 10.11.2009 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Juridiskā fakultāte 
  
Kursa anotācija 
Kurss paredzēts zināšanu sniegšanai studentiem par pašvaldību tiesībām. Studiju kursa 
apguves laikā studenti iegūs zināšanas par pašvaldības institūta pamatošanas doktrinārajiem 
pētījumiem un pašvaldību vietu valsts pārvaldes sistēmā. Studiju kursa ietvaros tiks raksturots 
pašvaldību kompetences institūts; pašvaldību kompetences iedalījums autonomajā un uzdotajā 
kompetencē. Studenti iegūs zināšanas par pašvaldības lēmumu sistēmu un to pieņemšanas 
kārtību. Kursa ietvaros studenti apgūs ne tikai iepriekš minētās teorētiskās zināšanas par 
svarīgākajiem pašvaldību tiesību institūtiem, bet arī pielietos iegūtās zināšanas praktisku 
kāzusu risināšanā, kas saistīti ar pašvaldības lēmumu izstrādi un to juridisko analīzi, kā arī 
piedalīsies tiesu prakses analizē, kas saistīta ar pašvaldības amatpersonu atbildības 
jautājumiem. 
Rezultāti 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši zināšanas par:  
- pašvaldību vietu un lomu valsts pārvaldes iestāžu sistēmā;  
- pašvaldību kompetenci, tās pamatošanas doktrīnām un veidiem;  
- pašvaldības institucionālo sistēmu;  
- pašvaldības lēmumu pieņemšanas kārtību un lēmumu sistēmu;  
- pašvaldības saistošo noteikumu kā ārēja normatīvā akta regulējuma īpatnībām;  
- pašvaldību darbības pārraudzības īpatnībām;  
- pašvaldību finanšu sistēmu;  
- reformām, kas tiek īstenotas pašvaldībās.  
Kursu apraksts-plāns 
Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Ievads studiju kursā. 2  
2. Pašvaldības jēdziens un veidi. 4  
3. Pašvaldības kompetence. 6  
4. Pašvaldības institūciju sistēma. 6  
5. Pašvaldības lēmumu sistēma. 8  
6. Pašvaldības lēmumu pieņemšanas kārtība. 6  
7. Pašvaldības darbības pārraudzība. 6  
8. Pašvaldības finanšu sistēma. 6  
9. Pašvaldību reformas. 4  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 



Lekciju apmeklējums nav obligāts.  
Obligāta dalība un mutiskas atbildes semināra nodarbībās un 1 rakstisks kontroldarbs (50%), 
kursa pārbaudījums – eksāmens (50%).  
Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Dišlers K. Ievads administratīvo tiesību zinātnē. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002.  
2. Vanags E., Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība. Rīga: Latvijas Universitātes 
Akadēmiskais apgāds, 2005.  
3. Stucka A. Administratīvās tiesības. Rīga: Juridiskā koledža, 2009.  
4. Rags Z. Vietējās pārvaldes organizācijas un darbības tiesiskais nodrošinājums ārvalstīs 
(Ārvalstu pašvaldību tiesības). 1. daļa. Rīga: P&K, 2004.  
5. Morgan D. R. and Robert E. England Managing urban America. Chatman House 
Publishers, Inc., Chatham, New Jersey, 1996.  
6. Gray V., Eisinger P. American States and Cities. New York, Harper Collins Publishers, 
1991.  
Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Административное право зарубежных стран. Учебник / Под ред. А. Н. Козырина и М. 
А. Штатиной. Москва: Спарк, 2003  
2 Еллинек Г. Общее учение о государстве. Санкт-Петербург: Юридический центр. 
Пресс, 2004.  
3 Редлих И. Английское местное управление: Изложение внутреннего управления 
Англии в его историческом развитии и современном состоянии. Том 1. Санкт - 
Петербург: Типография Альтшулера, 1907.  
4. Kommunalbrevier Rheinland-Pfalz. Herausgegeben von den kommunalen  
Spitzenverbänden Rheinland-Pfalz: Gemeinde- und Städteburnd Landkreistag Städtetag. 10. 
Auflage, Deutscher Gemeindeverlag GmbH Mainz, 1994  
5. Načisčionis J. Administratīvās tiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003.  
6. Vildbergs H. J., Krasts V. Salīdzinošās administratīvās tiesības: lietas un risinājumi. 
Mācību līdzeklis. Rīga: Latvijas Universitāte, 2002.  
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. Jaunzeme K. Pašvaldību saistošie noteikumi – vai vienmēr tiesiski // Latvijas  
Vēstnesis, 2005., Nr. 42 (397).  
2. Jaunzeme K. Pašvaldības kā valsts pārvaldes subjekti // Latvijas Vēstnesis 2006., Nr.5 
(408).  
3. Pašvaldību likuma koncepcija. E. Levita zinātniska koncepcija. 2004. 
(http://public.law.lv/ptilevicpa-svaldiba.html)  
4. Stucka A. Plānošanas reģions kā atvasināta publiska persona // Latvijas Vēstnesis, 2006., 
Nr.47 (450).  
5. Stucka A. Pašvaldības domes priekšsēdētāja institūta raksturojums// Latvijas Vēstnesis, 
2006., Nr.39 (442).  
6. Pūķis M. Subsidiaritātes princips baznīcas sociālajā mācībā un mūsdienu politikā // Logs, 
2006.  
7. Explanatory report on the European Charter of Local Self-Government 
(http://conventions.coe.int/Treaty/-en- /Reports/- Html/122.htm).  
 



 

Kursa nosaukums Starptautiskie līgumi par palīdzību krimināllietās 
Kursa kods JurZ4045 
Kredītpunkti 1 
ECTS kredītpunkti 1.50 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 16 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Lekciju stundu skaits 8 
Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 8 

Kursa apstiprinājuma datums 10.11.2009 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Juridiskā fakultāte 
Kursa autori 
Dr. Tiesību doktors, asoc.prof. Aivars Fogels 

Kursa anotācija 
Kursa uzdevumi: Sniegt studentiem zināšanas par starptautisko sadarbību regulējošo 
normatīvu aktu sistēmu; iemācīt studentiem prast orientēties starptautiskajos līgumos par 
starptautisko sadarbību krimināllietās; apzināt Latvijas sadarbības iespējas ar ārvalsts 
kriminālās justīcijas iestādēm un minētā jautājuma normatīvu regulējumu; sniegt studentiem 
zināšanas par atsevišķiem starptautiskās sadarbības veidiem kriminālajā tiesvedībā un to 
realizācijas problēmām.  

Rezultāti 
Kursa nobeigumā studenti ir ieguvuši zināšanas par starptautisko līgumu krimināllietās 
būtību, nozīmi un veidiem.  
Kursa nobeigumā studējošie brīvi orientējas starptautisko krimināltiesību avotu sistēmā, prot 
profesionāli piemērot starptautisko krimināltiesību normas kā Latvijas tiesību sistēmas 
sastāvdaļu, izprot starptautisko krimināltiesību mijiedarbību ar citām tiesību nozarēm.  
Kursu apraksts-plāns 
1. Kārtības, kādā tiesas, prokuratūras un izziņas iestādes sazinās ar attiecīgajām ārvalstu 
iestādēm, vispārīgs raksturojums un starptautiskās sadarbības veidi krimināltiesvedībā. 4  
2. Savstarpējā palīdzība krimināllietās, pamatojoties uz 1959. gada 20. aprīļa Eiropas 
Padomes Konvenciju Nr. 30 „Par savstarpējo palīdzību krimināllietās” un tās 1978. gada 17. 
marta papildprotokols Nr.099. 4  
3. Tiesvedības nodrošināšana krimināllietās saskaņā ar 1972. gada 15. maija Eiropas Padomes 
Konvencijas Nr. 73 „Par tiesvedības nodošanu krimināllietās” un tās 1., 2., 3., pielikumu. 4  
4. Notiesātās personas nodošana soda izciešanai citas valsts teritorijā saskaņā ar 1983. gada 
21. marta Eiropas Padomes Konvenciju „Par notiesāto personu izdošanu soda izciešanai” 4  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Sekmīgi nokārtots viens kontroldarbs (50%)  
Kursa noslēgumā – rakstisks eksāmens (100%)  
Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. 1959. gada Eiropas Padomes konvencija „Par savstarpēju palīdzību krimināllietās” un tās 
1978. gada 17. marta papildprotokols.  
2. Fogels A. Modernās starptautiskās tiesības. Rīga, 2009  
 



 
Kursa nosaukums Starptautiskās privātās tiesības 
Kursa kods JurZ5099 
Kredītpunkti 1 
ECTS kredītpunkti 1.50 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 16 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Zinātnes apakšnozare Starptautiskās tiesības 
Lekciju stundu skaits 7 
Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 9 

Kursa apstiprinājuma datums 10.11.2009 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Juridiskā fakultāte 
  
Kursa autori 
Sociālo zinātņu mağistrs tiesību zinātnē , lekt. Sanda Runte 

Kursa anotācija 
Kurss ir paredzēts, lai studenti apgūtu starptautiskās privāttiesības. Kurss ietver pamatstudijas 
par civiltiesiskajām attiecībām starptautiskajā privāttiesiskajā jomā.  
Starptautisko privāttiesību kursa ietvaros tiek dota iespēja iegūt izpratni par teorētiskajiem un 
praktiskajiem starptautisko privāttiesību aspektiem, apgūt starptautisko privāttiesību 
pielietojumu starptautisko privāttiesisko attiecību kontekstā, pārzināt un piemērot 
starptautisko privāttiesību avotus.  
Uzsākot šo kursu ir nepieciešamas priekšzināšanas Civiltiesībās, Civilprocesā, 
Starptautiskajās publiskajās tiesībās, Eiropas tiesībās, Tiesību teorijā.  
Ierobežotā kursam atvēlēto stundu skaita dēļ īpašs uzsvars tiks likts uz studentu patstāvīgo 
darbu iepazīstoties ar Starptautisko privāttiesību avotiem un nepieciešamo literatūru.  
Kursu veidos lekcijas un semināri. Semināri notiks mutiski un rakstiski, tie ietvers arī 
juridisko kāzusu risināšanu, lai pārliecinātos par studentu spējām praktiski pielietot iegūtās 
teorētiskās zināšanas. Visi semināri ir obligāti, gadījumā ja kāds no semināriem, 
apmeklējumā, iztrūkst, tad maģistrantam ir jāiesniedz referāts par nokavētā semināra tēmu.  
Kursa gaitā, lai tiktu pielaisti pie eksāmena kārtošanas, studentam būs sekmīgi jāuzraksta divi 
kontroldarbi, kas aptvers kursa teorētisko daļu.  
Rezultāti 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši:  
- izpratni par starptautiskajām privāttiesībām;  
- teorētiskos un praktiskos starptautisko privāttiesību aspektus;  
- starptautisko privāttiesību pielietojumu starptautisko privāttiesisko attiecību kontekstā;  
- vairāku starptautisko privāttiesību avotu piemērošanu;  
 
un izveidojuši kompetences:  
- analizēt starptautisko privāttiesību problēmas;  
- pārzināt un piemērot starptautisko privāttiesību avotus – kā Eiropas Savienības un 
starptautisko, tā arī nacionālo tiesību aspektā;  
- veidot studentus atbalstošu studiju vidi.  



 
Kursu apraksts-plāns 
1. Ievads - Starptautisko privāttiesību būtības izpratne un  
faktiskais sastāvs ar ārvalsts elementu 1  
2. Kolīziju normas tiesiskais sastāvs 1  
3. Ievads kvalifikācijā (Renvoi; Iepriekšējie jautājumi; Publiskās kārtības atruna) 2  
4. Fiziskas personas statusam un juridiskai personai piemērojamais likums 2  
5. Kontroldarbs par iepriekšējām tēmām 1  
6. Ģimenes un mantošanas tiesību jautājumi 2  
7. Lietu un saistību tiesību jautājumi (Līgumsaistībām piemērojamais likums; Piekritība un 
piemērojamais likums lietās, kas izriet no kaitējuma vai neatļautas rīcības (darbības) 
starptautiskajās privāttiesībās) 2  
8. Regula nr.44/2001 jeb Briseles I Regula (Praktiskā tiesiskā sadarbība tiesas un ārpustiesas 
dokumentu izsniegšanā.) 2  
9. Kontroldarbs par iepriekšējām tēmām 1  
10. Eksāmens 2  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Līdzdalība nodarbībās.  
Patstāvīgo darba (semināru, praktisko darbu) izpilde – 20%  
Semināru apmeklējums ir obligāts, par nenokārtotu semināru studentam ir jāiesniedz referāts, 
par izlaistā semināra tēmu.  
Divi teorētiskie kontroldarbi – 30 %  
Eksāmens – 50 %  
Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Materiālu pakete  
2. Fausto Pocar, Brussels I, Civil Law European Judicial Cooperation, Eiropas Savienības 
Padomes Ģenerālsekretariāts, 2004  
3. Marie-Odile Baur, Service of documents, Civil Law European Judicial Cooperation, 
Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāts, 2004  
4. Gottfried Musger, Taking of evidence, Civil Law European Judicial Cooperation, Eiropas 
Savienības Padomes Ģenerālsekretariāts, 2004  
5. EU Private International Law: Harmonization of Laws (Elgar European Law Series), by 
Peter Stone, 2008  
 
6. Douglas, G. An Introduction to Family Law. 2nd edition. B.v.: Oxford University Press, 
2004  
7. Morris: The Conflict of Laws. London, Sweet & Maxwell LTD, 2005  
Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Praktiskā rokasgrāmata Padomes Regulas (EK) Nr. 2201/2003 piemērošanai  
2. Prakses metodiskais līdzeklis par pierādījumu iegūšanas Regulas piemērošanu  
3. Romas konvencijas par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām, izskaidrojošais 
ziņojums  
4. Bojārs J. Starptautiskās privāttiesības. Rīga: 1998  
5. Ozoliņš O. Jaunā Civillikuma ievads. //Tieslietu ministrijas Vēstnesis. – 1938. – Nr.2. – 
309. – 325.lpp.  
6. Precinieks G. Lex voluntatis realizācija Civillikumā. //Likums un Tiesības. – 2001. – 
Nr.9(25) - 266.-273.lpp.  
7. Rūsis A. Intrenacionālo privāttiesību pamatprincipi jaunā Civillikuma gaismā. //Tieslietu 
ministrijas vēstnesis. – 1939. – Nr.1. – 76.-119.lpp.  
8. Rūsis A. Norādījuma un sabiedriskās iekārtas principi (jaunā Civillikuma 23.un 24.panti). 
Rīga:1937  



9. Sinaiskis V. Civillikuma principi un ģimenes tiesības. //Tieslietu ministrijas vēstnesis – 
1938. – Nr.1. – 30.–57.lpp.  
10. Rudevska B. Starptautisko privāttiesību attīstības nepieciešamība Latvijā. // Jurista Vārds 
– 2005. – Nr.27 (382) un Nr.28 (383)  
11. Rudevska B. Regulas Nr.44/2001 piemērošanas prakse Latvijas tiesās. // Jurista Vārds – 
2008. – Nr.28 (533)  
12. Palčevska D. Civillietu un komerclietu piekritība Eiropas Savienībā. // Jurista Vārds – 
2005. – Nr.4 (359) un Nr.5 (360)  
13. Precinieks G. Vienošanās par piekritību pieļaujamās formas. // Dienas bizness - 
25.08.2004.  
14. Strautiņš E. Ievads ārvalsts likuma piemērošanā. // Jurista Vārds – 2006. – Nr.30 (433)  
15. Strautiņš E. Ārvalsts likuma satura noskaidrošana. // Jurista Vārds – 2006. – Nr.36 (439)  
16. Strautiņš E. Ārvalsts likuma piemērošanas kārtība. // Jurista Vārds – 2006. – Nr.38 (441) 
17. Strautiņš E. Sarežģījumi ārvalsts likuma piemērošanā. // Jurista Vārds – 2006. – Nr.41 
(444)  
18. Strautiņš E. Ārvalsts likuma piemērošanas izslēgšana. // Jurista Vārds – 2006. – Nr.46 
(449)  
19. Firsching K., von Hoffmann B. Internationales privatrecht,. Munchen: C.H.Beck, 1997.  
20. Kegel G. Internationales privatrecht. Muenchen: C.H.Beck, 1987.  
21. Luderitz A. Internationales Privatrecht. Berlin: 1992.  
22. Kropholler J. International Privatrecht. Tuebingen: J.C.B. Mohr, 1997.  
23. North P.M., Fawcett J.J., Cheshire and North`s Private International Law. London: 
Butterworths, 1993.  
24. The Uniform Interpretation of the Brussels and Lugano Conventions, by Justin Newton, 
2002  
 
25. Mayss A. Conflict of Laws. London: Cavendish Publishing Limited, 1996.  
26. Иссад М. Международноен частное право. Москва: Прогресс, 1989.  
27. Федосеева Г. Международное частное право. Москва: 1999.  
28. Ермолаев В.Г. Сиваков О.Вю Международное частное право. Курс лекций. Москва: 
1998.  
29. Богуславский М.М. Международное частное право. Москва: 2000.  
30. Скаридов А.С. Международное частное право. Санкт-Петербург, Полиус, 1998.  
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. Eiropas Savienības tiesību aktu datu bāze: http://eur-lex.europa.eu  
2. Eiropas Kopienu Tiesas mājaslapa: http://curia.europa.eu  
3. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās mājaslapa: 
http://ec.europa.eu/civiljustice  
4. Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences mājaslapa: http://www.hcch.net  
5. Tieslietu ministrijas mājas lapas sadaļa “Dalība ES” ietver arī atsevišķu sadaļu par tiesisko 
sadarbību http://www.tm.gov.lv/lv/daliba_es/tiesiska_sadarbiba.html  
6. Romas konvencijas par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām, mājaslapa:  
http://www.rome-convention.org/  
 
Eiropas Kopienu Tiesas prakse  
2006.gada 9.februāra spriedums lietā C-473/04 Plumex v Young Sports NV  
2005.gada 8.novembra spriedums lietā C-443/03 Götz Leffler v Berlin Chemie AG  
2007. gada 27. novembra spriedums lietā C 435/06 C  
2007. gada 29. novembra spriedums lietā C 68/07 Kerstin Sundelind Lopez v Miguel Enrique 
Lopez Lizazo  
1988. gada 27. septembra spriedums lietā 189/87 Athanasios Kalfelis v Bankhaus Schröder, 
Münchmeyer, Hengst and Co. and others  



1976. gada 30. novembra spriedums lietā 21/76 Handelskwekerij G. J. Bier BV v Mines de 
potasse d'Alsace SA  
1995. gada 19. septembra spriedums lietā C 364/93 Antonio Marinari v Lloyds Bank plc and 
Zubaidi Trading Company Antonio Marinari v Lloyds Bank plc and Zubaidi Trading 
Company  
2004. gada 10. jūnija spriedums lietā C 168/02 Rudolf Kronhofer v Marianne Maier and 
Others  
1976.gada 14.oktobra spriedums lietā 29/76 bLTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. 
KG v Eurocontrol  
1993.gada 21.aprīļa spriedums lietā C- 172/91 Volker Sonntag v Hans Waidmann, Elisabeth 
Waidmann and Stefan Waidmann  
1980.gada 16.decembra spriedums lietā 814/79 Netherlands State v Reinhold Rüffer  
2002.gada 14.novembra spriedums lietā C-271/00 Gemeente Steenbergen v Luc Baten  
2003.gada 15.maija spriedums lietā C-266/01 Préservatrice foncière TIARD SA v Staat der 
Nederlanden  

 



 
Kursa nosaukums Starptautiskās publiskās tiesības  
Kursa kods JurZ4063 
Kredītpunkti 1 
ECTS kredītpunkti 1.50 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 16 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Zinātnes apakšnozare Starptautiskās tiesības 
Lekciju stundu skaits 16 
Kursa apstiprinājuma datums 10.11.2009 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Juridiskā fakultāte 
  
Kursa autori 
Hd. Tiesību habil. doktors, prof. Juris Bojārs 

Kursa anotācija 
Iegūt vispārējas zināšanas par Starptautiskajām publiskajām tiesībām kā īpašu tiesību sistēmu, 
to būtību, darbību, šo tiesību normu interpretāciju un piemērošanu, kā arī starptautisko tiesību 
implementāciju nacionālajās tiesībās. 
Rezultāti 
Kursu pabeigušajam jāizprot starptautisko publisko tiesību vieta un nozīme starptautiskajā 
sistēmā, kā arī veids kā starptautiskās publiskās tiesības ietekmē valstu uzvedību un ar kādu 
piespiedu mehānismu palīdzību tas notiek. Studentam jāmāk izskaidrot vai starptautiskās 
tiesības ir efektīvas un kāpēc.  
Kursu pabeigušajam brīvi jāorientējas visās starptautisko publisko tiesību galvenajās zemāk 
minētajās apakšdisciplīnās, jāspēj tās izgaismot, pamatot to galvenos pamatprincipus, zināt 
galvenos argumentus katrā konkrētā starptautisko publisko tiesību apakšdisciplīnā. Studentam 
jāspēj izskaidrot kā noteiktie starptautisko tiesību mehānismi konkrētajā apakšdisciplīnā 
darbojas starptautiskajā sistēmā kopumā, kāda ir šo mehānismu attīstība, kā tie iedarbojas uz 
valstu uzvedību, kur un kāpēc šī iedarbība ir nepietiekama un kā tas būtu labojams.  
Kursu apraksts-plāns 
1. Starptautisko publisko tiesību jēdziens, avoti un subjekti. 0,5  
2. Starptautisko publisko tiesību raksturs, avoti un principi. 0,5  
3. Valstis kā starptautisko tiesību subjekti. 1  
4. Pašnoteikšanās tiesības. 1  
5. Valsts teritorija. 0,5  
6. Iedzīvotāji kā starptautiskās sistēmas elementi. 1  
7. Valsts tiesību pēctecība. 1  
8. Jūras tiesības. 1  
9. Cilvēka tiesības. 1  
10. Līgumu tiesības. 1  
11. Diplomātiskās un konsulārās tiesības. 1  
12. Gaisa tiesības. 0,5  
13. Kosmosa tiesības. 0,5  
14. Starptautiskās organizācijas. 0,5  
15. Eiropas starptautiskās organizācijas. 1  
16. Starptautiskā justīcija. 1  



17. Starptautiskās humanitārās tiesības (SHT). 0,5  
18. Starptautiski tiesiskā atbildība. 1  
19. Starptautiskā drošība un atbruņošanās. 1  
20. Vides starptautiskā aizsardzība. 0,5  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Eksāmens -100% 
Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Juris Bojārs. Starptautiskā publiskās tiesības. I sēj. R., Zvaigzne – ABC. 2004. 843 lpp.  
2. Juris Bojārs. Starptautiskā publiskās tiesības. II sēj. R., Zvaigzne – ABC. 2006. 754 lpp.  
3. Juris Bojārs. Starptautiskā publiskās tiesības. III sēj. R., Zvaigzne – ABC. 2007. 651 lpp.  
4. Juris Bojārs. Starptautiskā publiskās tiesības. IV sēj. R., Zvaigzne – ABC. 2008. 496 lpp.  
5. Shaw Malcolm, International Law, Fifth Ed. Cambridge, (2003).  
6. Cassese Antonio, International Law, Oxford, (2001).  
Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Malcolm Evans, International Law, Oxford University Press, (2002)  
2. Carter & Trimble, International Law, Cases and Materials (2002)  
3. Gross Emanuel, The Laws of War Waged Between Democratic States and Terrorist 
Organizations: Real or Illusive? Florida Journal of International Law, Vol. 15, Summer 2003, 
No 4.  
4. Beres Luis Rene, The Newly Expanded American Doctrine of Preemption: Can it Include 
Assassination ? Denver Journal of International Law and Policy, Vol. 31, No 2, Winter 2002. 
5. Taft IV William H. & Buchwald Todd F., Preemption, Iraq, and International Law, AJIL, 
Vol. 97, No 3. July 2003.  
6. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001), 
Yearbook of International Law Commission (2001).  
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. Ben-Naftali Orana and Michaeli Keren R., Justicie-Ability: A Critique of the Alleged Non- 
Justiciability of Israel’s Policy of Trageted Killings, Journal of international Criminal Justice,, 
Vol 1. No. 2, August 2003.  
2. Amnesty International: Israel and the Occupied Territories: State Assassinations and Other 
Unlawful Killings (Report) (21 February 2001).  
3. Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Report of the 
Special Rapporteur, Manfred Nowak, E/CN.4/2006/6/Add.2, March 2006, 92 p.  
4. Study by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on human 
rights and transnational Justice activities undertaken by the human rights components of the 
United Nations System, E/CN.4/2006/93, 7 February 2006, 14. p.  
5. Independent Commissions of Inquiry in to the Events in Cote d’Ivoire, Report, S/2003/90; 
E/CN.42006/89.  
6. Weeles Mark & Dando Malcolm, Neurobiology: A case sturdy of the militarization of 
biology, International Review of the Red Cross, No. 87, Vol. 859, September (2005) .  
 



 
Kursa nosaukums Tiesas  darba organizācija 
Kredītpunkti 1 
Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 16 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Zinātnes apakšnozare Valsts tiesības 
Lekciju stundu skaits 8 
Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 8 

  
Kursa autori 
 Mag.iur. Gunārs Kūtris 
Kursa anotācija 
Kursa mērķis ir radīt izpratni par darba organizāciju tiesu iestādēs. Iepazīstināt ar tiesu 
darbības normatīvo regulējumu. Sniegt zināšanas par tiesu darba praktisko organizāciju. 
 
Rezultāti 
Studenti iegūst izpratni par tiesas darba organizatorisko vadību – kas organizē darba norisi 
tiesu iestādēs. Uz teorētisko zināšanu pamata ir iegūta prasme analizēt galvenos darba 
organizācijas virzienus, praktiski risināt ar darba organizāciju saistītos jautājumus. 
Kursa apguve dod iespēju tālāk apgūt procesuālo tiesību nozares, piemēram, civilprocesa, 
kriminālprocesa un administratīvā procesa tiesības. 
 
Kursu apraksts-plāns 
Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Tiesu darba organizatoriskā vadība 4  
 2. Personālvadība 4  
3. Apmeklētāju pieņemšana 2 
4. Dokumentēšana un dokumentu kārtošana tiesā  4  
5. Tiesu informatīvā sistēma 2 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Lekciju apmeklējums nav obligāts, 
semināru (praktisko nodarbību) apmeklējums – obligāts,  
kursa pārbaudījums – ieskaite. 
Pārbaudījums ir rakstveida – tests. 
 
Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Latvijas Republikas tieslietu sistēma 1918-2008. – Rīga: Tieslietu ministrija, 2008. 
2. Meikališa Ā. Tiesu vara.- R., 1998. 
3. Meikališa Ā., Strada K. Tiesu varas institūciju tiesības. Shēmas. 2.papild.izd - 

R.:Latvijas Policijas akadēmija, 2000. 
4. Terehovičs V. Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā.2.izd. - R., 2009. 
5. Terehovičs V. Tiesību aizsardzības iestādes. Kursa lekciju konspekts un 

kontroluzdevumi juridiskās specialitātes studentiem.- R.: Baltijas starptautiskā 
akadēmija, 2007. 

6. Tiesu sistēmas reforma Latvijā. R.: Tiesu namu aģentūra, 2001. 



 
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
 

1. Dokumentēšanas un dokumentu kārtošanas organizēšanas kārtība apgabaltiesās, 
rajonu (pilsētu) tiesās un administratīvajās tiesās. Tiesu administrācija, 2007.gada 
18.aprīlis. // www.ta.gov.lv 

2. Likumprojekts “Tiesu iekārtas likums”// www.saeima.lv 
3. Noteikumi par tiesu informatīvās sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un izmantošanas 

kārtību un minimālo iekļaujamās informācijas apjomu. Ministru kabineta noteikumi 
Nr.582, 2007.gada 28.augusts. 

4. Noteikumi par tiesu informācijas publicēšanu mājaslapā internetā un tiesu nolēmumu 
apstrādi pirms to izsniegšanas. Ministru kabineta noteikumi Nr.123, 2009.gada 
10.februāris. 

5. Rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu apmeklētāju apkalpošanas standarts. Tiesu 
administrācija, 2008. gada 26. jūnijs.// www.ta.gov.lv 

6. Saeimas mājas lapa: http://www.saeima.lv 
 

http://www.ta.gov.lv/
http://www.tm.gov.lv/
http://www.ta.gov.lv/
http://www.saeima.lv/


Kursa nosaukums Ekonomiko un tieslbas

Kredttpunkti 2

Apjoms(akodEmisko a^ , .
kontaktstunclu skaits semestrt) 

32 (nekldtienE- 12)

Ziniitnes nozare

Ziniitnes apakinogare Ekonomika

Lekciju stundu skaits 16 (nekldtienE 8)

Semindru un praktisko darbu 1. , . .
stundu skaits 

16 (nekldtien6 4)

Kursa autori

Daira Baranova
Vadims Iva5duks

Kursa onotdcija

Studiju kursa merl,<is ir dot iespeju studentiem ieglt zina5anas, prasmes un attieksmes
par tirgus ekonomiku un m[sdienu ekonomika funkcionejo5am likumsakartbam, lai
sekmetu kompetendu attrstTbu.

Rezultati

Pec kursa apg[Sanas studentiem japrot anahzEt saimnieko5anas subjektu rrcrbu tirgus
ekonomika, jaorientejas Latvijas tautsaimnieclbas problemds, japrot tzvErtEt
ekonomikas subjektu rrcrbas celo4sakanbas, noteikt probldmas, tas analizEt, vadoties
no teoretiskam atzi)am un starptautiskas pieredzes.

Kursu apraksts-pldns

Nr. p.k. Tema Paredzetais apjoms stundas
1. Ievads tirgus ekonomika un resursu ierobeZot-rba. Alternatrvas. RaZo5anas iespeju
hkne. Ekonomiskas sistemas. Latvijas ekonomiska sist€ma 4
2. Tirgus saimniecrbas funkciondSanas visparejie pamati. Vienkdr5ots tirgus modelis.
Tirgus veidi. Pieprasljums un piedavajums. ElasUgums. 2

! 3. Paterilra teorija. Ienakumi. Derrgums, Pateretaja tieslbu arzsardzrba.4
4. RaZoSanas teorija: uz4emejdarbrba, ie4emumi, izmaksas un pe!4ra. Konkurence.
RaZo5anas un konkurences tiesiskie aspekti. 4
5. Tirgus nepilnrbas. Sabiedriskas un privat6s preces. Valsts loma ekonomikd.2
6. Nacionalds ekonomikas pamatradTtaji. Iek5zemes kopprodukts 4
7. Ekonomikas cikliska attrst-rba. Bezdarbs un inflacija . Bezdarba tiesiskie aspekti. 4
8. Nauda un bankas. 4
9. Starptautiska ekonomika. Eksports un imports. AbsolUtas un sahdzinamas
priek5roclbas. 4

Prastb as kredltp unktu iegfri anai

Studiju kursa apgDSanas gaita ir javeic patstavrgais darbs, janokarto starparbaudr.jums
un gala parbaudr.jums.
Gala vErt€jumu veido: 1) starpparbaud-rjums 40oA,2) gala parbaudrJums 40 o ,3)
patstavrga darba verl€jums l)Yo, 4) aktivitate nodarbrbas l0%

Lite rat iir a (0 I -mcicTb u I iterat ilra)



1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. - R.: Izglrtibas sof i, 2007 .
2. Bikse V. Makroekonomika. Talmaclbas kurss. - R.: SIA lzglrtTbas so!i, 2003.
3. Fedotovs A. Makroekonomika. Talmacrbas studiju kurss. - R.: BVR, 2008.
4. Ne5pors V. Ievads ekonomika. - R.: Kamene, 2004
5. McConnel C.R., Brue S.L. Economics. Principles, Problems and Policies: 17-

th. Edition- Irwin/McGraw Hill, Inc., 2005.
6. Krugman P., Wells R. Economics. - New York: Wotht Publishers, 2006.

L ite r ut il r a (0 2 -p ap i ld I ite r at ilr a)

l. Latvijas ekonomikas parstrukturizacijas problemas jaunas ekonomikas apstakfos:
Monograf,rja. - R.: LU Akademiskais apgads, 2005.

2. Libermanis G. Mikroekonomika. TreSais izdevums. - R. : Kamene, 2008.
3. Rifl<ins DZ. Jaunas ekonomikas laikmets. - R.: Jumava,2004.
4. Sonflde M. Makroekonomika. - R.: RTU, 2006.
5. Volodina M., Dzelm-rte M. Mikroekonomika. - R.: SIA Izglit-rbas sofi, 2006.
6. Samuelson P. A., NordhausW.D. Economics: 17-th. Edition- Irwin/McGraw Hill.

Inc. ,  2005.
7. Snwdon B.. Vane H.R. Modern Macroeconomics. UK: Edward Elear

Publishing Limited, 2005

Lite rat iirs (0 3 - iete ic amti p e rio dika)

l. LR Ekonomikas ministr1as ,,Zigojums par Latvijas tautsaimniecrbas attrstrbu"
2. Zurnals,,Kapitdls"
3. Laikraksts ,,Dienas bizness"
4. Ekonomikas ministrijas majas lapa: http://www.em.gov.lv
5. Latvijas Bankas mdjas lapa: http://www.bank.lv
6. LR Centralas statistikas parvaldes majas lapa:http:llcsb.gov.lv
7 . 09.05. 2002.likums "Bezdarbnieku un darba meklEtdju atbalsta likums" (

"LV", 80 (2655), 29.05.2002.) fspeka no 2002]: www.likumi.lv
8. 04. 10.2001.l ikums "Konkurences l ikums" ("LV", 1 5 1 (2538), 23.10.2001.

[spekd ar 01.01.2001.] :  www.l ikumi. lv
9. 13.04.2000. "Komerclikums" ("LV" 158/160 (20691207l) , 04.05.2000.)

fspEka ar 3 0. 12.2000.): www.likumi.lv
10. 18.03.I999. likums "Pateretaju tiesrbu aizsardztbas likums" ("LV", 104II05

(15641 1565) fspeka ar I 5.04. 19991: www.likumi.lv



Kursa nosaukurns Finan5u un nodoklu tiesibas

Kredttpunkti 3

Apjoms(akadEmisko
kontaktstundu skaits'semestrt) 

48

Zindtnes nozare Juridiska zinatne

Ziniitnes apakinozare

Lekciju stundu sknits 32

Semindru un praktisko darbu 
rc

stundu skaits

Kursa autori

Dr. Tiesrbu doktors, prof. Janis Lazdiq5

Kursa anotdcija

Studiju kursa merfis ir rad-rt studejo5iem izpratni par finan5u un nodokfu, ka arT nodevu
tiesrbu avotiem, jedzieniem, pamatprincipiem, teorijam, subjektiem un objektiem, nodoklu
attiecrbam un to tiesisko regulejumu. Studiju kursa neatr,remama sastavdala ir arr studejo5o- 
ievadr5ana budLeta tiesrbu un budZeta pro"Lru tiesibu problematika, jo nodokfi un nodevas
veido valsts un pa5valdrbu budZeta ienakumu lielSko dafu.

Rezultati

Studiju kursa akademiskas kompetences ietvaros sekmrgi stud€joSie ieglst izpratni par
nodoklu, nodevu, budLeta, budZeta procesa v€sturisko attTstrbu, ka arr doktrrnAm (teorijam),
kas ir ietekmEjuSas juridisko domaianu nodokfu tiesrbu jautajumos. Akademiskds zina5anas
lauj spriest ne tikai par nodoklu tieslbu vestures (filozofijas) aspektiem, bet arl paFrdz
studejo5iem balstoties uz pagatnes mantojuma izstradat priek5likumus ar nodoklu tieslbdm
sai st-rto s mDsdienu j autaj umo s.
Studiju kursa profesionalas kompetences ietvaros sekmlgi studEjo5ie spEj apzindt (izprast)

nodoklu attieclbas un to tiesisko regul€jumu, ka arI prasmi pielietot tiesiskas aizsardzTbas
hdzekfus Sajos jautdjumos un izmantot iegutas zina5anas juridiska rakstura problemu
praktiska risina5ana.

Kursu apralcsts-plans

Nr. p.k. Tema Paredzetais apjoms stundas

1,. Ievads 2
2. Visparlgie budZeta tieslbu jautdjumi 4
3. BudZeta process 4
4. FinanSu un nodokfu tieslbu avoti 4
5. Visp[rigie finan5u un nodoklu tieslbu jautdjumi 4

ll Sevi5[ra dafa
6. Nodokfu veidi. Iedzrvotaju ienakuma nodoklis 8
7. SociSlas apdro5ina5anas maksajumi 4
8. Uzlemumu ienakuma nodoklis 4
9. Nekustama rpa5uma nodoklis, Dabas resursu nodoklis 2
10. Pievienotas vertibas nodoklis 4
11. Akclzes nodoklis, IzloLu un azartspOfu nodeva un nodoklis, Vieglo automobifu un

motociklu nodoklis, Elektroenergijas nodokfa likums 4
12. Nodevas 4

Pr aslb as kr e dttp un ktu ieg fiS anai

Studiju kursa tiek iegtits sekmrgs vertejums pec sekmrgi nokartotiem diviem kontroldarbiem



un trTs obligatiem seminariem, ka arr sekmrgi nokartota eksamena. Kontroldarbi un trrs
obligatie seminari veido 50o/o no kopEja vertejuma un arl eksdmens veido 50% no gal-rgas
atzlmes (vErtEjuma).

Literatilra (0 1 -mdctb a literatfrra)

I. Eiropas nodokfi Latvije. - Rrga: Latvijas ekonomists / anno 1992, Ernst & Young,
2004.

2. Frotscher, G. Internationales Steuerrecht. Studium un Praxis. 2. Auflage. Mtinchen:
Verlag C.H.Beck, 2005.

3. Lazdi45, J. Ievads nodokfu tieslbfls. Jurista Vards.2006. 10. oktobrl - Nr. 40 (443),
t.-7 " lpp; 2006. 1 7. oktobrr - Nr. 41 (444), 8.-14. lpp.

4. Lazdi45o J. Taisnlguma principa ievero5ana iedzrvotaju ienakumu aplik5and ar
iedzlvotaju ienakuma nodokli. Latvijas Universitates Ralrsti. Juridiska zinatne. - 2008.
* Nr. 740 - 95.-111. lpp.

5. Nodokfu cefvedis. Likumi "Par nodokliem un nodevam" un "Par uzryemumu ienakuma
nodokli". B.v.: Dienas bizness, Deloitte & Touche, b.g. - 1. scj.

6. Nodokfu likuma komentiiri / nodokfu cefvedis. Likumu "Par pievienotds vErtTbas
nodokli" un "Par dabos resursu nodokli" komentari. B.v.: Dienas bizness. Deloitte &
Touche, b.g. - 2. sEj.

7. Nodokfu likuma komentiiri / nodoklu cefvedis. Muitas likuma komentari. B.v.:
Dienas bizness, Deloitte & Touche, b.g. - 3. sEj.

8. Nodokfu likuma komentiiri / nodoklu celvedis. Likumu "Par iedzTvotaju ienakumu
nodokli" un "Par valsts socialas apdroiinafanu "komentdri. B.v.: Dienas bizness,
Deloitte & Touche, b.g. - 4. sEj.

9. Re5ina, G. Latvijas Republikas budiets: Vakar, Sodien,,RZ. RIga: Biznesa augstskola
Turlba,2003.

10. Terra, 8., Wattel, P. European tax law. Fourth edition. I-ondon, The Hague, New
York: Kluwer law internetional. 2005.

11. Weber-Grellet, H. Europiiisches Steuerrecht. Studium un Praxis. Mtinchen: Verlag
C.H.Beck,2005.

L iter atilra (0 2 -p upildliteratfrra)

1. Aizsilnieks, A.Latvijas saimnieclbas vEsture (1914-1945). Stokholma: Daugava, 1968.
2. Williams, D.W. Principles of tax law. I-ondon: Sweet & Maxwell,7996.
3. Zvejnieks, A. Nodokfi un nodevas. MacTbu gramata. Otrais parstradatais izdevums.

B.v.: b. i . ,  1998.
4. Hanoru rl HaJroroBoe rrpaBo I nol, peAanuueft KaHAr{Aara ropprAr4qecKnx uayr A.B.

Bpu:raluua. Mocrsa: Auzurraxa - llpecc, 1997.
5. llyrurcapeena, B.M. llcroplrr Qluranconofi prsrc.nra u rroJrrrrr{Kr{ HaJroroB. Mocrna:

@unancu crarucrr.rKa, 2003 .
6. To,rcronsrenKo, I.II. Enponeftcrcoe HaJroroBoe rrpaBo. Mocrna: Hopnaa, 2001.

L ite rat iiru (0 3 -ieteic amE p eriodika)

1. Lumali Bilance, Saldo, Jurista Vdrds, Likums un Tiesrbas, Latvijas Universit6tes
Raksti. Juridiskd zinatne u.c.

2. interneta resursi: www.lv.lv, www.vid.gov.lv, www.fm.gov.lv, www.pro.nais.dati.lv u.c.
3. normauvie akti: LR likums "Par budZetu un finan5u vadibu"
4. LR likums "Par valsts budZetu [attiecTgam gadam]"
5. LR likums'oPar pa5valdrbu budZetiem"
6. LR likums "Par nodokfiem un nodevdm"
7. LR likums "Par iedzTvotaju ienakuma nodokli"
8. LR likums "Par uzqEmumu iendkuma nodokli"
9. LR likums "Par nekustama rpa5uma nodokli"
10. LR likums "Par pievienotas vertrbas nodokli"



LL. LR likums'oPar ak€tzes nodokli"
12. LR Dabas resursu nodokfa likums
13. LR likums "Par.izloLu un azartspEfu nodevu un nodokli"
14. LR likums ooPar valsts socidlo apdro5ind3anu"
L5. LR likums "Par vieglo automobifu un motociklu nodokli"
16. LR likums "Par Valsts iegEmuma dienestu"
L7. LR Elektroener$ijas nodokla likums u.c.
18. tiesu prakse: ECT, EKT, LR Satversmes tiesas spriedumi nodokfu tiesibu jautdjumos,

LR Augst6kds tiesas spriedumi nodokJu tiesibu jautiijumos u.c. tiesu spriedumi.



Kursu nosaukums levads politikas zindtnE
Kredltpunkti I
Apjoms(akadEmisko kontaktstunclu skaits semestrt) 16
Zindtnes nozare Politikas zinatne

(politologija)
Lekciju stundu skaits 12
Semindru un praktisko darbu stundu skaits 6

Kursa autori: Politikas zinatnes mafistra grdds pasn. Antra Mazira

Kursa anotdcija:
Kurss iepazlstinds ar politologijas ka zinatnes ra5ands teoretiskajiem
priekSnosacr.j umiem un politikas pamatproblemam.
Kursa tiks apglti politikas zindtnes klasil,<u darbu, ka arl jaun[ko politikas aktualita5u
apskats un analTze.
Kursa gaita tiks veidota arl izpratne par valsts parvaldes institutu un politiska procesa
attrstrbu Latvija.
Kurss sniedz an ieskatu par parejas periodu, teoretiskajam nostadnem un praksi, Ipa5a
uzmanrba tiks pieversta Latvijai.
Studentu nakama profesija tiks 4emta vera izveloties kursa papildus literatlru un
piemerus teor€tiska materiala ilustracijai.
Studentiem, kuri ir sekmlgi pabeiguSi 5o kursu, jasp6j anal-rtiski un kritiski spriest par
politiku, tas aktualaj am politiskaj am problemdm.

Rezultdti:

Kursu apraksts-pldns:
1 Politikas zinatnes ra5ands un atustrba.
2 Politika, tds saturs un bltiba. Paradigmu mai4a politikas zinatne.
3 Vara. Varas legitimitate. Varas dahiana.
4 Valsts. Galvenie valstu tipi.
5 Politiskie reLlmi. Nedemokratiskie reZrmi (totalitarisms).
6 Demokratija. Politisko reZrmu maiqas Latvija.
7 Demokratijas modefi.
8 Nozrmrgdkds 20.gadsimta politiskas ideologijas.
9 Politiskas partijas, partiju sistemas un to raksturojums.
l0 Vele5anas, vElE5anu sistemas to raksturojums.
11 Pilsoniska sabiedrTba, tas pamatiezr-mes un veidoSanas, attrstrbas nosac-rjumi.
12 Intere5u grupas, socialas kustrbas un nevalstiskas organizacijas to loma politika.
13 Politiskd hdzdahba un tas veidi.
13 Politiskd kult[ra. Politiskd uzvedrba.
14 PaSvaldibas, funkciju sadale starp valsti un paSvaldrbam.
l5 Politiskd sistema tas pamatelementi un funkcijas.

Kursa apraksts-pldns

Praslbas kredttp un ktu ieg il1anai :
Lai ieg[tu kredrtpunktus studentiem sekmlgi janokarto sekmrgi janokarto
starpeksamens un gala eks-mens, kd arT referdta vertejumam jabUt sekmTgam.
KopEjo atzlmiveido:



50o/o atzTmes - vertEjums par darbu semestra laika (25% - starpeksamena v€rtejums,
25% - referdta v€rtEjums)
50o/o atzlmes - eksdmena attwre
Piezlme, 1) ja kads no semestra darba nosacljumiem nav izpildlts, students netiek
pielaists kdrtot eksEmenu ; 2)eksdmena jautdjumos tiek ietverti jautajumi tikai par
kursa tEmEm un problEmAm.

Literatfrra (0 I -mfuctbu literatfrra) :
v€bers M. Politika kE profesija un aicindjums. RTga, zvaigze ABC, 1999.
Michael G.Roskin, Robert L.Cord, James A. Medeiros, Walter S.Jones. Political
Science an introduction.New Jersey, 2003.
Robert E.Goodin & Hans-Dieter Klingemann (eds.). A New Handbook of Political
Science. Oxford UP, 1998.
Rod Hague & Martin Harrop. Political Science: A Comparative Introduction.
Palgrave Macmillan, 2002.

Literatfrra (0 2-papildliteratfrra) :
Demokr6tijas audits. LU AkadEmiskais apg6ds, 2005.
Demokrdtij as monitorings 2005 - 2007 . Zindtne, 2007 .
Latvija2020. Ndkotnes izaicindjumi sabiedribai un valstij. LU Akad€miskais apgdds,
2008.
Politikas zindtne. LU Raksti 686.sEjums, LU apg6ds,2005

Literatfira (Q3-ieteicamt periodika) :

European Political Science.
Political Science and Politics.



Kursa nosaukums f*l';*ij.t,a,tgsrfgg*l,v

Kursa kods

Kredttpunkti 1

ECTS kredttpunkti

Apioms(akadcmisko 16
konta ktst un d u s kaits se mestrt)

Zindtnes nozare Juridiska zinatne

Zindtnes apakinozare

Lekciju stundu skaits 10

Semindru un praktisko darbu 
6

stundu skaits

Kursa uatori

Dr. Tiesrbu doktors, doc.,dek.p.i. Anita Rodi4a

Kursa anotdcija

Kursa tiek sniegta vispusrga informacija par studijam LU un Juridiskaja fakultate (LU
dibin65ana, pastave5anas vEsture, fakultates tradicijas). Kursa paredzEti bibliotEku
apmeklejumi; studenti tiek iepazrstinati ar datorsistemas pielietojumu datbam
biblioteka, kartoteku sistemu. Kursa ietvaros tiek dots ieskats juridisko specialita5u
darba specifika, ka arl jurista Ctikas jautajumos.

Rezultati

Students orientejas LU un juridiskas fakultates vesturiskas attrst-rbas jautajumos, gtst
rzpratni par LU un Juridiskas fakultates darblbu regulejo5iem normatrvajiem tiesrbu
aktiem, studiju procesa organizaclju augstskola, studiju informatrvo nodro5inajumu.

Kursu aproksts-pldns

Nr. p.k. T€ma Paredzetais apjoms stundas
1. LU un Juridiskas fakultates vesturiskas attTstTbas jautdjumi. 4
2. LU darbrbu regulejo5ie normaUvie akt| 4
3. Studiju procesa organrzacrla augstskola. 2
4. Studiju procesa informatTvais nodro5inajums. 4
5. Studejo5o sadzlves un atpltas organizacqa augstskola. 2

Pr astb as kr e dltp un kt u ie g ili an ai

Lekciju apmekl€jums - velams, semindru apmekl€jums - obligats. Sekmigi janokarto
gala parbaud-rj ums (rakstveida).

Liter atiir a (0 1 -mdctb u lite r at fi r a)

1. Pedagogisko terminu skaidrojo5a vardnrca. Rrga: Zvaigzne ABC, 2000.
2. Augstak a rzgl-rtTba Latvij a. Rrga, I 999.
3. 90 Latvijas universitates mirkli. LU 9O.gadadienai veltrts izdevums.
3. LU bibliotEka laikmeta grieZos. Rrga: LU akademiskais apgads, 2007.
4.LU absolventi - juristi. 1919-1944. Dzrves un darba gaitas. Rrga, 1999.
5. LU tiesrbzinatnieki. Tiesiska doma Latvija XX gadsimta. Rrga: Zvargzne ABC,
1999.



Liter atiir a (0 2-p apildliteratilr u)

Torgans K. Juridiska p' €t-rjuma raksttSana. Riga: TNA, 200I'

Latvij as Republikas Satversme.
Augstskolu likums.
Zinatniskas darbrb as likums'
LU Satversme.

Literatfrra (03 -ieteicamd petiodika)

"Latvijas Vestnesis"
"Likums un Ties-tbas"
"Jurista Vdrds"
LU Raksti
www.lu.lv
www.likumi.lv



Kursa nosaukums Informdcijas tehnologijas jurisprudenc7

Kredttpunkti 3

Apioms(akadcmisko 4R
ko n ta ktst un d u s kaits s e mestr|)

Zintitnes nozare Datorzinatne

Zindtnes apakinozare

Lekciju stundu skaits 10

Semindru un praktisko darbu 
3g

stundu skaits

Kursa autori

Ludmila Kuzmina

Kursa anotdciju

K*rsa mlrllis ir icpazist.iniil studcntus *r nr<;rlerni: inli:rnrik-i.ias telrnologiju icspC.iiim
un galvena.iien: piclier*.iuma veiclienr tiesThu zinatnc. Informacijas tehnologijas
jurisprudence ir studiju programma, kura iedalas detros modufos - Digitdlais jurists,
Juridiskas lietvedrbas pamati, Juridiskas informacijas pamati, Juridiskas darbvedrbas
statiska un uzskaites sistema. Praktisko dalbu iznilclei tick izr:rantoti \4S i:X{llil. r'icie
apstrld6ianri datu faili. Programrnas - JIS'NAIS parllks", Likumi.Lv, Pro.Nais.

Rezultati

Apgut un nostiprinat kursa klausrtaju zina5anas un prasmes, ka iegDt, uzglabat un
apstradat juridisko informaciju, ka efektrvi izmantot 5o informaciju sava ikdienas
studiju darba saist-rba ar studiju programmu, vai risinot kadas citas neatkangas
zinatniskas petnieclbas problemas.
Iztnzat un noskaidrot informacijas ieguSanas tiesiskos aspektus, informacijas aprites
informatrvos un tiesiskos pamatus;iztnzat LR hkumus, normauvos aktus un citus
regulejoSos dokumentus par informacijas ieglSanu un uzglaba5anu, tds droSrbu un
aizsardztbu, privatumu un atklatumu, tas apstradi un izplatr5anu.

Kursu apraksts-pldns

Nr. p.k. Tema Paredzetais apjoms stundas
1. Digitalais jurists 10
2. Juridiskas lietvedrbas pamati 14
3. Juridiskas informacijas sistemas 12
4" Juridiskas darbvedrbas statistika un uzskaites sistemas 12

Prastbas kredttpunktu iegilianai

Sekmrgi.ifrapgust 4 tenlatiskie rnoduJi * idizpilcta 4 kotrtlolelarL.i par atliccr*o nrodufu
tetlretisko vielu un jilzrizstar' 4 nroduf Li irlskaites. kuras stuelenl.s piuacla *pgr1ti1
praktiskdi darha iemaryns. Sekmiu kontlcles fonna: eksiirncns"

Liter atiira (0 I -mdctb u literattir a)

l. Lieti5\o programmu apraksti. Abolti45 Dz., Grrnfelds A., Kangro A. Datori
izglit-rba: Mac. hdz. - Rrga: Latvijas Universitate, 1992. - 89 lpp.

2. Eleonora Bujea, Stanley Voice. Teaching Computing. A Practical Approach.
Prentice Hall,  New Jersey,1988. - 287 pp.

3. Geske A., A.Gnnfelds. Teksta redaktors MS Word 6.0 un 7.0 for Windows.
Praktikums lieti5laja informatika. Lielvarde, Lielvards, 1997. - 59 lpp.



4. Krasti45 O. Statistika un ekonometrija. Macrbu gr-amata augstskolEm. RIga,
Latvijas statistika, 1 998.

5. Informatika: eksp. mac. gramata. A. Kangro redakcijd,1992. - 87 lpp.
6. Sataki K., Visipkova J. Microsoft Windows Professional 2000 no AlTdzZ.

Datorzinrbu centrs, 2001. Bro5eta, 136 lpp.
7. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrades un anallzes metodes pedagogijas un

psiholo gij as pet-rj umos . l . gr-amata. - Rrga, Izglrubas so!i, 2002. - 23 6 Lpp.
8. VEzis V. Microsoft Excel 5.0 iesdc€jiem. Rrga, Computerland, 1995.

L iterat frr a (0 2-p apildliteratfrra)
1. Geske A., Grrnfelds A. Tabulu procesors MS Excel 7.0 for Windows.

Praktikums lieti5(aja informdtika. - Lielvards, 1999.
2. Arhipova I., Bdli4a S. Statistika ar MS Excel ikvienam. I dafa. - R.:

Datorzimbu centrs, 1999. - 168 lpp.
3. $inis U. NoziedzTgi nodar-rjumi datortrkos. Rrga : TNA, 2000., l2l lpp.
4. Trule I. Par dro5lbu internetd. Administratrva un krimindld jusucija,2005,

nr.1 .
5. Brauns A., Borzovs J., Gobzenis A. Angfu-latvie5u-krievu vardmca:datori,

datu apstrade un parraide. Rrga: Avots,2001.,660 lpp.
6. Treiguts E.Datu droSrba un datortrkli. R.: TurIba, 1999.

Literatfira (O3-ieteicamd periodika)
1. www.likumi.lv
2. Zurndls E-pasaule
3. Eiropas policijas akadEmijas e-biblioteka www.cepol.europa.eu



Kursu nosaukums

Kredltpunkti

Apjoms(akad€misko
kontaktstundu s kuits semestrl)

Zindtnes nozare

Ziniitnes upakinolare

Lekciju stundu skaits

Semintiru un praktisko darbu
stundu skaits

Iztiesa5anas aktualas problemas

2

32 (neklatienc - 16)

Juridiska zinatne

Kriminaltiesrbas

16 (nekldtienE 8)

16 (neklatienE 8)

Kursa autori

Dr. Tiesrbu doktors, prof. Kristrne Strada-Rozenberga

Kursa anotdcija

Kursa merlfis ir panakt, lai studenti padzifindti apgltu iztiesa5anas procesudlo norisi un ar
to saist-rto aktualo problematiku teorija un praks€.

Rezulmti

Sekmrgi apgDstot 5o kursu, studenti iegls padzilinatas teoretiskas zina5anas un praktiskas
iema4as kriminalprocesualai darbrbai gan iztiesa5ana, gan pirmstiesasd procesa darbrbas,
kuru rezultati tiek rzmantoti un verteti iztiesa5anas laika.

Kursu apraksts-plcins

Nr. p.k. Tema Paredzetais apjoms stundas
1. Lietas izskaU5anas tiesa izpratne, nozr-me un posmi 0,5
2. Iztiesa5anas izpratne, noz-rme) posmi. Tiesas nolEmuma taisrSana ka lietas

izskatr5anas tiesa vai iztiesa5anas posms. 1
3. Tiesvedrbas visparrgie jautajumi - krimindllietu piekritrba tiesai, tiesas sastavs, tiesas

sedes fiskeSana, kriminalprocesu apvieno5ana, sadah5ana, aptureSana un atlik5ana.
1 5

4. Kriminalprocesa pamatprincipu nozrme iztiesa5ana 1,5
5. Procesudlo piespiedu lTdzeklu piemero5ana iztiesa5anas laika 1
6. Procesa dalibnieki un to statusi iztiesaSanas laika. 2
7. Iztiesa5anas vispdngie noteikumi. Apsfdzrbas izpratne, saturs, grozr5ana un

atteik5anas no apstdzrbas uzture5anas iztiesa5anas laika. 2
8. Lietas izskatr5ana pirmas instances tiesa - izpratne, nozrme, aktuala problematika.

Iztiesa5anas posmi, iztiesa5anas robeZas. Pirmas instances tiesas nol€mums un ta
parsldzrbas iespejas. i,5

9. Lietas izskauSana apelacijas instances tiesa - izpratne, nozlme, aktuala problematika.
IztiesaSanas posmi, iztiesa5anas robeZas. Apelacijas instances tiesas nolOmums un ta
parsldzrbas iespejas. 1,5

10. Pierddl5anas priek5meta, robeZu noteik5ana. Pieradrjumu parbaude iztiesaSanas laika.
4

1 1. Tiesu deba5u runas - to noz-rme un saturs. 1
12. Lietas izskatrSana kasacijas tiesa - izpratne, nozlme, aktuala problematika. Kasacijas

iemesli. Kasacijas instances tiesas nolemumi. 1
13. IztiesaSana aktuAla problematika vienkar5otajos procesos - procesa neatliekamrbas

kartlba, sarsinataja procesS, vieno5anas procesa. 2
14. IztiesaSanas aktuala problematika sevi5(ajos procesos - procesa medicrniska rakstura

piespiedu lldzekfu piemero5ana, privatas apsfldzrbas procesd u.c. sevi5ko procesu
veidos. 2

15. Tiesas procesa izspEle 4



16. Kartejais parbaudr.jums - kontroldarbs I
17. Kart6jais parbaudrjums - pastavlgais petrJuma aizstave5ana 3

Pr astb as kr e dnp un kt u ieg ili an ai

Lekciju apmeklejums nav obligats
Praktisko nodarbibu apmeklejums ir obligats
Divi kartej ie parbaudrj umi
Kursa parbaudr.jums - eksdmens

Literatfrra (0 I -mdctb u literatilra)

1. A.tr,leikaliSa, K.Strada-Rozenberga, Kriminalprocess. Struktfirlogiskas shemas ar
paskaidroj umiem. A (visparlga) dala, Latv4as V€ stnesi s, 2007 . 37 9 lpp.

2. A.VteikaliSa, K.Strada-Rozenberga, Kriminalprocess. Struktflrlogiskas shemas ar
paskaidrojumiem. B un C dafa, R., Latvijas Vestnesis, 2009,432.1pp.

3. Trechsel S. Human rights in Criminal Proceedings, Oxford,2005.

L it er at ilr a (0 2 -p ap ildlit er at ilr a)

1. Kriminalprocesualais taisnTgums. Starptautiskas zinatniski praktiskas konferences
,,Kriminalprocesudlais taisnrgums" rakstu krajums R., LPA, 2005.

2. Zinatniski petnieciska projekta ,,Kriminalprocesudlds aizturEsanas tiesiskums" rakstu
krajums, LPA,2008.

3. MeikaliSa A. Pirmstiesas izmeklEsanas procesualie dokumenti. R., LPA, 1996.
4. MeikaliSa A. Pirmstiesas izmekle5ana, R, Biznesa augstskola Turiba, 2001.
5. Meikali5a A.Kazaka S. Lod-rte I. Petrova S. Kriminalprocesualie termir,ri pirmstiesas

izmekle5ana R., Petrovskis un Ko, 2006.
6. Strada-Rozenberga K. Pieradr5anas teorija krimindlprocesa. Visparrga dafa R.,

Biznesa augstskola Turiba, 2002.

Literatiira (O3-ieteicamd periodika)

1. Zurnals Latvijas VOstnesis, Jurista vards
2. Zurnals Likums un tiesTbas
3. Zurnals Administrauvd un kriminala justrcija
4. Tieslietu ministrijas majas lapa www.tm.gov.lv, sadalas aktualitates un petrJumi
5. Augstakas tiesas majas lapa www.at.gov.lv



Kursa nosaukums Juridiska etika un profesionala atbildlba

Kursa kods JurZP011

Kredttpunkti 2

ECTS kreditpunkti 3

Apioms(akadEmisko 2")
kontaktstundu skaits semestri)

Zindtnes nozare luridisk6 zinatne

ZinEtnes apakinozare Tiesibu teorija un vesture

Lekciju stundu skaits 32

Seminaru un praktisko darbu aa
stundu skaits 

5t

KursaapstiprinEjumadatums 22.04.2004

Institicija, kura apstiprindja
kursu Jur id isk6 fakul tate

Kursa autori

Soci6 lo z inAtnu maQist rs  t ies ibu z inatn€,  lekt .  Laur is  L iepa

Kursa anotdcija

Kursa m€r l is  i r  apg0t  Bal t i jas un starptaut iskos jur is ta profes ion6las darb ibas note ikumus k6 ar i
iepazi t ies ar  jur is ta prakt iskas darbibas svar igakaj iem aspekt iem. Kurss apskata sal idz inoSi
Eiropas Savienibas jur is tu profes ionalas darb ibas note ikumus.Kursa gai ta s tudent i  nov€r tes
svar lgakos jur is ta profes ionalas darb ibas pr inc ipus,  t6dus k6 jur is ta profes ionala neatkar iba,
k l ienta nosl€puma saglabaiana,  profes iona16 kolegia l i tEte,  un macis ies tos prakt isk i  p iem€rot
uzdevumos,  Papi ldus profes ion6la j iem pr inc ip iem, kas nozimig i  t ies ibu s is temai  kopuma,
student i  iepazrs ies ar i  ar  prakt isk iem jautSjumiem, k6 p iemeram jur is ta honorara note ik5ana un
profes ion6la rek lama.

Kursu apraksts-plans

1.  t€ma. Ievads.  Jur is ta profes ionalas darb ibas pamatpr inc ip i .  Jur is ta profes i jas regule jums
Bal t i jas vals tu profes ionala jos kodeksos.  Profes i jas pamatuzdevumi.  Profes ionSl ie note ikumi
Eiropas Savienibas advok6t iem. Ei ropas AdvokStu Asociac i ju  padomes (CCBE) €t ikas kodekss.
2.  t€ma. Profes ion6lSs organizEci jas un apvienibas.  Advokat0ra.  IerobeZojumi,  kas sais t i t i  ar
p iederTbu profes i ja i .  Jur is tu sabiedr iskSs organizaci jas.
3.  tema. SaistoSie normat lv ie avot i .  ES normaUvi ,  Acquis Communi ta i re un Starptaut iskais
regul€ jums.  Advokatu et ikas kodeksi .
4.  t€ma. Profes ionala neatkar iba.  Regul€ jums t iesneSiem un c i t6m jur id iskajam profes i jam.
Neatkar ig ie jur is t i  un jurst i  kd darb in iek i .
5.  tema. T iesneSu un arb i t ru (Ski r6 j t iesne5u) profes ionala is  regul€ jums,  Pamatpr inc ip i ,
profesijas attiecibas ar valsts parvaldi.
6 .  t€ma. Speci f isko jur id isko profes i ju  ipa5ais regul€ jums.  Prokurat0ras,  t iesu izp i ld i ta ju,
notar iAta profes ional6s darb ibas note ikumi.
7 t€ma. Profes ionSlS kole( ia l i t6 te un at t iec ibas ar  t iesu varu.  Vai  jur is t iem pastav savstarp€j i
p l endkumi?
8.  t€ma. Kl ienta noslEpums un a izsargata sazina.  Aizsargata in form6ci ja .  Saziqa starp jur is tu un
kl ientu.  Jur is tu savstarpeja saziqa.
9.  t€ma. Intere lu konf l ik t i .  Pazimes un konf l ik tu veid i ,  Konf l ik tu r is inaSanas pa4emieni .
10.  t€ma, Kl ienta l ie tu pErz i la .  Vai rEku k l ientu parstavCSana,  Kl ients -  jur id iska persona.  Kl ienta
dokumentu un naudas l idzekJu g lab65ana,
11.  tema. Kl ienta parstav€Sana sarunas.  Profes ionalSs €t ikas prasrbas sarunu veSana.
12.  tema. Advokata saimniec iska darbiba.  Advokatu b i ro js .  At l idz lba par  darbu.  Honorars.
13.  t€ma. Jur is ta profes i jas rek lama un publ ic i t6 te.  Aiz l iegumi un izgemumi.  Pasaules prakse.
14.  t€ma. Jur id iska profes i ja  sadarblba ar  c i tam profes i jEm. "Mul t id isc ip l inaras prakse".

Prasibas kreditpunktu ieg Eianai

Kursa gai tE studentam jaapg[st  Bal t i jas vals tu un starptaut isko profes ion6lo note ikumu (€t ikas
kodeksu) pras ibas,  jasp€j  tas p iemerot  prakt iskos parbaudi jumos kursa seminarnodarbibas un
m6 jas  da rbos .  Va i rak i  no  mS jas  uzdevumiem b [s  j 6p i l da  s tuden tu  g rupam,  Pap i l dus
regulSraj lem pi rbaudes darbiem studentam jdsagatavo patstav igais  darbs (nododams rakst isk i
datorsal ikuma, 5 -  10 lpp.  apjomd),  kuru tematus students saska4o ar  pasniedzeju.  Par
izst radato patstav igo darbu studentam i r  jdrefer€ audi tor i jas pr iek55.  Studentu darba ver t€ jums
semestra la ika veidos pusi  no gal lg6 v€r t6 juma eksamena.



Literatt ra ( O 7 - micibu I ite ratE ra )
Professional Responsibil i ty and regulation. Deborah L. Rhode, Geoffrey C. Hazard, Foundation
Press,  NY, 2002.

Literatf ra ( O 2- pa p i ld I iteratfl ra )
Lawyering and Ethics for the business attorney. Marc I. Steinberg, American Casebook series,
West, 2002.
Cases and mater ia ls  on the ru les of  the legal  profession.  Robert  F,  Cochran,  Jr . ,  Teresa S,
Col le t t .  West  Publ ish ing Co. ,  St .Paul ,  Minn. ,  1996.

Literatti ra ( O3- iete ica mE period i ka )
2urn6ls "Likums un TiesTbas", Riga
( ElektroniskE literatUra Anglu va lodd) http ://www. legalethics.com/
http ://www.findlaw.com / 0ltopics/ l4ethics/index, html
ht tp: / /www,eth icsandlawyer ing,com/ index,htm ht tp: / /www.f re ivogelonconf l ic ts ,com/ index,htm
Starptautisk- ju ristu asoci6cija
http : //www. ibanet, orgl
Eiropas Savienibas Advok6tu Asocidciju padome http ://www.ccbe,orgl
Ei ropas jur is tu -  darb in ieku AsociSci ja  ht tp: / /www.ecla.org l
Igaunijas Advokdtu kol€g i ja http ://www. advokatu ur. ee/
Pasules tiesas http ://www.worldcourts.com/



Kursa nosaukums

Kredltpunkti

Apjoms (akademisko
kontaktstundu skaits
semestrD B0
Zindtnes nozare
Zindtnes apakinozare
Lekciju stundu skails
Semindru un praktisko darbu
stundu skaits

Juridiskd terminologija ( I . sveivaloda)

Valodniecrba

16

64

Kursa autori

Laimdota Lodmele
Laila Niedre

Kursa anotdcija

Kurss paredzets tiesibu zinat4u studentiem, lai attrsutu prasmes darbam ar augstskolu
informaciju svesvaloda. Kursa tiek padzilinatas lasr5anu, p.ur-.s, izmantojo-t tekstu
sal-rdzino5o metodi, 

\a ari rundsanas prasmes, papla5inot leksiku ar studiju i.o..run1nepiecie5amu vardu krajumu. Tiek nostiprinatas iakstr5anas prasmes, veiao.lot CV un
studiju motivacijas vestules.
Rezultdti

Sekmlgi beidzot kursu, studEjosie
var saprast augstskolu informatrvos materidlus,

- var izveleties interesem atbilstoSu studiju programmu,
- prot uzrakstrt prasibam atbilstosu cv un motivacijas vestuli,

var runat par savu studiju programmu.

Kursu apraksts-plo-ns
1. Tiesrbu zinat4u studijas. Motivacija. 4
2. Augstskolu tipi. Sahdzino5a anahze.4
3. Tiesrbu studiju iesp€jas ErzemEs. Stipendiju pieddvdjumi.4
4. CV, studiju motivdcijas vestule. 4
5. Tiesrbu nozares. 8
6. Tiesrbu avoti. 8
7. Konstitticija, t6s funkcijas. 4
8. Likuma komentdrs. 10
9. Tiesu sistEmas. 10
10. Juristu profesijas 4
I l. kriminalprocess, ta regulejums 4
12. Krimindltiesiska gadr]uma risinajums 4
13. Individuala darba prezerfiacija. 4
14. Zinaianu parbaude. 8

Prastbas kredttp un ktu iegilianai
Lai sekmrgi beigtu kursu, nepiecieSams sniegt sal-rdzino5u parskatu par studiju
programmdm tiesrbu zindtnEs, uzrakstTt CV un studiju motivacijas vestuli.
NepiecieSams sniegt parskatu par izlas-rto juridisko literat[ru (15 Ipp) *.rt,uaroo,



(25%), sekmlgi uzrakst-rt rakstisko noslEguma darbu (50%), un nokdrtot gala
pdrbaudljumu (25%). '

Literatfrra (0 I -mdclb u literatilra)
1. Simon H., Funk-Baker, G. Einftihrung in die deutsche Rechtssprache. Mi.inchen,
2006.
2. Kiihn P. Bausteine. Fachdeutsch fiir Wissenschaftler.Heid elberg, 1992
3. Education in Latvia. "SI'.RTga, 1994
4. Higher Education in Finland. Libris, Helsinki, 1997
5. University of Helsinki, Faculty of. Law. Helsinki, 1997
6. Faculty of Law; University of Helsinki, Master of Laws (LLM). 1998-1999
7. Higher Education in the European Community. Student Handbook. Deutscher
Akademischer Austauschdienst (DAAD), Bonn, 1990, 1991.
8. A Guide to Higher Education Systems and Qualifications in the European Community.
Luxembourg, l99l.

Literatfrra (0 2-p ap ildliterat frra)

l. Schaffert I., Niedre L. VEcu - latvie5u/ latvie5u - vacu juridiskd vdrdnlca. Rr-ga,
\!, 2003.

2. Hochschulen auf gemeinsamen Weg. Karl Heinrich Boch Verlag,1993
3. McWhorter, K.T. (1995). College Reading and Study Skills. New York: Harper
Collins Publishers.

Literatfrra (O3-ieteicamd periodika)

1 . http ://www j ura. uni-sb. de/BIJUS/
2. http : I I www. ox. ac. uk/



Kursa nosaukums

Kredttpunkti

Apjoms(akadEmisko
ko nta kts t undu s kaits s eme strl)

Zindtnes nozare

Zindtnes apakinozare

Lekciju stundu skaits

Semindru un praktisko darbu
stundu sknits

Juridiskii tehnika
2

32

Juridiska zinatne

30

2

Kursa autori

Dr. Tiesibu doktors, asoc.prof. Daiga Rezevska
Dr. Tiesrbu doktors, doc. Janis Neimanis

Kursa anotdcija

Kursa merfis - apgut tiesrbu normu piemero5anas procesa saturu un
regulO5anas un tiesu varas sfErds

principus poziuvas

RezultEti

Akad€miskiis kompetences veido anal-rtiskds prasmes un argumentacijas iema4as; attrsta
kritisko domd5anu, iemdcrties izvErtEt daladas problemsituacijas un modelot to
risinajumus
Profesioniliis kompetences Students ir apguvis tiesrbu nornu piemEro5anas
metodologiju, sakot ar tiesrbu nornas atra5anu un beidzot ar tiesrbu normu piem€ro5anas
akta izstrddi. Pamats, lai veiktu juridisko praksi, piemerojot jebkuras nozares tiesrbu
nofmu.

Kursu apraksts-plans

Nr. p.k. Tema Paredzetais apjoms stundas
1. Ievads tiesibu norrnu piemero5anas priek5meta 2
2. Tiesrbu norrnu un principu kohzijas. 6
3. Interpretacijas jOdziens, nepiecie5amlba un veidi. 6
4. Interpretacijas metodes.6
5. Tiesrbu talakveidoSarn. 6
6. Tiesibu nonnu piemero5anas akta izstrade un pamatojums. 6

Praslbas kredttpunktu iegilianai' !

Seminiiri:Kurs6 paredz1ti2 seminari. Seminaru laikd tiek pdrbaud-rti mdjas darbi un
risinati kazusi. Seminaru apmeklOjums ir obligdts. NeapmeklEto seminaru ir jaatstradA,
atrisinot docetej a noradrtu kdzusu.
P5rbaudes darbi: Ieg[to teoretisko zind5anu pdrbaudei ir paredzEti 1 kontroldarbs.
Parbaudes darba rakstr5ana notiek kalendtuajd pl6nd paredzltaja laika. Parbaudes darbu
forma - rakstveida. Parbaudes darbs sastdv no aptuveni 15 jautajumiem par lekcij6s
apskat-rtajiem kursa tematiem. Darbs ir jdnokdrto sekmTgi, pretEjd gadrjumd students netiek
pielaists pie kursa nosleguma parbaudr.juma.
Kursa nosl€guma p6rbaudrjums: Nosleguma parbaudrjums notiek sesijas grafika
iepldnotajd laikd. Pdrbaudr]uma ilgums ir divas astronomiskds stundas. Pdrbaudrjuma
forma - rakstveida. Pdrbaudrjuma ietvaros ir jaatbild uz diviem problemorient€tiem
teor6tiskiem jaut6jumiem un jaatrisina kazuss, kura parbauda studenta teoretiskas
zina5anas un praktiskas iema4as.
Gal-rgais novErt6jums. Parbaudes darbs veido 50o/o no gall"gd kopvertejuma. Nosleguma
parbaud-rjuma ieg0tais vertejums veido 50Yo no gal-rga kopvertejuma. Seminaru darba



novdftejums tiek 4emts vera, nosakot kopvertEjuma atnm|
Literatfrra (0 1 -mdclb u literatilra)

1. Briede J. Publiskds un privdtas tiesibas//lvlusdienu tiesrbu teorijas atzi4as.-Rrga:
Tiesu namu agentura, 1999.-4I.-58.1pp.

2. Horns N. Ievads tieslbu zinatnE un tieslbu filozofij-a/l Likums un Tiesibas.-
1999.Nr. 1.-4. ;2000.Nr. 1.-8.

3. Ifianova D. Dabiskas tiesibas un to evolUcija// VispdrEjds tiesrbu teorijas un
valstszinatnes atzi4as.-Rrga: Latvijas Universitate, 1997 . 41.-57 .lpp.

4. Iljanova D. Visparejo tiesibu principu nozlme un piemero5ana. Rrga: Ratio iuris,
2005,141 lpp.

5. Jeliigins J. Tiesibu pamatavoti// MUsdienu tiesrbu teorijas atzi4as.-Rrga: Tiesu
namu agent[ra, 1999. 59.-86.1pp.

6. Kusi45 G. Normauvo aktu jarnradell MDsdienu tiesrbu teorijas atziryas. .-Rrga:
Tiesu namu agenttira, 1999. Il 6.-131.Ipp.

7. Neimanis J. Ievads tiesrbds. Rrga: zv.adv. J.Neimanis,2004,2I4lpp.
8. .{anu4, P., ?tto$pe- Cnr.tro3r.r, K. OurosHHe rrpaBoBbre clrcreMbr

coBpeMeHHocrra. Mocxna: MeN4ynapoAHbre orHorrreHr,rr, 1 998.
Liter at ilr a (0 2 -p ap ildliteratilra)

1. Cipeliuss R. Tiesisko apsvErumu racionala strukture5ana. Likums un TiesTbas,2000,
2.sej., Nr. 4 (8)

2. Levits E. Tiesrbu nornu interpretacija un Satversmes l.panta demokrdtijas jedziens.
Cilv Ektie sTbu iurndl s, 1997, Nr.4.

3. Me![<isis E. Tiesrbu norrnu iztulko5ana.2.izd. Rrga: Latvijas Universitate, 2000.
4. Fakts// Juridisko terminu vdrdnTca.-Rrga: Nordik, 1998.-72.1pp.
5. Krasti45 I. Tiesibu doktrlnas.-RTga: 1996.-58.1pp.
6. Me!\isis E. Juridisko jedzienu un norrnu abstraktums ka tiesrbu sistemu veidojo5ais

elements// Atustrbas tendences daZos tiesrbu teorijas un prakses jautajumos.-
RTga; Latvij as Universitate, 200 0. - 28. - 48.lpp.

7. Shklar J.N. Law and Politics//legalism.-Cambridge:Harvard University Press, 1986.
8. Sinha Syrya Prakash. What is Law?-New York:Paragon House, 1989.
9. Pleps J. Satversmes vienotTbas princips. Latvijas V€stnesis Jurista vards,

2007.,Nr.4.
10. Levits E. Eiropas Cilvektiesibu konvencijas piemero5ana Latvijas iestddEs un tiesas

// Cilvektiesrbu rsteno5anaLatvijd: tiesa un administrauvais process, R-rga, 1998.
Literatilru (03 -ieteicamd periodika)

1. Zmals "Likums un Tiesrbas". Zurndls "Jurista Vards"



Kursa nosaukums Juridiska terminologija (2.sveivaloda)

Kredttpunkti 3

Apjoms(akudEmisko 48
kontaktstundu skaits semestO

Zindtnes nozare Valodniecrba

Zindtnes apakinozare

Lekciju stundu skaits 16

Semindru un praktisko darbu
stundu skaits 32

Kursa autori

Laimdota Lodmele
Laila Niedre

Kursa anotdcija

Kurss paredzets tiesibu zinatgu studentiem, lai atUsUtu prasmes darbam ar augstskolu
informaciju sveSvaloda. Kursa tiek padzilindtas lasrSanas prasmes, izmantojot tekstu
sahdzinoSo metodi, ka arr rundSanas prasmes, papla5inot leksiku ar studiju procesam
nepiecie5amu vardu krdjumu. Tiek nostiprinatas rakstr5anas prasmes, veidojot CV un
studiju motivacijas vestules.

Rezultdti

Sekmrgi beidzot kursu, studejoSie
- var saprast augstskolu informatrvos materidlus,

var izveleties interesem atbilsto5u studiju programmu,
prot uzrakst-rt prasrbam atbilsto5u CV un motivacijas vestuli,
var runat par savu studiju programmu,
var izlasrt un saprast likumu tekstus, ka arl komentarus, macrbu gramatas,
var sniegt izklastu par problemas tiesisku risinajumu.

Kursu apraksts-plans
1. Tiesrbu zinat4u studijas. Motivacija. 2
2. Augstskolu tipi. SahdzinoSa anahze.2
3. Tiesrbu studiju iespejas SrzemEs. Stipendiju piedavajumi. 2
4. CV, studiju motivacijas vestule. 2
5. Tieslbu nozares.2
6. Tiesibu avoti,2
7. Konstitlcija, tas funkcijas. 4
8. Likuma komentars. 4
9. Tiesu sistemas. 6
10. Juristu profesijas (tiesnesis, advokdts, notars) 6
11. Prokurattra, policija 6
12. Individuala darba prezentacrja. 6
13. ZinaSanu parbaude. 4

Prastbss kredttp un ktu ieg il1anai

Lai sekmlgi beigtu kursu, nepiecieSams sniegt salldzinoSu parskatu par studiju
programmim tieslbu zinf,tn€s, uzraksut CV un studiju motivacijas vestuli.
NepiecieSams sniegt parskatu par izlasrto juridisko literat[ru (l 5 Ipp) mutvardos



pdrbaudrjumu (25%).

Literutilra (0 I -mfuc1b u literatfrra)
1. Simon H., Funk-Baker, G. Einfi.ihrung in die deutsche Rechtssprache. Mtinchen,
2006.
2. Kiihn P. Bausteine. Fachdeutsch ftir Wi ssenschaft ler. Heid elber g, I 992
3. Education in Latvia. "SI'.RTga, 1994
4. Higher Education in Finland. Libris, Helsinki, 1997
5. University of Helsinki, Faculty of. Law. Helsinki, 1997
6. Faculty of Law; University of Helsinki, Master of Laws (LLM). 1998-1999
7. Higher Education in the European Community. Student Handbook. Deutscher
Akademischer Austauschdienst (DAAD), Bonn, 1990, 1991.
8. A Guide to Higher Education Systems and Qualifications in the European Community.
Luxembourg, 1991.

Literatfrra (0 2-p apildliter at frra)

l. Schaffert I., Niedre L. Vdcu - latvieSr:/ latvie5u - vdcu juridiskd vdrdnlca. Rr-ga,
2003.

\-/ 2. Hochschulen auf gemeinsamen Weg. Karl Heinrich Boch Verlag,1993
3. McWhorter, K.T. (1995). College Reading and Study Skills. New York: Harper
Collins Publishers.

Literatilra (0 3 -ieteicamd p eriodika)

1 . http ://wwwj ura.uni-sb. de/BIJUS/
2. http ://www.ox.ac.uk/
3. www. dej ur e.or gl gesetzel



Kursa nosaukums

Kredftpunkti

Apjoms(akudEmisko
ko ntu ktst und u s kaits s e me stri)
Zindtnes nozare

Zindtnes apakinozare

Lekciju stundu skaits
Semindru un praktisko darbu
stundu skaits

Juridisko metoiu mdctba
a
J

48

Tiesrbu teorija

Juridiska zinatne
a ^
J Z

t6

Kursa autori

Daiga Rezevska. Janis Neimanis
Kursa anotdcija

Kursa m€r[<is Studiju kursa ,,Juridisko metoZu macTba" m€r(i ir sniegt studentiem
iespejas:
- atttsttt un padzifinat izpratni par tiesrbu teorijas kursu, rpaSi piev6r5oties tieslbu

normu piemeroSanas teorijas, interpretacijas, tiesrbu tdlakveido5anas un tiesiskas
sistOmas izveidoSanas j autaj umiem;

- izprast juridisko metoZu lomu tiesrbu normu piemerosanas procesa;
- saistrt teor€tiskas zinaSanas ar oraksi:

problemsituacijas un

veidot min€tas prasmes, vadoties no kontinentalds Eiropas tiesrbu lokam raksturrgas
tiesrbu izpratnes viedokla.

Rezultati

AkadEmisk5s kompetences veido analrtiskds prasmes un argumentacijas iema4as;
atttsta kritisko domdsanu, iemac-rties izvlrtEt daladas problemsituacijas un modelet to
risinajumus
Profesioniilfls kompetences Students ir apguvis tiesrbu normu piemero5anas
metodologiju, sdkot ar tiesrbu normas atrasanu un beidzot ar tiesrbu normu
piemeroSanas akta izstradi. Pamats, lai veiktu juridisko praksi, piem€rojot jebkuras
nozares tiesrbu normu.
Kursu apraksts-pldns

Nr. p.k. Tema ParedzEtais apjoms stundas
l. Juridisko metoZu praktikuma merl,<is, nozrme, izpratne.2
2. Tiesrbu normu piem€ro5anas teorijas. 4
3. l'iesrbu normu piemeroSanas logiska struktlra. 6
4. Lietas faktisko apstdkfu noskaidro5ana.4
5. Tiesrbu normas meklcsana. 4
6. TiesTbu normu un principu kolizijas. 6
7 . Interpretacijas jedziens, nepiecie5amrba un veidi. 4
8. Interpretacijas metodes. 6
9. Tieslbu talakveido5ana. 6
10. Tiesrbu normu piemerosanas akta izstrade un pamatojums. 6

Praslbas kredttp un ktu iegili anai

- veidot analrtiskas prasmes un argumentacijas iema4as;
- attrstrt kritisko domasanu, iemacrties izvErtil daLadas

modelet to risinaiumus:



Seminlri:Kursa paredzeti 8 seminari. Tie notiek grupai reizi divas nedElas. Semtnaru

laikd tiek parbaudlti majas darbi un risinati kazusi. Seminaru apmeklejums ir obligats.

Neapmekleto seminaru ir jaatstrada, atrisinot docet€ja noradTtu kazusu.
Piirbaudes darbi: Ieglto teoretisko zina5anu parbaudei ir paredzEti divi parbaudes

darbi. Parbaudes darba'rakstr5ana notiek kalendaraja plana paredzEtaia laikd.

Parbaudes darbu forma - rakstveida. Parbaudes darbs sastav no aptuveni 15
jautajumiem par lekcijas apskatrtajiem kursa tematiem. Abi darbi ir janokarto

sekmrgi, preteja gadr.juma students netiek pielaists pie kursa nosleguma parbaudrjuma.

Kursa nosleguma piirbaud-rjums: Nosleguma parbaudrJums notiek sesijas grafika

ieplanotaja laika. ParbaudrJuma ilgums ir divas astronomiskas stundas. ParbaudrJuma

forma - rakstveida. Parbaudrjuma ietvaros ir jaatbild uz diviem problemorientetiem

teor€tiskiem jautajumiem un jaatrisina kdzuss, kura parbauda studenta teoretiskas

zina5anas un praktisk6s iema4as.
Gallgais novert€jums Parbaudes darbu kopsummas vertejums ((1.p.d. -F

2.p.d.):2) veido 50o/o no galfga kopvertejuma. Nosleguma parbaudrjuma iegutais

vertejums veido 50% no galfga kopvertejuma. Seminaru darba nov€rtEjums tiek 4emts
vera, nosakot kopvertejuma atztmi.

Lit e r st ilr a (0 I - mdctb u liter at tir a)

1. Juridiskas metodes pamati. 1 I sofi tiesrbu normu piemero5ana. Rrga: Ratio

iuris, 2003, 249.Lpp.
2. Neimanis J. Tiesrbu talakveidoSana. Rtga: Latvijas Vestnesis, 2006,96. - 158.

IPP';
3. Mef\isis E. Tiesrbu normu interpretacijas metodes. Rrga: Latvijas

Universitdte. 1996;
4. Me![<isis E. Tieslbu noffnu iaulko5ana.Z.izd.

2000;
5. Iljanova D. VisparEjo tiesrbu principu nozTme

iuris, 2005, 49.-61. lpp.
6. Neimanis J. Lietas faktisko apstaklu apzinalana un juridiska noteik5ana.

Likums un TiesTbas,2000, 2. sej.,  nr.6(10), 180.-185. lpp.

Literot ilra (02-papil dl iterat il ra)

1. Cipeliuss R. Tiesisko apsverumu racionala struktureSana. Likums un Tiestbas,

2000, 2.sej., Nr. 4 (8)
2. Levits E,. Tiesrbu normu interpretacija un Satversmes l.panta demokratijas

jedziens. Cilvektiesrbu Zurnals, 1997, Nr'4.
3. Melkisis E. Tiesrbu normu iztulko5ana.2.izd. RIga: Latvijas Universitate,

2000"
4. M6ller T. Juristische Arbeitstechnik und wissenschaftliches Arbeiten. Klausur,

Hausarbeit, Seminar- und Studienarbeit, Staatsexamen, Disertation. Vahlen

Franz Verlag, 2005.
5. Pleps J. Satversmes vienotTbas princips. Latvijas Vestnesis Jurista vards,

2007.,Nr.4.
6. Levits E. Eiropas Cilvektiesrbu konvencijas piemero5ana Latvijas iestades un

tiesas // Cilvektieslbu rsteno5ana Latvija: tiesa un administratrvais process,

Rrga, 1998.
7. VTnzarajs N. Jedzienu jurisprudence. Tieslietu Ministrijas Vestnesis, 1937,

N r .1 ;
8. Gaidele I. Tiesas nolemumu argumentacija. Likums un TiesTbas,2003.,5' sej',

N r .8 .9 :

Rrga: Latvij as Universitate,

un piemero5ana. Rrga: Ratio



9. Gaidele I. Nolemumu argumentacija: teorija un prakse. Likums un Tiesibas,
2002,4.se j . ,  w.8,240.  -251.1pp. ,  nr .10,296.  -  300.1pp. ;

10. Raisch P. Juristische Methoden: Vom antiken Rom bis zur Gegenwart.
Heidelberg: Miiller, 1 995.

1 1. Neimanis J. SlCd2iens par apjomu. Latvijas Vestnesis Jurista Vdrds, 2005.g.
2l jrni js, Nr.23 (378); /

12. Neimanis J. SlEdziens par pretEjo. Latvijas VEstnesis Jurista Vdrds, 2005.g.
19jr l i js, Nr.26 (381).

13. Koch H.-J. /Ri.iBmann H. Juristische Begriindungslehre, 1982.
14. Hartmane L. Juridiska argumentdcija tiesu nolEmumos. Likums un Tiestbas,

2001,3.s€ j . ,  nr .11,  342.  -  350.1pp.  ;
15. Schrdder J. Zur gesamteuropiiischen Tradition der juristischen Methodenlehre.

Akademie-Journal, 2002,No. 2, S. 37. - 41.

Literatfira (L3-ieteicamd periodika)



Kursa nosaukums KonfliktaloQiia

Kursa kods Psih4023

Kreditpunkti 1

ECTS kredrtpunkti 1.50

Apjoms(akad€misko
kontaktstundu skaits semestri) 

24

Zindtnes nozare Psihologija

Zindtnes apakinozare SociSl6 psihologija

Lekciju stundu skaits L2

Semindru un praktisko darbu i 1
stundu skai ts  

rz

Ins t i t l c i j a r ku raaps t i p r i nd ja  h^ r - - -1 : : -
KUrl ;U

Kursa autori

Socia lo z inatnu ma$ist rs  ps iholo{ i jE,  lekt .  Inga Skrei tu le-Pik ie

Kursa saturs{PDF) Fails: konfiktologiia PALdLpdJ DZCS!
Kursa anotdciia

Kursa m€r| is  sn iegt  ieskatu par  konf l ik tu skaidro jumu da76d6s psiholo$i jas teor i j6s un apg[ t
pamat iemanas konf l ik tu r is ina5ana,

Rezultati

Sekmigi  apgOstot  5o kursu,  s tudent i  ieg0s teoret iskas z inSSanas par  daZ6diem konf l ik tu veid iem,
ieg0s prakt iskas iemaqas konf l ik tu anal rz€,  konstrukt iv6 to r is in6San6 un starpniec iba.

Kursu apraksts-olans

1,  Konf l ik to logi ja  kE z inEtne.  Konf l ik ta skaidro jums da25d6s psihologi jas teor i jEs.  2
2,  Konf l ik tu veid i :  iekS€j ie ,  s tarppersonu un grupu konf l ik t i .  4
3.  Konf l ik ta d inamika:  konf l ik ta s ignal i ,  a t t is t ibas fazes.2
4,  Konf l ik ta anal ize un r is in6ianas takt ikas.  2
5,  Jur id iskE konf l ik to logi ja .  2
6,  P6rrunu veik iana konf l ik tu s i tudci jEs.  2
7. Starpnieciba konfliktu situdcij-s. 2

Pra si bas kreditp u n ktu i eq fr 5a n a i

P ieda[5an6s prakt iskajos darbos
Kursa p6rbaudi jums -  ieskai te

Literatfr ra ( O I ^mici bu I ite ratu ra )
1.  Mof f i t t ,  M.  & Bordone,  R.C.  (2005).  The Handbook of  Dispute Resolut ion.  San Francisco,  CA:

v!  Jossey-Bass.
2.  Bor isof f ,  D.  &Victor ,  D.A.  (1998).  Conf l ic t  Management:  A Communicat ion Ski l ls  approach.
Second edi t ion.  New York:  Al lyn & Bacon
3,  Pikar inga,  P,  (2000),  Str id i ,  konf l ik t i ,  nesaskapas.  Ja4a Rozes apgEds.
4.  Si l i615,  A.  (2007).  Sarunu un konf l ik tu r is in65ana.  L iet i5 [6s in formaci jas d ienests.
5.  Anqynoa,  A. f l .  & L l lhnhnoB, A.14.  (1999),KoHQnnrronorhc.  Mocxea
6 ,  l - povoea ,  O .H .  (2000 ) .  KoxQr r r c rono run .  Kypc  rexqn r i .  Moc rea :  3KMOC
Literatira (O3-ieteicama periadika )

1.  lournal  of  Appl ied Psychology
2.  Group Dynamics:  Theory,  Research,  & Pract ice
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Juridiskd zinatne

KrimindltiesTbas
a ^
J Z

t6

Kursa autori
Dr. Tiesrbu doktors, prof. Valentija Liholaja

Kursa anotdciju
Kriminaltiesrbu Sevi5!d, dalaiepazrstina studentus ar atsevis\u noziedtrgunodar-rjumujedzienu un sastava pazrmEm (objektu un prieksmetu, objektrvo pusi, suiSektu unsubjekuvo pusi), so noziedzrgo nodar-rjumu kvalificEjos impatrmEm, to norobezosanu
no lldzrgiem noziedzTgiem nodar-rjumiem. Studiju guita ti"k pieversta uzmanTba arrkriminaltieslbu normu interpretacijai tiesu praksc un arvalstu tiesiskajam
regulejumam.

Rezultati

Sekmigi apgustot kursu, studenti ieguvusi zinasanas par atsevis\u noziedzrgu
nodar-rjumu sastava panmEm, So noziedzrgo nodar-rjunu kvalificcjoso paz-riju saturu,nodalrsanu pec sastava pazrmem no citiem noziedigiem nodarljumiem.
Kursu apraksts-pldns
l 'Kriminaltiesrbu Sevi5kas dafas jedziens, nozlme un sistema. Noziedzrgu nodan]umu
kvalifikdcija 2
2.Noziegumi pret cilveci, mieru, kara noziegumi, genocrds. Noziegumi pret valsti 23.Noziedzrgi nodar-rjumi pret dabas vidi 4
4.NondveSana 4
5.Noziedzrgi nodarrjumi pret personas vesehbu 2
7'Noziedzrgi nodarrjumi pret personas pamattiesrbam un pamatbrrvTbam, brrvrbu,
godu un cie4u 4
7. Noziedz-rgi nodanJumi pret tikumlbu un dzimumneaizskaramrbu 4
8.Noziedzrgi nodar-rjumi pret gimeni un nepiln gadTgajiem2
9.Noziedzrgi nodar-rjumi pret rpaSumu 4
I 0.Noziedzrgi nodar-rj umi tautsaimnieclba 4
I l.Noziedzrgi nodar-rjumi pret visparejo drosrbu un sabiedrisko kartrbu 2
l2.NoziedzTgi nodar-rjumi pret satiksmes droSrbu 2
l3.Noziedzrgi nodar-rjumi valsts institDciju dienestd 4
l4.Noziedzrgi nodarrjumi pret parvaldibas kdrUbu 2
I 5.Noziedzr gi nodar-rj umi pret j urisdikcij u 4
16. Noziedzrgi nodanJumi militaraia dienesta 2



Pr astb as kr e dltp un kt u ie g fri anai

Lekciju apmeklejums nav obligats.
Seminaru apmeklejums obligats + divi starpparbaudr.jumi (50%).
Kursa parbaudrjums - eksdmens (50%).
Parbaudrjums (rakstveida) - tests un kazuss.

Literatilra (0 1 -mdclb u literatfrra)

1. Krasti45 U. Noziedzrgs nodar-rjums. Rrga: Tiesu namu agentDra, 2000.
2. Krasti4S U., Liholaja V., Niedre A. Kriminaltiesrbas. Visparrga dafa. - Rrga: Tiesu
nama agentlra, 2009.
3. KrastiqS U., Liholaja V., Niedre A. Kriminaltiesrbas. Visparrga un Sevi5fa da!a.
Papildinatais izdevums. Rrga: Tiesu namu a$entrira, 2001.
4. Krasti45 U., Liholaja V., Niedre A. Kriminallikuma zinatniski praktiskais
komentars" l.VispdrIgd dafa; 2.Sevi5ka dala; 3.SeviS\d dala. - RIga: Firma,,AFS",
2007.
5. Reed A., Seago P. Criminal Law. London: Sweet&Maxwell, 2000.

L iter st ilr a (0 2 -p ap ildliterattir a)

1. Judins A. Apstakli, kas izsledz kriminalatbildibu. - Rrga: Biznesa augstskola
Tunba,2006.
2. Krastil5 U. Noziedzrgi nodar-rjumi pret dabas vidi. - Rrga: Tiesu namu agentflra,
200t .
3. Krasti45 U., Liholaja V. Sahdzinamas kriminaltiesrbas Igaunlla,Latvrja Lietuva.
Rrga: Tiesu namu agentlra, 2004.
4. Krasti45 U., Liholaja V. Salldzinamds kriminaltiesrbas Latvija, Austrija, Sveice,
Vacija. - Rrga: Tiesu namu agent[ra, 2006.
5. Krastiqr5 U., Liholaja V. Salldzinamas krimindltieslbas. Latvija, Befgija, Danija,
Nrderlande" - Rrga: LU Akademiskais apgdds, 2008.
6. (inis U. Kibernoziegumi. - Rrga: Biznesa augstskola TurTba, 2007,
7 . Llholaja V. Starptautiskas kriminaltiesrbas. Rrga: Tiesu namu a$entlra, 2003.
8. Liholaja V. Kriminalatbildlba Latvija un Spanija. Spanijas kriminalkodekss. RIga:
Latvijas Vestnesis, 2002.
9. Liholaja V. Komentari par tiesu praksi krimindllietas. - RIga: Tiesu namu agentlra,
2007.
10. Liholaja V. Komentari par Latvijas tiesu praksi krimindllietas. 2.gramata. - Rrga:
Tiesu namu agentflra, 2007.
11. MeZulis D. Personas kriminaltiesiska aizsardzrba. SlepkavTba, izvaro5ana, draudi
un citi noziegumi pret personu. - Rrga: Apgdds ,,Zvaigzne ABC", 200I.
12. MeZulis D. Korupcijas ierobeZo5anas kriminaltiesiskie aspekti. RIga: Latvijas
VEstnesis, 2003.
13. MeZulis D. Ipa5uma kriminaltiesiska aizsardzfta. - RIga: Biznesa augstskola
Tunba,2006.
14. Mincs P. Kriminaltiesrbas. SeviSla da!a. Ar V. Liholajas komentariem. RTga:
Tiesu namu a$entira, 2005

L ite rat iir u (0 3 -ieteic amd p e rio dik a)

1 .Latvij as Universitates raksti. Juridiska zinatne
2.Likums un Tiesrbas
3.Jurista Vards



4. Administratrva un Kriminala JustTcija
5 . Tieslietu ministrij as maj as lapa - www'tm' gov' lv

6.LR Augstakas tiesas majas lapa - www'at.gov.lv

T.www.tiesas.gov.lv
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Kriminalistika

6
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Juridiska zinatne

Kursa autori

Dr. Tiesrbu doktors, doc. Elita Nrmande

Kursa anotdcija

Studiju kursa mer\is dot topo5ajiem .iuristiem sistematizetu ieskatu par
kriminalistikas k[ zinatnes parnatiem un m[sdienu iespOjarn. I(riminalistika ir zinatne par
noziedzrgur nodanljumu izzina5anu, ieverojot krirninalprocesa normas: par objektu. kers var
kfhl par pieradljumien-r kriminalprocesa" mekle5anu. atraSanu. tlkseSanr"r, izncrnsauu. pur'
izrnekle5anas darbrbu (apskate, pratina5ana, krati5ana u.c.) veik5anas taktikLl, par atseviSl;ur
noziedzigu nodar-tjtmru veidu (slepkavibas, zadzlbas u.c.) izmekl€Sanas metodiku. Stucliju
kursa raksturota kritninalistikas ka zinatnes sistema: visparejI da]a" kas ietver krimindlistikas
izzinaSanas objektu. priekSmetu, subjektus, rnetodes, lTdzekJr-rs, un sevi5\a dzrlzr. kas ictvcr
l<rimindlistisko tehniku, krirnindlistisko taktiku un krirninalistisko n:retodiku. Studiju kLrrsa
gait[ studentiem tiek dota iespdja modeletas situacijas gflt krin"rinalistikas kursanr atbilstoias
praktiskas iema4as atseviS!u izmekle5anas darbrbu veik5ana.

Rezultati

Sekmlgi apglstot 5o kursu, studenti ieglst izpratni par kriminalistikas ka zinatnes bDtrbu un
priek5statu par kriminalistiskds tehnikas, kriminalistiskas taktikas un kriminalistiskas
metodikas iespejam mlsdienas. Studenti spEj patstavrgi izvertct kdminalistiskas tehnikas
pielietoSanas nepiecieSamtbu, Istenot izmeklesanas darbrbas atbilstoSi Kriminalprocesa
likuma normdm.

Kursu apraksts-pldns

Nr. p.k. Tema ParedzEtais apjoms stundas
1. Kriminalistikas jedziens: vEsture, izzind1anas objekts, priekSmets, subjekti, sistema,

principi,lidzekfi. 4
2. Kriminalistiskas izzinaSanas metodes. 8
3. Kriminalistiskas tehnikas teoretiskie pamati. 4
4. Tiesfotografrjas teoretiskie pamati. 4
5. Trasologijas teoretiskie pamati. Netrasologiskas pEdas. 8
6. Krimindlistiskds macrbas par ierodiem teoretiskie pamati. 8
7. Dokumentu kriminalistiskas peu5anas teoretiskie pamati. Habitologijas teorEtiskie

pamati.4
8. Kriminalistiska registraclja. 4
9. Krimindlistiskas taktikas teorEtiskie pamati. 2
10. Apskates taktika. Apllko5anas taktika. 6
I 1. PratinS5anas un aptaujas taktika. Konfronte5anas taktika. 8
12. U zradlianas atpazr5anai taktika. 4
13. Kratr5anas un izgem5anas taktika. 4
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14. Liecrbu parbaudes uz vietas taktika. Izmekle5anas eksperimenta taktika. 4
15. Ekspertrzes noteik5anas taktika. 8
1 6. Kriminalistiskas metodikas teoretiskie pamati. 2
17. Kriminalistiskas versijas. Izmekle5anas plano5ana. 2
18. Atsevi5(u noziedzrgu nodarrjumu veidu izmeklCSanas metodikas struktura un lpatnlbas.

t2
Praslbas kredltp unktu iegilianai

Lekciju aprneklejums - nav obligats, bet ir velams: seminlru apnrekle.iurns - obligats.
Seminaru lzrika iesp€jami nelieli parbaudes darbi. Kursa laik[ obligdti rakstanii trls
kontroldarbi, kuru vidEj a atzTme veido 50% gala atzlmes. Gala plrbauclTiums - eksamens
(rakstiski), kura rezultats veido 50Yo gala atzTmes.

Literatfrra (0 I -mdctb u literat ilru)

1. Terehovids V." Nrrnande E. Krimin[listika. I(ursa lekc.rju konspekts. RTga.2008.
2. Kriminalistika. /autom kolektTvs, 3 sej,, RIga: LPA. 1998.-2004.
3. Kriminalist ika. Udebnik pod rcd. Isdenko .1.P., M: Inl}a-M. juridideskaja frrnia

,.Kontrakt" ,2007 . * 748 s.
4. Averjanova T.V., Belkin R.S., Koruhov Ju.G., Rossinskaja .f.R.. Krimi:ralislika.

Udebnik dlia vuzov.- 3-je izd.,pererab.i dop.- M.: Norma. 2007.- 944 s.
5. Ackermann R.. Clages H.. Roll H. Handbuch der l(r"irninalistik. 2.Autlage. Richarcl

Boorberg Verlag, 2003.
6. Inman K., Rudin N. ?rinciples and Practise of Crirninalistics: the Profbssion of

Forensic Science. New York: CRC Press LLC. 2001.

Liter atiir a (0 2-p ap ildliterat iira)

1 . Grieznis P. Praktiska kriminalistika. RTga: Likuma V[rda. 2000. - 217 lpp.
2. Terehovids V., NTmande E. Iftimin[listikas izzinaSanas objekta noteikSanas problena.

Latvi ias Vestnesis. Jurista Vards, Nr.46" 13.11.2007.
3. Torvalds J. Kriminalistikas simt gadu. RIga: Liesma, 1978. - 502 lpp.
4. Vielas ka noziedzlga nodarriuma pedas. Autoru kolektws. RTga, 2007. * 521 lpp.
5. Safurstein R. Criminalistics: an Introduction to Forensic Science. NewJersev. 2001 .
6. Spravodnala kniga kl iminalista. Moskva: Norma, 2001. -727 s.

Literutilra (0 3 -ieteicamd periodiku)

l .  . lur is ta  Vards.
2.  L ikurns un T ies ibas
3. Kriminalist ik.
4. Joumal of Forensic Science.
5. Vestgik kriminafist iki.

Interneta materi5li:
1. www.firearmsid.com;
2. www.w3 street.com/forensics;
3. www.police2.ucr.edu/csi.html ;
4. www.iibrarl'.thinkquest.org/l 7049lgather/;
5. www.copsonline.com;
6. www.forensicnetbase.com:



Kursa nosaukums Kriminalistika. Padzifinatais kurss.

Kredtttpunkti 5

Apjoms(akadEmisko or
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Zindtnes nozare Juridiska zinrtne

Zindtnes apakinozure

Lekciju stundu skaits 48

Semintiru un praktisko darbu 1)
stundu skaits

Kursa uatori

Dr. Tiesrbu doktors, doc. Elita Nrmande

Kursa anotdcija

Studiju kursa rnerl,<is - dot topo5ajiem juristiern padzi!inatu ieskatu par kriniinatistikLr ka
zinatni un tas mhsdienu iesp€jam. Studiju kursa gaitA studentiern tiek dota iespeja rnodeletAs
situaciias padzilindti gut kriminalistikas kursam atbilstoias praktiskas iemar,ras a:seviil1.r-r
izmekle5anas darbrbu veik5ana atkariba no atsevi5ku noziedzigu nodarrljumu veidu ipalnrban-r.

Rezultdti

Sekmigi apg[stot 5o kursu, studenti iegust padzifinatu rzpratm par kriminalistiku ka zinatni un
tas praktiskas pielieto5anas iespejam mfisdienas. Studenti spej patstavrgi izvErtEt
kriminalistiskas tehnikas pielietoianas nepiecieSamlbu, Istenot izmekleSanas darblbas
atbilsto5i Kriminalprocesa likuma normam.

Kursu apruksts-pldns

Nr. p.k. Tema Paredzetais apjoms stundas
1. Kriminalistikas jedziena problemAika. 4
2. Kriminalistiskas izzina5anas metodes. 6
3. Kriminalistiskas tehnikas teoretisko pamatu problematika. 2
4. Tiesfotografijas pielieto5anas rpatnrbas. 4
5. Trasologija. Netrasologiskas pedas. 8
6. Kriminalistiskas mdcTbas par ierodiem problematika 8
7. Dokumentu kriminalistiska p€triana. Habitologija. 4
8. Kriminalistiskas registracijas mlsdienu iespejas. 4
9. Kriminalistiskas taktikas teoretiskie pamati. 2
10. Apskates taktikas rpatnrbas. Aphko5anas taktikas rpatnrbas. 6

' 1 1. Pratina5anas un aptaujas taktikas rpatnibas. Konfrontesanas taktikas rpatnrbas. 4
12. Uzradrtanas atpazl5anai taktikas Ipatnlbas. 4
13. KratrSanas un izgem5anas taktikas rpatnrbas. 4
14. Liecrbu parbaudes uz vietas taktikas rpatnibas. Izmekle5anas eksperimenta taktikas

rpatnrbas.4
15. Ekspertrzes noteik5anas taktikas rpatnibas. Eksperta atzinumanoverte5anas iespejas. 4
16. Kriminalistiskas metodikas teoretiskie pamati. Kriminalistiskas versijas. Izmekle5anas

plano5ana. 2
17. Atsevi5fu noziedzlgu nodar-rjumu veidu izmekl€Sanas metodikas struktlras

problematika.2
18. Atsevi5lu noziedzrgu nodarrjumu veidu izmekle5anas metodikas rpatnrbas. 8

Prastbas kredttp unktu ieg fi1anai

Lekciiu apmeklejums - nav obligats, bet ir velams; seminaru apmeklejr-rms * obligats.
Seminiru laik[ iesp6jami nelieli parbaudes darbi. Kursa laika obligati rakst[rni divi



konlroldarbi. kas veido 50% gala atzrmes. Gala plrbaudlf ums * eksamens (rakstiski). kura
rezultats veido 5AYo gala atzrmes.

Lit er at tir u (0 I -mdctb u liter at ilr a)

1. Terehovids V., Ntmande Fl. Kriminalist ika. Kursa lekci ju konspekts. RTga. 2008.
2. I(rirninallistika. /autorr"r kolektivs, 3 sdj., RTga: LPA. 1998.-2004.
3. Kriminalist ika. Udebnik pod red. Isdenko J.P., M: Infra-M. . juridideska,ja I irma

..Kontrakt", 2007 . - 748 s.
4. Averianova T.V.. Belkin R.S., Koruhov.Iu.G." Rossinsl,a. ja .T.l l .  Krinrinal ist ika. I- ldebnil<

dlja vuzov.- 3-je izd..pererab.i dop.- M.: Norma. 2007.- 944 s.
5. Ackermann R.. Clages H., Roll H. Handbuch der Kriminalistik. 2.ALrf'lage. Iticharcl

Boorberg Verlag, 2003.
6. Inman K.. Rudin N. Principles and Practise of Crirninalistics: the Prof-ession olltorensic

Science. Ner.v York: CIRC Press LL,C"2AAl
7 . 3xcapxouyro A.A. flpe4nrer r4 crrcreMa KpvMr.rHaJrr4crr4Kr4. C.-llerep6ypr.2004.
8. Ko:rAuH B.-fl. Cyae6Hafl,ur4eHrh$zxaqux. Mocrna. 2002.
9. faero B.K. KpuuLIHiIJIucrIrqecKas Mero.4rrKa paccneAoBaHu.f, rrpecrynrenzfi

(TeoperuvecKlre rr MeroAonorrlqecKr4e ocHoBbr ra QyHrqun). Mocxna. 1998.; 9ypunon
C.H .

1 0. KpuuzHaJ'Ilrcrlrr{ecKajl MeroILrKa: rrcropr4r r4 coBpeMeHHocrb. Mocrna. 2002.

Liter at iir a (0 2 -p ap il dliter at fi r a)

l. Grieznis P. Praktisk[ kriminalistika. Rrga: Likuma Varda. 2000. -217 |pp.
2. Milgelsons U.lntbrmaci.jas tehnologiju noziegumu izmeklesanas Tpatnlbas.

Rrga:Tur lba.  1003.
3. Terehovids V.. NTmande E. Krimindlistikas izzinaianas objekta noteik5ar-ras problema.

Latvi jas V€stnesis. Jurista Vards, Nr.46, 13.1 1.2007.
4. Tolvalds J. Kriminalistikas simt gadu. RTga: Liesma.7978. * 502 lpp.
5. Vielas ka noziedzTga nodanjuma pedas. Autoru kolektrvs. Riga. 2007. * 521 lpp.
6. Konovalovs J., Bebris G. Tieseksper:|rLu kriminalistiskd klasifikdcija. RTga: LPA,

2000.
7. Terehovids V. Auksto ierodu kriminalistiska ekspertrze. Rrga:TIC,7996.
8. Zauers A. Kriminalistiska ekspertrze laikmeta grieZos. Rrga: LPA,200l.
9. Saierstein R. Criminalistics: an Introduction to Forensic Science. New.lersey'. 2001.
10. Ashbaugh David R. Quantitative-Qualitative Friction Ridge Analysis. CRC Press

LLC, tggg.;
11. Jackson Andrew R.W. Forensic Science. Pearson Education Limited, 2004.;
12. Spravodna.ia kniga kriminalista. Moskva:Norma, 2001. -727 s.

. 13. Cranrrr,raxon A.B., Cynrapora A.M., Eropon A.f., Cyxapee A.f. Cyle6uax
6annucruxa. Caparon, 1 998.

14. Cynaapolca A.M, Cra,rrlraxon A.B, Eropoe A.f. XonoaHoe u MerareJrbHoe opy)Kr.re.
Caparon,2000.

Literatiira (O3-ieteicamii periodika)

1. .Iurista Vards.
2. Likums un TiesTbas.
3. Kriminalist ik.
4. Journal of Forensic Science.
5 .  Ves tn i k  k r i n r i na l i s t i l < i .

Interneta materi i i l i :
1. www.firearmsid.com;
2. www.w3street.com/forensics;
3. www.police2.ucr.edu/csi.html;
4 . www. library.thinkq uest. org/ 1 7049lgather/;



5.
6.

www.copsonline.com;
www. forensi cnetb as e. com;
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23. StarptautiskS sadarbiba kriminiltiesiskajS jomi 4
Pre*"L$"a*.*redlff"*,nrrt*r",, jeq*S.#mi

Oblig6ts seminEru nodarbibu apmekl€jums.
Sekmlgi nok5rtoti tris k6rt€jie p6rbaudljumi un studiju kursa nosl€guma pfirbaudijums.
L i t e r a.* 8r a. .{9 t * m&ci k x".f i t e r *t_*#R}.
1.4. Meikali5a, K.Strada-Rozenberga, Krimin6lprocess, Strukt0rlo$iskds sh€mas ar
paskaidrojumiem. A (vispirig6) daJa, Latvijas V€stnesis, 2007. 379 lpp.
2.A. MeikaliSa, K. Strada-Rozenberga, Krimin6lprocess, Strukt[rlo$isk6s sh€mas ar
paskaidrojumiem. B un C da!a, R., Latvijas Vdstnesis, 2009, 432.|pp.
3.Trechsel 5, Human rights in Criminal Proceedings, Oxford,2005,

#iI* rat #"n " { ilk.:p ap i t dl i t er &"t fr r e, }
l,Krimin6lprocesuAlais taisnlgums. Starptautiskfrs zin6tniski praktiskbs konferences
,,Krimin6lprocesuilais taisnigums" rakstu krijums R., LPA, 2005.
2.Zinfrtniski p€tnieciskd projekta ,,KriminSlprocesu6lSs aiztur€Sanas tiesiskums" rakstu kr6jums,
LPA, 2008.
3.MeikaliSa A. Pirmstiesas izmekl6Sanas procesuilie dokumenti, R", LPA, 1996.
4.Meikali5a A, Pirmstiesas izmekl€5ana , R, Eiznesa augstskola Turlba, 2001.
5.Meikaliia A" Kazaka S, Lodite L Petrova S, Kriminilprocesualie termi;ri pirmstiesas
izmekl€5an5 R., Petrovskis un Ko, 2006.

/- 6.Strada-Rozenberga K. PierSdlSanas teorija krimindlprocesd. Vispdrig6 dala R,, Biznesa

\_/ augstskola Turiba, 2002'
Litwa*.&{.q ..{ # s : i.#t * { *Rft? &. k.#.r.i"*#.ika.}.
2urndls Latvijas VCstnesis, Jurista vErds
2urn6ls Likums un tieslbas
2urn6ls Adm in istrativE un krim in6l6 j usticija
Tieslietu ministrijas mdjas lapa www.tm.gov,lv, sadalas aktualitites un p6tijumi
AugstSk6s tiesas m6jas lapa www,at.gov.lv
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Semindru un praktisko darbu rc
stundu skaits

Kursa autori

Tiesrbu magistrs, lekt. Evija Vrnkalna

Priekizind\anas
Kriminaltieslbas. Visparlgd daf a

Kurso anotdcija

Kursa ietvaros tiek iztirzati kriminalsodu izpildes m€rfi, kriminalsodu izpildes
tiesTbu instituti, kriminalsodu izpildes iestaZu darbrba soda izciesanas procesa. Isuma
tiek apskat-rta svarrgako penitenciaro ideju atustiba, starptautiski atntte ieteikumi
darba ar ieslodz-rtajiem un cietumu parvaldi. Kursa talaka gaita tiek komenteti speka
esoSie normauvie akti un to realizaclja praksE. Kursa dafa velt-rta an starptautiskajam
normdm, kuras regule kriminalsodu izpildes tiesrbas; vairaku Eiropas valstu un citu
arvalstu cietumu sistemu sahdzino5ai anahzei; cietuma personala sagatavo5anas
psiholo gi skaj am rpatnTbdm un atlases principiem.

Rezultdti

Sekmlgi apglstot 5o kursu, studenti ieglst izpratni par kriminalsodu izpildes
mEr\iem, kriminalsodu izpildes tiesibu institltiem, kriminalsodu izpildes iestaZu
darbrbu, starptautiski atz-rtiem ieteikumiem darba ar ieslodzltajiem un cietumu
parvaldi.
Studenti t apzinajusi attiecrgos normauvos aktus.
Studenti ir iepazinu5i starptautiskas normas, kuras regule soda izpildes tiesibas;

' Eiropas cietumu noteikumu prasrbas; vairaku arvalstu cietumu sist€mas; cietuma
personala sagatavo5anas psihologiskas Tpatnlbas un atlases principus.

Kursu apraksts-pldns

Nr. p.k. TEma Paredzetais apjoms stundas
1. Kriminalsodu izpildes politikas tendences Latv1a 4
2. Penitenciaras zinatnes un kriminalsodu izpildes tiesrbu priek5mets, uzdevumi un
metodes 2
3. Kriminalsodu izpildes tieslbu principi 2
4. Kriminalsodu izpildes tiesibu normas 2
5. Kriminalsodu izpildes tiesiskas attiecrbas 2
6. Notiesdto personu tiesiskais statuss 4
7. Sodu izpilde un personu uzratdzTbas formas sabiednba 4
8. Probacijas institlts kriminalsodu izpildes teorija un prakse 6



9. Sodu, kas saistrti ar izolaciju no sabiedrlbas raksturojums 4
10. Brrvrbas at4emSanas soda progresrva izpilde 2
1 1. Notiesato personu resocializdcijas sistema 2
12. Notiesato personu klasifikdcija 2
13. Ar brTvrbas at4em5anu notiesato personu vispareja un profesionala izglitTba (tai
skaita nepilngadrgo, profesionala apmaclba 2
14. Brtvrbas at4em5anas soda izpildes kartTbas (reLrma) jldziens 2
15. BrlvTbas atqem5anas soda izpildes rpatnrbas slegtajos, dalEji slegtajos, atklatajos
cietumos un nepilngadlgo audzina5anas iestades 2
16. Dro5rbas pasakumi cietumos 2
17. Pamats un kartiba atbrrvo5anai no soda izciesanas 2
18. Kriminalprocesuala dro5rbas hdzekla apcietinajuma izpildes reZrms izmekle5anas
cietumos 2

Pr uslb as kr edttp un kt u ieg fri a na i

Sekmr-gi nokartoti kursa kartEjie parbaudrJumi (50%) un nosleguma parbaudr]ums -
eksamens (50%).
Kursa parbaudr.i ums (eksamens) ir rakstveida.

Literatilra (0 I -mdctb u literat iira)

L Fuko M, Uzraudz-rt un sodrt, AMNIA MEA, 2001.
2. Judins A. Nosac-rta pirmstermiqa atbrlvoiana no bnvrbas at4emsanas soda
izcieSanas, RTga: Latvijas Cilv€ktiesrbu centrs, 2006.
3. Zahars V. Kriminalsodu izpildes tiesrbas : visparrga dala. 12. lab. izd.l. RIga
: Zvaigzne ABC, 2003.
4. Kr[mi4S E. Brrvrbas at4em5anas soda izpildes Latvija lldz 1940.gadam,
LPA, lgg2.
5. Kr[miq5 E, Pok5ans S. Brrvrbas at4emSanas soda izpilde. RTga: LPA,1997.
6. Judins A. Nepilngadrgo ieslodzlto tiesiskais statuss. Ieteikumi starptautisko
standartu sasnieg5anai. Sabiedriskas Politikas Centrs, Providus, Rrga: 2005.
7. Judins A. Nosac-rta pirmstermi4a atbrTvo5ana no brrvrbas at4emsanas soda
izcie5anas. Rrga: Providus, 2006.
8. Zahars V. Notiesatie - tauta taut6. Kriminalsodu izpildes problemas. Rrga:
Zvaigzne ABC,2005.
9. Veitmanis K., Me4gelsons A. Tieslietu ministrijas un tiesu vesture 1918.-
1938. ,  RIga,  1939.
10. Zahars V.Ar brrvrbas at4em5anu notiesato personu klasifikacija Latvijas
cietumu reformas konteksta. Rrga: LPA, 1997.
ll. Zahars V. Kriminalsodu izpildes tiesrbas. Vispdr€jd dala.Rrga: LPA, 1999.
12. Zahars V. Kriminalsodus un to izpildi vertejot. Rrga: Zvaigzne ABC,
2003.
13. Tuuo$eee M.T. O6:op 3aKoHoAareJrbcrBa Cxan4rlHancKrrx r{ Ba-nruficrux
crpaH no clyN6e npo6aqzu (yzonoeuouy uadsopy).- Casrr-flerep6ypr,
Cn6OO "lpax4aHcxrafi rourpo rts", 2005.
14. Probation and Probation Services: A European Perspective (Ed.by A.van
Kalmthout & J.Derks). - Wolf Legal Publishers. 2000.
1 5. Kriminallikums. Latvijas Vestnesis, 17 .06.1 998., 199 1200 (1260 I 126l),
08.07.1998., speka ar 01.04.1999.
16. Kriminalprocesa likums. 21.04.2005., Latvijas Vestnesis 74 (3232),
I  1 .05.2005. ,  speka ar  01.10.2005.



17 . Latvrjas Sodu izpildes kodekss. 23.12.197 0., Ziqottls. 1 ., 0 I .0 1 .197 1 .,
speka ar 01 .04.197l.
18. Valsts probdcijas dienesta likums. Latvijas Vestnesis, 30.I2.2003.
19.30.05.2006, MK noteikumi Nr. 423, Brrvrbas at4em5anas iestades iekSejas
kartTbas noteikumi.
20. VisparEja Cilvektiesrbu deklaracija ( 1948.)
21. Minimala standarta noteikumi par apieSanos ar ieslodz-rtajiem (1955)
22. ANO principu krajums par aizturEto un ieslodzlto personu aizsardzrbu
(1 e8e)
23. ANO minimalie standartnoteikumi par tiesvedrbu attiecTba uz
nepilngadrgajiem (Pekinas noteikumi)( I 985).

24.8P Rekomendacijas:
a) Nr.R (89)12 par izgl-rtrbu brlvrbas at4em5anas iestad€s;
b) Nr.R(93)6 par penitencidrajiem un kriminologiskajiem aspektiem, kas attiecas uz
transmislvo slimlbu, tostarp AIDS, un ar tam saistrto veselibas problemu kontroli
brTvTbas at4emSanas iestad€s;
c) Nr.R(97)12 par sodu un piespiedu lidzekfu izpildes persondlu;

v d) Nr.R(98)7 par brrvrbas at4em5anas iestddes vesehbas aprupes etiskajiem un
or ganizatori skaj i em aspekti em ;
e) Nr.R(99)22 par cietumu parapdzlvotTbu un ieslodz-rto skaita pieaugumu;
f) Nr.R(2003)22 par nosacrtu pirmstermi4a atbnvo5anu;
g) Nr.R(2003)23 par cietuma administracijas darblbam saistrba ar ieslodz-rtajiem, kam
piespriests miLa ieslodzrjums, un citiem ieslodzltajiem, kam piespriests ilgs
ieslodzrJuma termi!5. un ANO tieslbu akti: Ieslodz-rto refrma minimalie
Standartnoteikumi ( 1 95 5.gads);

h) Nr.R(2006)2 par Eiropas cietumu noteikumiem.
25. Politikas plano5anas dokumenti: Ieslodzrto izgl-rtTbas pamatnostadnes 2006.-
20 I 0.gadam" (2006.gads). www.mk. gov.lv.
26. Nepilngadrgo brrvrbas at4em5anas un apcietinajuma pamatnostadnes 2006.-
20 I 0. gadam (2006. gads).

Literattira (0 2-p ap ildliteratiir a)

l. Eyugecon Y. Hal:op :a or6unalourrrMu HaKa3aHr{e ua cno6o4e. - MocKsa:

2. llosurruree C.B. OcHosu leHr4TeHurzapuofi HayKLr, MocKsa, 1923.

. 3. Anton M. van Kalmthout, Jack T.M.Derks. Probation and Probation Services:
European Perspective.- Wolf Legal Publishers, Nijmegen, Netherlands, 1996.
4. Eiropas konvencija par cilveka tiesrbu un pamatbrlvrbu aizsardzhu (1950)
5. Eiropas Cilvektiesibu konvencijas (l 950) 6.protokols.
6. Konvencija pret spldzina5anu vai necilvecrgas, vai pazemojoSas ncrbas, vai soda
nover5anu ( 1987).
7. Starptautiskais pakts par pilso\ru un politiskajam tieslbam (1966)
8. Apcietinajuma ture5anas kartrbas likums, 2006.gada I l.aprrlis.
9. Ieslodzrjuma vietu parvaldes likums, 2002.gada l9.novembris.
10. 06.12.2005, noteikumi Nr. 918, Apcietinato un notiesato personu apsekoSanas
karttba ieslodzrJuma vietas, lai konstatetu, vai tas ir lietojuSas alkoholu, narkotiskas
vai psihotropas vielas.
11.15.04.2003, noteikumi Nr. 177, Ieslodzljuma vietu parvaldes specializEta valsts
civildienesta ierednu dienesta Saujamierodu glaba5anas un nEsd5anas kartrba.



12.09.04.2002, MK noteikumi Nr. 155, Noteikumi par notiesato uztura un sadzrves
v aj adzlbu materi ala no dro 5 inaj uma normam.
I 3 . Ieslodzr] uma vietu attrst-rbas koncepcij a (2 0 0 5 . gads).

Literatilra (03 -ieteicamd periodika)

1. Resursi: www.sodi. lv;
2. www.mk.gov.lv;
3. www.pll.org;
4. www.pri sonstudies. org.
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Kursa autori

Dr. Tiesrbu doktors, doc. Andreis Vilks

Kurss anotdcija
- apglt kriminologijas pamatjedzienu, izprast zindtnes attrstrbu un pamatvirzienu principialas
pamatnostadnes
- iepazTstinat studentus ar noziedzrbas ka sociali tiesiskas paradrbas tendencem, stdvokli, to
noziedz-rgaliem faktoriem, noziedznieka personlbu, noziedtrgo nodarrjumu mehanismu un tas
noverSanas sistemu;
- Tpa5a uzmanfba tiks pieversta noziedzibas apzinaSanas problemam, sekmejot teoretiska un
praktiska rakstura zinaSanu un iemagu apguvi, tzzinot kriminog€nos un pretsabiedriskos
procesus un paradrbas Latvija un arvalstTs

Rezuftnfi

Apg[stot studiju kursu Kriminologija studEjo5ais ieglst zinii5anas par noziedzrbu un citam
pretsabiedriska rakstura parddlbd, tds nosako5iem faktoriem, noziedznieka personTbu un
noziedzlgo nodanjumu mehanismu, kA noziedzTbas nover5anas tiesiskajiem un
organrzatoriska rakstura pasakumiem; studenti apg[st prasmes un iema4as patstavrgi anahzEt
un vertet krimindla rakstura paradrbas un procesus.

Kursu apraksts-pliins

Nr. p.k. Tema Paredzetais apjoms stundas
1. Kriminologijas j€dziens, priek5mets un v€sture. 2
2. Antropologiskas un sociologiskas teorijas kriminologijd 2
3. Kriminologijas metodes un kriminologiski petTjumu organrzacija2
4. Noziegumu kriminologrska rzpratne 2
5. Noziedzlgo nodarrjumu psihologiskais mehanisms 2

. 6. Noziedzrgo nodar-rjumu celogi, faktori un determinantes 2
7. Noziedzrgo nodan]umu nover5ana un profilakse 2
8. Noziedzrba 2
9. Latentanoziedzlba2
1 0. Noziedznieka personrba 2
1 1. Viktimolopija2
1 2. Kriminologiska prognoze 2
1 3. Vardarb rga noziedzrba 2
1 4. Savtlgd noziedzrba 2
1 5. Ekonomiska noziedzfua 2
16. Amatnoziegumi2
17. Politiskanoziedzrba. Noziegumi pret valsti 2
1 8. Starptautiska nozied zlba 2
19. Terorisms 2
20. Grupveida un or ganrzEta noziedzha 2



21. Recidrva un profesionala noziedzlba2
22. Situatrva noziednba 2
23. Nepilngadlgo un sievie5u noziedzfua2
24. Devtacijas un noziedzfua 2

Prsstbas kredltp unktu iegilianai

Studentiem jdapmeklE lekcijas un seminaru nodarbibas. Nodarbrbu procesa ir paredzeti trrs
parbaudes darbi. Apgustot kursu, ta nobeiguma studentam ir jauzraksta referats . Kursa
parbaudrJ ums - eksdmens

L iter atiir a (0 I -mdctb u lit e r at ilr a)

1. Dro5rba un tiesiskums Latvija. Zinatnisko rakstu krajums. Latvijas universitates
Filozofijas un sociologijas institDts. RIga, 2007.

2. Zeivots M., Mazpans R., Gozenbilds G. Likumparkapumu noversana. Lekciju
pieraksti.Rrga, Latvij as policij as akademij a, 2007 .

3. Noziedzrba un kriminologija globalizdcijas apstdkfos:jaunie izaicinajumi. XYIII
Baltijas starptautiska kriminologu seminara materiali. Latvijas Kriminologu biedrrba.
RIga, 2006.

4. Kriminologrja. R., Nordik, 2004.
5. Birkavs Y. Zinatne - pret noziedzrbu. R., 1986.
6. Krasti,rS U. Maclba par nozieguma sastavu. R., 1994.
7. Kristapsone S. NoziedzrbaLatvijd (noziedzibu noteico5ie sociali ekonomiskie faktori

Latvijd 90.gados). R., "Raka", 2003.
8. Likumparkapumi un sabiedr-rbai nevelamas paradrbas. Statikas datu krajums. R., 2005.
9. Stumbi4a E., Birkavs V., Niedre A. Kriminologija. R., 1981.
10. Vilks A. Deviantologija. Maciba par uzvedibas socidlajdm novirzEm.R., Tiesu namu

a$entDra,200I.
11. Vilks A. Cilv€ku un vir,ru organu tirdznieciba: kriminolo$iskas, politiskas un socialas

problemas.Ieskats XXI gadsimta kriminalaj 6s redlij ds. R., BAAF, 2002.
12.LlholajaV. NoziegumsllLatvljas Universitates raksti. Juridiska zinatene, T03.sejums.

Rrga, Latvijas Universitate,2006, 44 - 62lpp.

L iter at fi ra (0 2-p api I d lite rat ilra)

1. Adler F., Mueller G.O.W., Laufer W.S. Criminology. 2 d. Ed. N.Y., 1995.
2. Binder A., Gilbert G. Methods of Research in Criminology and Criminal Justice.

N .Y . ,  1993 .
. 3. Crime and Criminology. 3 d. Ed. N.Y., 1981.

4. Eiseberg U. Krimonologie, 4 d. Ed., 1995.
5. Kaiser G., Kerner J.H., Sock F., Schellhops H Kleines Krimonologisches Worterbuch.

Stutgart, 1993.
6. Siegel L.J. Criminology: theories, patterns arn typologies. West, 1992.

Liter atilra (0 3 -ieteicamd perio dika)

1. Amerikas kriminologu asociacija - http:l I asc4L.coml
2. Kriminologijas Interneta mega saits -

irttrr ://faculty.ncwc.edu/toconnor/criminolo$r.htm
3. ASV kritiskas kriminilogijas saits - http://critcrim.org/
4. Skandinavij as Kriminologisko pEujumu padome - http ://www.nsfk. orgi
5. Australijas kriminologisko petrjumu padome - http://www.aic.gov.aulcrc/
6. KembridZas universitates kriminologijas saits * http://www.crim.cam.ac.uk/
7 . Kriminologisko teorij u saits - http://www.crimetheor)r.com/



8.
9.

Eiropas noziedzlbas novEr5anas un kontroles instit[ts (HEUND - http://www.heuni.fi/
Pasaules kriminalas tiesvedibas elektroniskd biblioteka -
http ://www.newark.rut gers. edu/-vylen/WCJ/

1 0. Eiropols - http://www.europol.eu.inV
I 1. Interpols - http://www.interpol.int/
I 2. Teoretiskas kriminolo gij as s aits - http : //tcr. sagepub. com/
1 3 . Britdnij as kriminolo$ij as padome - http ://www. bii tsoccrim. ord
1 4. Eiropas Kriminolo gij as padome - http : //esc-euro crim. org/
15. Zumals Criminology - http://www.blackwellpublishing.com/iournal.asp?ref;0011-

1384
16. ANO Noziedzibas un tieslietu elektronisko resursu datubaze - http://www.uncjin.orgl
17 . Latv ljas iek5 lietu ministrij a: http ://www. iem. gov. lv/
1 8. Latvijas Valsts policij a: hnp : //www.. vp. gov. lv/
I 9. IekSlietu ministrij as Informdcij as centrs : http ://www. iem.ic. gov.lv/
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Zintitnes nozare Juridiska zinatne

Zindtnes apakinozare

Lekciju stundu skuits 32

Semindru un praktisko darbu 
rc

stundu skaits

Kursa autori

Annija Svemberga

Kursa anotdcija

StudijLr kurss anilliz.* l.atvijas tiesibri dinan'iil<u no iiptuv*ni l(}. its. pdc Kristtrs
il;rirn*auas lTdz mlisu dienan:. Kursa nrf r'\is ir p;iradit. l(ii gadsimtu gait6 ir'
veido.jr"rsils un rnainTjuSas ticsihas. ka ;u'i tiesu iek*r'ta. I'iesTbu .iaLrlliLrnti
tiek skatTri socii]lciicilourisko uri poiitisko atti*cTbi.l kont*kstu. StLrclilu kursil
sehnriga apgriv( clod nepiecieii.rmc sa;:ratni par tient pliek*not*iki:nticnt. kzis ir
rnfrsdienu l,gtviias lt"epublikas ticrsiiru sistemas un tiesu iekiir:tas pantatii" akcentdi*t tiis
aptuveni l0fxl gaclu ilgr: aftTstltras periociu tln *aj[ lailia
izveidoj Lr5[s tradrcijas.

Rezultati

Studiju kurss lauj izprast Latvijas tiesibu sistemas kopsakar-rbas, anahzEjot tds no
genezes un evollcijas skata punkta. Latvijas tiesrbu vEstures studijas palldz
studejo5iem pilnveidot juridiskas doma5anas spEjas, radot konceptualu rzpratnt par
Latvijas tiesrbu sistemas problemu jautajumiem un to risinajumiem vesturiska
griezuma. Tadejadi tiek atvieglots arl tiesrbu jaunrades process, kas fauj izvainties no
neveiksmrgiem (nepamatotiem) tiesiska rakstura risinajumiem, kas neatbilst Latvijas
tiesrbu tradlcijam.

Kursu apraksts-pldns

Nr. p.k. Tema. Paredzetais apjoms stundas
1. Ievads 2
2. Pirmie valstiskie veidojumi un sakotnejas paraZu tiesrbas tagadeja Latvijas

teritori ja (1 0.-1 3.gs.) a
3. Livonijas laika t iesrbas (13.-l6.gs.) 8
4. Tiesrbu attrst-rba tagadOjd Latvijas teritorija pofu kundzrbas laika (16.gs. otrd

puse - l8.gs. beigas) 4
5. Tieslbu attrstrba tagadEj-a Latvijas teritorija zviedru kundzlbas laika (17.gs.

sakums - 18.gs. sakums) 4
6. Tiesrbu attlstrba Krievijas impErijas Baltijas guberlas un Latgale (18.gs. -

191  8 )  8
7 . Vdcu okupacijas reZtms Latvijd (1914-1918,1941-1945) 2
8. Tiesrbu attrst-rba Latvijas Republikd starpkaru posma (1918-1940) 6
9 . Tiesrbas un to attTst-rba padomju okupacij as laika ( I 9 1 8. gada decembris -

t920., 1940.-194r., 1944.-1990.) 6
10. Latvijas tiesrbu sist6mas reforma valsts atjauno5anas perioda un tiesrbu

attrst-rbas ieztmes uz XXI gs. sliek5qa (1990-2000) 4



P r astb us k r e dltp un kt u ie g ili an ai

Studiju kursa apjoms 48 akademiskas stundas, t.i., 3 kredltpunkti. Studiju procesa ir

paredzetas 6 semirmri un 2 kontroldarbi. Studentiem, lai vi4i tiktu pielaisti pie gala

parbaudrJuma, semestra laika ir sekmrgi un savlaicrgi (semestra laik[) janokarto abi

tontroldarbi un sekmrgi jdpiedalds seminaros, nopelnot atirmi vai lldzdahbas

punktus. Semestrt nopelnTtas atztmes veido semestra atztmtjeb pusi no gala

novertejumu. Otru pusi veido rakstisks parbaudr.jums kursa nosleguma.

Liter at ilr a ( 0 I -mdc1b u lite r at ilr u)

1. Katnirli, V. Latvljas PSR valsts un tiesTbu v6sture" Ldafa. Rlga: Zvatgzne"

t972.
2. Larvijas tiestbu vEsture (1914-2000). Prof. Dr.iur. Drrtiha Andreja Lebera

redakcijd" Autori: Romans ApsTtis, Valdis Bllzma, Talavs Jundzis, Janis

Lazdi4s, Egils Levits. Rrga.: LU Zurnala "Latvijas VEsture" fonds, 2000.

3. Lazdiryi, J. Baltijas zemnieku privattieslbas (xIX gs.). RTga: Riznesa

augstskola "Turlba", 2000.
4" Lazdiryi,,i Latvijas privattiesTbas. Raksti. Riga: LU Lurnala "Latvijas Vesture"

fonds,2003.
5. Lazdilti, J. Zemes rpa5umu nacionalizacijas un denacionalizacijas pieredze

Latvija (19.-2L gadsimts). Likums un Tiestbas. -2005. - 7. sej. - Nr. 6 (70) -

168.-178.  lpp.
6. Lazdirli, J. Experience of Nationalisation and Denationalisation of Land

Ownership in Latvia (19th and 20th centunes). Law and Justice. - 2007 - p'

15*22.
7 . Lazcliai, J. Darbatiesrbu genezes un evolDcijas aspektu anahze Latvija (XIX -

XXI gs.). Analysis of aspects of genesis and evolution of labour law in l,atvia

lgth- 21" centuries. Konf. mat.: "Tiesrbu harmonrzacija Baltijas jflras regiona

XX-XXI gs. mija". International Scientific Conference "Harmonization of

Law in the Baltic Sea Region in the Turn of the 20th and 21't Centuries". Rr-ga:

Latvijas Universitates Juridiska fakultate, 2006. - 128.-134. lpp. un p. 135-
1  A ^
l + 2 .

8. Lazdirli, I Die Entstehung und Entwicklung des Eherechts in Lettland. ll

Lafvijas Universitates Raksti. Juridiska Zinatne. RTga. Latvijas Universitate. -

2007. - Nr. 719 - S. 76-90.
g" Lazdiryi, J. 1918. gada 18. novembrr dibinatas Latvijas Republikas

privdttiesrbu avotu identific€Sanas problemas un ar to saistTta tiesu prakse.

Latvijas Vesture. Jaunie un Jaunakie laiki. - 2008. - Nr. 3 (11) - 19.-33' lpp.

10. David, R., Grasmann, G. Einftihrung in die groBen Rechtssysteme der

Gegenwart. - Miinchen: c. H. Beck'sche verlagsbuchhandlung, 1988.

ll. Schlosser, H. Grudziige der Neueren Privatrechtsgeschichte.

Rechtsentwicklungen im europiiischen Kontext. 9. Auflage. Heidenberg: C. F.

Mti l ler, 2001.
12. Auuepc, 3. I4cropux Enponeficxoro rpaBa. Mocrea: Hayxa, 1996'

L it e r atiir u ( 0 2 -p ap il dliter atilr a)

1. Latvijas tiesTbu avoti. Teksti un komentari. \.sej., Seno paraLu un Livonijas

tiesrbu avoti 10.gs.-16.gs. I Janis Lazdiqti., Valdis Bluzma , Sanita Osipova.

Rrga: LU Lurnala"Latvijas V€sture" fonds, 1998.
2. Latvijas fiesTbu avoti. Teksti un komentari. 2. sejums. Polu un zviedru laika

tiesTbu avoti (1561_1795) I Romans ApsTtis, Valdis Bluzma, Janis Lazdirli.

RTea: Juridiska koledZa, 2006'



3. Coing, Fl Europiiische Privatrecht (1800 bis l9l4).19. Jahrhundert. Mi.inchen:
C .  H . ,

4. Beck'sche Verlagbuchhandlung, 1989 - Bd. II.
5. Bluzma, V. Konstitucionalisma evollcijas vesture Latvija ll LU Zurnals

"Latvijas V€sture". -2002. - Nr.a(a8) - 42.-5l.lpp.
6. Bunge, Fr. G. Geschichte des Gerichtswesens und Gerichtsverfahrens in Liv -

Est.- und Kurland. Reval, 1847.
7. Lazdiqti,l Valsts prezidenta institlta tap5ana Latvija. // Likums un Tieslbas. -

2001. Nr. 6 (22) - 170.-173. lpp.
8. Lazdiqti, I Baltu un hvu privattiesrbu paruLas. // Jurista Vards. 2006. 15.

augusta - Nr. 32 (435) - l .-9. lpp.
9" Sme, ,q. Latvijas vesture (1914-1940). Stokholma: Daugava, 1976; RIga:

Zinatne,1992.
10. Silde, A. Pirma Republika. Esejas par Latvijas valsti. Bruklina: Gramatu

draugs, 19821, Rrga: Elpa,1993.
11. Svabe, A. Latvijas tiesrbu vesture / pec lasrtam lekcijam LU 1932.-l934.gadA

atreferejis students iur. A. Srrons. Rrga: LU studentu padomes gramatnrca,
1932 - 1934. - l .-3. da!a.

12. Svdbe, A. Latvlas vesture (1800-1914). Upsala: Daugava, 1958.
B.Svabe, A. Zemes attieclbas un zemes reformu vesture Latvlj-a. Rrga: Latv.

Zemn. sav. spiestuve, 1930.
14. Svabe, A. Pagastavesture. Rrga: J.Roze,1926.
15. Zweigert, K., Katz, H. Einfthrung in die Rechtsvergleichung. 3. Auflage.

Ttibingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1996.
16. Bunge, I-r. G. (u.and.) Liv. -, Est.- und Kurliindisches Urkundenbuch. RTga.

Reval ,  Moskau usw.  -  1853 -1914 *  Bd.  l *12.
17. Buddenbrctck, G.l Sammlung der Gesetze, welche das heutige Livllindische

Landrecht enthalten, kritisch bearbeitet. Riga: W.F. Hiicker, 1821. - Bd.2 -

Abt.1 .
18. Dokumenti stqsta / Latvijas burLuazijas nak5ana pie varas. Rrga: Zinatne,

1 989.
19. Hr o nol o gis kai s I ikumlcr aj ums ( I 9 4 0- I 9 5 9). RTga: Latvij as valsts izdevniecTba,

1960.
20. Latvijas okupacija un aneksija (1939-1940 ) / Dokumenti un materiali. Rrga,

1995.
21. Okupacijas varu politika Lanija 1939.-1991. Dokumentu krajums. Rrga:

Nordik, 1999.
22. LPSR Augstakas Padomes un ValdTbas Ziqtotajs (lTdz 1959. gadam - LPSR

Augstakas Padomes Prezidija Zi4otajs), 1945 - 1990.
23.llonn. co6p. saxouoa (nog pe4axquefr A.(D. Bonxoro pr IO.[. <Durunona).

C.llerep6ypr: O6qecrBeHHar ronrsa, 1 899.
24. C6opruK y3aKoHeHuu o KpecmbtHax llpu6anmuilcxux zy6epuuu I cocrasun

8.V1. Pefirepn. C.-llerep6ypr: O6ulecrBeHHar rrorrb3a, 1898 -r. 1-3.
25. Caoda MecmHbtxb y3aKoHeHuu zy6epuiit ocmseilcrcuu. Yqpexaeuiq.

Cauxuerep6yprr,: Br, Tnnorpa$iu Broparo OrAe:rereniq Co6crseHHofi Ero
IzluneparopcKaro Berlr.recrea KaHqerrp iu, 7 845 - qacrb rrepBar.

26. Caoda MecmHwxb y3aKoHeHuu ey6epuiu ocmseitcrcua. 3axonrr o cocro.sni.sxr.
Cauxrnerep6yprr: B:s Tunorparfiu Broparo Or4e.nereniq Co6crneunofi Ero
IrhrneparopcKaro Be:rvqecrsa Kauqerxptu, 7845 - qacrb BTopiu.

27. Caod MecmHbrx ysarcoueuiil zy6epuiil ocmseilcrcux. 3arcouut zpaacdaucrcie. Br,



Tnuorpa$iu Broparo OrlerereHiq Co6creeHHofi Ero I4nneparopcKaro
Berprqecrea KaHrrerqpiu, 1845 - qacrb rperir

Literattira (03 -ieteicamii periodika)

l" Latvijas Vesture. Jaunie un Jaunakie laiki
2. Latvijas Universitates Raksti. Juridiska zinatne
3. Likums un TiesTbas
4. Jurista Vards



Kursa nosaukum.r Pirvuldes teoriju

Kredttpunkti 3

Apioms(akadEmisko 4R
ko ntaktst un d u s kaits s e mestrl)

Zindtnes nozare Sabiedrrbas vadTba

Zindtnes apakinozare

Lekciju stundu skaits 28

Semindru un praktisko darbu 
20

stundu skaits

Kursa autori

Maris P[[<is

Kursa anotdcija

Kursa mer\is ir sniegt studentiem zina5anas par parvaldes teoriju, IpaSi publiskajd
sektord. Kursa tiek apl[kota m[sdienu parvaldes zinatnes veido5anas etapi un
pamatjedzieni, publiskas parvaldes organizacijas sistemaLatvlja un tds finansEsanas
principi, parvaldes funkciju veidi, vad-rtaja vieta un loma pdrvaldes procesa, politikas
anallzes galvenas metodes un to izmanto5ana parvaldes plano5ana, personala vadlbas,
informacijas vadTbas, kontroles elementi, publiskas parvaldes attiecrbas ar sabiedr-rbu.
Kursa akcents ir uz privdta sektora parvaldes metoZu pielietojuma iespejam valsts un
pa5valdrbu vadl5and, tai skaita izmantojot publiska marketinga metodes.

Rezultati

Pec kursa apguves studenti spes orienteties mflsdienu vadrbas teorijas pamatjedzienos,
pielietot publiskd menedZmenta metoZu elementus praktiskaj a darbft a.

Kursu apraksts-pldns

Nr. p.k. Tema Paredzetais apjoms stundas L2 Sz
l. Parvaldes jedziens un parvaldes zindtnes attrstlbas etapi un perspektrvas 2 0
2. Publiskds parvaldes sistema 2 2
3. Attiecrbas starp varas hme4iem un merogiem 0 2
4.BudLeta un finanSu vadrbas metodes 2 0
5. Publiskds ekonomikas vadlbas metodes 2 0
6. Uz mErfi un rezultatiem orienteta parvalde, Rezultatrvie rad-rtaji 2 0
7. Parvaldes funkcijas 0 2
8. Plano5anapdrvaldE 2
9. Politikas anahzes un parvaldes procesa izpetes metodes 4 2
10. Informacijaparvaldd, 0 2
11. Vaditajs parvaldes procesd. LrderTba 0 2
12. Personala motivacija parvaldes procesa 4 0
13. Komunikacijas procesi pawaldl 0 2
i4. Kontrole pdrvalde 0 2
15. Publiska sektora marketings 8 2
16. Parbaudes darbs 0 2



Praslbas kredttp unktu iegfrianai

Lai pielaistu studentu pie rakstiskd eksdmena karto5anas, studentam jauzraksta
referdts par aktualu valsts parvaldes vai pa5valdtbu problOmu.
Par darbu semestrl - 50%
Eksamens - 50%

L it er at ilr a (0 1 - mdctb u liter at iir a)

L Jansone D., Reinhode L, Ulnicane I., Latvijas publiska parvalde, R: Latvijas
Universitat e, 2002, 292 lpp.
2. Voronduka I. Personala vadrba: Monografija.- R: Latvijas Universitate, 2009.- 400
lpp.
3. Praude V., Beldikovs J. MenedZments. - RIga: Vaidelote, 2001.
4. Vanags E., Vilka I., Pa5valdTbu darbrba un attTst-rba. - R: Latvijas Universitdte,
2005.-384 lpp.
5. Starlings G., Valsts sektora parvalde. - Valsts Administracijas skola, 1999.-616
lpp.
6. Polits K., Bukerts G., Sabiedr-rbas vadrbas reforma-Salldzino5a anahze, R:
IUMVPLS, 2002,-3 50 Ipp.
7. Leins N., Strategiska planoSana,2002, Rrga: Multineo,247 lpp.

L it e r at fr r a (0 2 -p ap i I d I it er at ilr a)

1. P[[<is M., Publisko pakalpojumu unifikacijas ideja kd varas un finanSu
centralrzaciju veicino5s faktors, R: LU Raksti, 665.sej., 2003,287.-296.1pp.
2. Knowledge management : social, cultural, and theoretical perspectives. Ed. by Ruth
Rikowski. Oxford, England : Chandos Publishing, 2007. xxxiv, 304 p. (Chandos
knowledge management series).
3. Andreasen Alan R., Kotler Philip, Strategic Marketing for Nonprofit
Organizations, 7th edition, 2008
4. Vilka L, Pukis M., Vanags E., The State of Local Democracy in Latvia, in,,The
State of Local democracy in Central Europe", ed. By G.Soos, G.Toka and G.Wright,
Budapest: Open Society Institute, 2002, pp. I 07-1 80.
5. Bokuma 2., Forands I. Personalvadrbas rokasgrdmata- RTga: Kamene, 2000.- 142
lpp.
6. Lrdumnieks A. VadrSana. -R: 1996.-227.lpp
7. fryxon B.B. MeneA)KMeHr : yue6. Ant By3oB / B.B. fnyxon. - Casxr-flerep6ypr :
flzrep, 2008. - 608 c.
8. International handbook of organizational crisis management. Ed. by Christine M.
Pearson, Christopher RouxDufort, Judith A. Clair. Los Angeles : Sage Publication,
2007.  x i ,  354 p.
9.21st century management : a reference handbook. 2 Vol. Ed. by Charles Wankel.
Los Angeles, Cali f .  :SAGE PubI.,2008.

Literatilra (03-ieteicamd periodika)

1. Public Management Review, Journal
2. International Public Management Journal
3. Journal of Public Administration Research and Theory
4. Journal of Public Administration
5. Latvi jas V6stnesis. avrze
6. Logs, LPS izdevums



7. Kapitals, Zurnals
8. www.poli t i l<a.lv
9. wr.vlv.mk.gov.lv



Kursa nosaukums Publiskiis pdrvaldes iesttides darba organiziicija

Kredttpunkti 4

Apjoms(akadEmisko
kontaktstundu skaits semestr-t) 

64

Zincitnes nozare Juridiskds zinatne

Zindtnes apakinozare Valststiesrbas

Lekciju stundu skaits 38

Semindru un praktisko darbu .t
stunrlu sksits 

zo

Kursa autori

Anita Kovalevska

Kursa anotdcija

Studiju kursa merl,<is ir dot iespOju studentiem iegtt studentiem zina5anas par publiskas
parvaldes iestdZu sistemu un to darbrbas pamatprincipiem, iestades darba plano5anu un
vadtSanu, persondlvadrbu, rrcrbu ar mantu, kontroles organizeSanu iestade. Tapat
studiju kurss dod studentiem iespeju iegtt praktiskas iema4as publiskas parvaldes
iestaZu darblbu reguldjo5o normauvo aktu piemero5and.

RezultAti

Studiju kursa sekmrgas apguves rezultaa studenti iegfist zina5anas par publiskas
parvaldes iestaZu sistemu un to darbrbas pamatprincipiem, iestades darba plano5anu un
vadt5anu, persondlvadlbu, ncrbu ar mantu, kontroles organizesanu iestade. Studenti
parzina ne tikai normauvajos aktos ietverto regulejumu un zinatnisko literatlru par
attieclgajiem jautajumiem, bet art tiesu praksi. TapaI" studiju kursa sekmlgas apguves
rezultata studenti iegDst iemar,ras publiskas parvaldes iestaZu darbrbu regulejo5o tiesrbu
avotu anahze un piemeroSana.

Kursu apraksts-pldns

Nr. p.k. Tema Paredzetais apjoms stundas
l. Valsts parvaldes iestaZu sistEma. 4
2. Valsts parvaldes principi. 4
3. Valsts parvaldes iestades izveido5ana un struktlra. 4
4. Valsts parvaldes iestades funkcijas un uzdevumi un to izpllde. 14
5. Valsts parvaldes iestaZu persondls un ta vadTba. 12
6. Valsts parvaldes iestddes rlcrba esoSais finansejums un manta. 10
7. Valsts parvaldes iestaZu kontrole. 16

Prastbas kredttp un ktu ieg frianai

Studentam ir jaapmeklO vismaz asto4i seminari.
Studiju kursa paredzdti divi parbaudes darbi, kura vert€jumu kopsummas videjais
aritmetiskais veido piecdesmit procentus no kursa parbaudr]uma kopvertejuma.
Studiju kursa noslEguma studentam ir jdkarto rakstisks eksamens.
Literatiiru (0 l -miictb u literatfrra)

1. Di5lers K. Ievads administratrvo tiesrbu zinatne. Rr-ga,2003.
2. Jansone D., Reinholde L, Ulnicane L Latvijas publiska parvalde. Rrga: Latvijas

Univesritate,2002.
3. Levits E. Valsts parvaldes iekartas likuma koncepcija. Latvijas Vestnesis,

Nr.95, 26.06.2002.



4. Polits K., Bukerts G. Sabiedribas vadrbas reforma. Sahdzino5d analtze. RIga,
2002.

5. Piitner G. Verwaltungslehre. Miinchen: Beck, 1989.
6. Starlings G.Valsts sektora parvalde. Rrga, 1999.
7. Stucka A. Administratrvas tiesrbas. Rrga: Juridiska koledZa,2009.
8. Woodhouse D. In Pursuit of Good Administration. Oxford, Clarendon Press,

1997 .

L ite r ut iir a (0 2 -p ap il dlite r at il r a)

1. Etika valsts amatpersonu darbTba, RTga, 2008.
2. Iek56jds kontroles standarti pretkorupcijas organizatorisko pasakumu konteksta.

Rrga: KNAB,2009.
3. Interesu konflikta nover5ana. Vadhnijas valsts civildienesta iered4iem. Rrga,

2008.
4. Knoks M. Par valsts civildienesta lomu valsts parvalde. Jurista Vards,

22.04.1999.
5. SIGMA dokumenti: Nr.27. Valsts parvaldes principi Eiropa.
6. Strads M. Civildienests Latvija un Eiropas Kopiena. Jurista Vards, 08.03.2005.

un 15.03.2005.
7. Vadhnijas iestades pretkorupcijas pasakumu plana izstradei. RTga: KNAB,

2009.

L it e r at fr r u (0 3 -ieteic umd p e r io dika)

1. Normatrvie akti
2. Tiesu nolemumi
3. Korupcijas nov€r5anas un apkaro5anas birojs - www.knab.gov.lv
4. Valsts civildienesta parvalde - www.vcp.gov.lv
5. Ikstens J., Reinholde I. u.c.Publisko pakalpojumu kvalitates paaugstina5ana.

2007 . http ://petij umi.mk. gov. lv/ui/DocumentContent. aspx?ID :33 4I



Kursa nosaukums Tieslbu normu piemEroiana valsts piirvaldE

Krednpunkti 4

Apioms(akadcmisko 64
kontaktstund u skaits semeStrl)

Zindtnes nozore Tiesrbu teorija

Zindtnes apakinozare Juridiskd zinatne

Lekciju stundu skaits 48

Seminiiru un praktisko dsrbu 1a
stundu skaits 

ro

Kursa autori

Daiga Rezevska

Kursa anotiicija

Kursa mer\is - apglt tiesrbu normu piemero5anas procesa saturu un principus
pozitTvas regul0Sanas un tiesu varas sfEras.

Rezultnti

Akad6miskfls kompetences veido analrtiskas prasmes un argumentacijas iema4as;
attrsta kritisko doma5anu, iemac-rties tzvErtEt daLadas problEmsituacijas un modelEt to
risinajumus
Profesionfllas kompetences Students ir apguvis tiesTbu noffnu piemero5anas
metodologiju, sakot ar tiesTbu normas atra5anu un beidzot ar tieslbu normu
piemero5anas akta izstradi. Pamats, lai veiktu juridisko praksi, piemerojot jebkuras
nozares tiesrbu normu.

Kursu apraksts-pldns

Nr. p.k. Tema Paredz€tais apjoms stundas
1. Ievads tiesrbu normu piemero5anas priekSmeta 10
2. Tiesrbu normu un principu kollzijas. 10
3. Interpretacijas jedziens, nepiecieSamrba un veidi. 10
4. Interpretacijas metodes. 10
5. Tiesrbu talakveidoSana. 12
6. TiesTbu normu piemero5anas akta izstrade un pamatojums. l2

Prastbas kredltp unktu iegfti anu i

Seminlri:Kursa paredzeti 16 seminari. Seminaru laika tiek parbaudrti majas darbi un
risinflti kazusi. Seminaru apmeklEjums ir obligats. Neapmekleto seminaru ir
jaatstrada, atrisinot doceteja noradrtu kazusu.
Plrbaudes darbi: Ieg[to teoretisko zina5anu parbaudei ir paredzeti kontroldarbi.
Parbaudes darba rakstr5ana notiek kalendaraja plana paredzEtqa 1aik6. Parbaudes
darbu forma - rakstveida. Parbaudes darbs sastav no aptuveni 15 jauEjumiem par
lekcijas apskatrtajiem kursa tematiem. Darbs ir janokarto sekmrgi, preteja gad-rjuma
students netiek pielaists pie kursa nosldguma parbaudr.juma.
Kursa noslEguma piirbaudrjums: Nosleguma parbaudrJums notiek sesijas grafika
ieplanotaja laika. Parbaud-rjuma ilgums ir divas astronomiskas stundas. Parbaud-rjuma
forma - rakstveida. Parbaudrjuma ietvaros ir jaatbild uz diviem problemorient€tiem
teoretiskiem jautajumiem un jaatrisina kazuss, kura parbauda studenta teor€tiskas
zind5anas un praktiskas iema4as.
Gallgais novErtEjums. Parbaudes darbs veido 50% no galTga kopvertejuma.



Nosleguma parbaudrJuma iegutais vertejums veido 50Yo no galtga kopvertejuma.
Seminaru darba novertejums tiek lemts vEr[, nosakot kopvertejuma atztmr.
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Juridiska zinatne

Kursu ctutori

Sanita Osipova

I(ursu anotdcija

Kursa mer[<is ievad-rt studentus tiesrbu sociologijas zinatnes problematika,

doma5anas veida, teorijas un atzi4as. Kursa uzdevums ir sociologiski skaidrot
sabiedrTbu, kura dzTvojam, paradot tiesTbu lomu sabiedrisko procesu izpete un
regulesana, izmantojot E. Dirkheima, M. Vebera, H.. Kantorovida, N. L[mana u,c.
darbus
Iss izklasts. Studenti apglst divus bltiskakos tiesrbu sociologijas atzarus- genetisko

un operatTvo tiesTbu sociologiju. Studenti apgDst divas tiesrbu sociologijas ka zinatnes
pamatnostadnes: tiesTbu sociolofiija kd tiesrbu teorijas novirziens, tiesrbu sociologija
ka specifiska apakSnozare sociologlja. Studenti apglst tiesrbu efektivitates anallzl

ieglst prasmes veikt sociologisku petrjumus ar kvantitattvo un kvalitatwo faktu

iegDsanas un atlases metodem, analizEt emplriski iegutus datus un prezentet savus

secin[jumus.

Rezultati

Akad€miskiis kompetences: studenti ieglst zinatniskas metodolo$ijas prasmes, lai

iegltu, apkopotu un apstradatu emprriski iegfitus datus par sabiedrlbas tiesiskajam
attiecrbam un tiesisko apziryu.
Profesionhlfls kompetences: studenti iegfst prasmi vertet normattvo aktu tiesTbu

efektivitati, stradat pie tiesrbu politikas veido5anas un analizet tiesisko realitati

Kursu upraksts-pldns

Nr. p.k. Tema Paredzetais apjoms stundas
1. Tiesrbu sociologijas priek5mets un tas vieta citu juridisko zinatqu vid[. 8

2. Tiesrbu sociologijas geneze un evolucija. 10
3. Tieslbu sociologijas pamatprincipi un metodes, to pielieto5ana 10

4. Tiesrbu loma sabiedrrbas dzlve un indivTda socializacija. 10
5. Tiesrbu efektivitate. 10

Prastbus kredltp unktu ieg fri unai

Studenti rzstrada divus kontroldarbus, strada seminaros (16h) un karto eksamenu

semestra beigas. Pie parbaudr.juma karto5anas tiek pielaisti studenti, kas sekmlgi

nokartoju5i kontroldarbu un 4emu5i sekmrgu dahbu vismaz 2 seminaru nodarbrbas.

Kontroldarbus pec studentu izveles var karlot ka sociologisku pet-rjumu, kura rezultati

tiek prezenteti seminara vai rakstot kontroldarbus par genetisko tiesrbu sociologiju.
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Kursa autori

Daiga Rezevska

Kursa unotdcija

Kursa mer\is - sniegt priek5zinaSanas citu juridisko zinatgu apguve. Kursa
programma paredz iegut pamatzina5anas par svangakajiem juridiskajiem jedzieniem,
tostarp tadiem ka tiesrbu norma, tiesrbu avots un tiesrbu saime. IpaSa uzmanrba tiek
veltrta m[sdienrgas tiesrbu izpratnes noskaidro5anai, tiesrbu avotu teorijai un tiesrbu
normu rstenoSanai.

Rezultdti

Studiju priek5meta apguves rezultata studenti ir apguvu5i juridiskos pamatjedzienus,
ka an tieslbu normu piemeroSanas pamatus, kas ir nepiecie5ams pamats nakamajam
studijam Juridiskaja fakultate un jurista profesijas apguvei.

Kursu apraksts-pltins

Nr. p.k. Tema Paredzetais apjoms stundas
1. Tiesrbu teorija ka zinatne un studiju kurss. 2
2. Tieslbu izpratne.6
3. Socialas normas 4
4. Tiesrbu norma. 6
5. Tiesrbu avoti 6
6. Normatrvo aktu jaunrade 8
7. Tiesrbu saimes. 8
8. Tiesiska sistema 8
9. Tiesrbu normu realizacija.8
10. Tiesiskas attiecrbas un juridiska atbildTba. 8

P r astb as k r e dttp un kt u ie g iii anai

Studenti kursa gaita i'zstrada 2 kontroldarbus un risina kazusus. Pie nosleguma
parbaudijuma tiek pielaisti studenti, kas sekmrgi un savlaicrgi ir uzrakstrJuSi abus
kontroldarbus un !emu5i dahbu semindros. Nosleguma parbaudr.juma rakstveidZi
jasniedz atbildes uz testa un problemtipa jautajumiem un jaatrisina kazuss.
Parbaudr]uma noverlejuma tiek 4emts vera darbs semindrnodarbrbas.
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Kursu autori

Anita Kovafevska

Kursa anotdcija

Studiju kursa merl,<is ir dot iespeju ieglt studentiem padzllinatas zina5anas par valsts
civildienestu un ta darbrbu. Studiju kursa valsts civildienesta jedziens un darbrba tiek
skatrti arr sahdzino5a aspekta. Praktisko nodarbrbu laika studentiem tiek dota iespeja
ieglt praktiskas iemaqas valsts civildienestu regulejoSo normatrvo aktu anahze un
piemeroSana.

Rezultati

Studiju kursa sekmrgas apguves rezultil.a studenti ieglst zinaSanas par valsts
civildienestu gan Latvrja, gan arr citas valstTs, ka arr padzllinatas zind5anas par
daLadrem valsts civildienesta darbrbas jautajumiem. Studenti parzina ne tikai
normattvajos aktos ietverto regulejumu un zinatnisko literatiiru par attiecrgajiem
jautajumiem, bet art tiesu praksi. Tapat studiju kursa sekmrgas apguves rezultata
studenti iegflst iema4as ar valsts civildienestu saistrto tiesrbu avotu anal-rzE un
piemeroSana.

Kursu apraksts-pltins

Nr. p.k. Tema Paredzetais apjoms stundas
1. Valsts dienesta un valsts civildienesta jedziens Latvij-a un citas valstrs. 4
2. Valsts civildienesta vesturiska attrstrba. 3
3. Valsts civildienesta modefi un pamatprincipi. Valsts civildienesta vadrba. 3
4. Valsts civildienesta attiecrbu nodibina5ana. 4
5, Valsts civildienesta iered4u tieslbas un pienakumi. 2
6.Darba samaksas sistema valsts civildienesta. Socialas garantijas. 3
7. Valsts civildienesta gaita.Intere5u konflikta novErsana valsts civildienesta. 5
8. Valsts civildienesta iered4u kriminaltiesiska, administratrvi tiesiska, civiltiesiska un
disciplinara atbildlba. 5
9. Valsts civildienesta attiecrbu izbeig5anas. 3

Pruslbus krednp unktu ieg frYanai

Studentam ir jaapmekle vismaz detri seminari.
Studiju kursa paredzets parbaudes darbs, kura vertejums veido piecdesmit procentus
no kursa parbaudrJ uma kopvertejuma.
Studiju kursa nosleguma studentam ir jdkdrto rakstisks eksdmens, kas sastav no divam
daldm - testa un kazusa risina5anas.

Literutilra (0 1 -mciclb u literutilra)

1. Civil service systems in Western Europe. Cheltenham: Edward Elgar



Publisher, 2000
2. Di5lers K. Ievads administratrvo tiesrbu zinatnd. Rrga, 2003.
3. Jansone D., Reinholde I., Ulnicdne I. Latvijas publiskd parvalde. Rrga:

Latvij as Univesritat e, 2002.
4. Stucka A. Administrauvds tiesrbas. Rrga: Juridiskd koledZa,2009.

L ite r at ilra (0 2-p apildliter atiira)

1. Intere5u konflikta novEr5ana. Vadlinijas valsts civildienesta iered4iem.
2. Knoks M. Par pastavrgumu valsts civildienestd. Jurista Vards, 27 .11.200L
3. Knoks M. Par valsts civildienesta lomu valsts pdrvaldE. Jurista Vards,

22.04.t999.
4. Pastars E. Jaunumi iered4u disciplinaratbildibas regulejuma. Jurista Vards,

09.0r.2007 .
5. Strads M. Civildienests Latvija un Eiropas KopienS. Jurista Vdrds,

08.03.2005.  un 1 5.03.2005.
6. Strads M. Ikgadejais atvalinajums Latvtas un Eiropas Kopienu civildienesta.

Jurista Vards, 25.08.2009.

Literatilra (03-ieteicamE periodika)

1. Satversmes tiesas 18.12.2003. spriedums lietd Nr.2003-12-0I
2. Satversmes tiesas 11.04.2006. spriedums lieta Nr.2005-24-01
3. Satversmes tiesas 10.05.2007. spriedums lietd Nr.2006-29-0103
4. Satversmes tiesas 18.10.2007. spriedums lietd Nr.2007-03-01
5. Eiropas Cilvektiesrbu tiesas 1999.gada 8.decembra spriedums heta Pellegrin

v. France
6. Valsts civildienesta parvalde - www.vcp.gov.lv
7. Korupcijas nov€r5anas un apkaro5anas birojs - www.knab.gov.lv



Kursa nosaukums Vslstszindtne

Kredttpunkti 2

Apjoms(akadEmisko
kontaktstundu skaits 32
semestrl)

Zindtnes nozare Politikas zinatne

Zindtnes apakinolare

Lekciju stundu skaits 30

Semindru un praktisko darbu ,
stundu skaits

Kursu autori

Sanita Osipova

Kursu unotiicija

Kursa mEr\is ir sniegt studentiem rzpratni par valsti, tas socialo, juridisko un
politisko struktlru. Kursa uzdevums ir sniegt pamatzind5anas, lai sagatavotu
studentus taldkai Tiesrbu hlozofijas, Konstitucionalo tiesTbu (LR un arvalstu) un
starptautisko publisko tiesrbu apg[Sanai.

iss izklflsts. kursa ietvaros studenti: apg[st valsts konstituUvos elementus 4emot par
pamatu normatrvo regulejumu (starptautiskas konvencijas) un filozofu darbus, stude
daLadas doktrrnas par valsts izcel5anos un pienakumiem un ideologijas, kas veidojas
uz 5o doktrlnu pamata. Studenti iemacas valstu klasifikaciju pec daLadiem kritcrijiem
(politiskais reZlms, parvaldes forma, teritoriala forma, u.c.) un valstu formu
nostiprinajumu konstitDcij as.

Rezulttiti

AkadEmiskiis kompetences: tiek sagatavoti Konstitucionalo tiesrbu, Starptautisko
publisko tiesrbu un Eiropas Savienlbas tiesrbu apg[Sanai.
P rofesioniiliis kompetences : pr ot anahzEt tiestbas, izprotot likumsakarrbas starp
parlamenta parstaveto politisko speku reahzEtapm ideologijam un vertrbam, kuras
tiek ietvertas normaUvos aktos.

v Kursu apraksts-pldns

Nr. p.k. Tema Paredzetais apjoms stundas
1. Valsts zinatnes priek5mets un metodolo|lja.2
2. Doktrrnas par valsts izcel5anos. 4
3" Valsts konstitutrvas pazrmes. 4
4. Valsts sociala dimensija. 4
5. Valsts vara un varas dah5anas teorija. 2
6. Valsts formas. 4
7. Valsts varas institlcijas. 4
8. Valsts funkcionalais aspekts 4
9. Valsts politiski filozofiskie aspekti 2
10. Valsts transformacijas cefi. 2

P r aslb as kr e dttp un ktu ie g fii an ai

Kreditpunktus par studiju kursa apg[Sanu students ieglst, ja sekmrgi ir novertets 1
kontroldarbs un nokartots kursa gala parbaudr.jums.
50 procentus no kopeja vertejuma veido sekmrgi novertets kontroldarbs.



Darbs semestra laika ir sekmlgs, ja iegDtais vertejums nav zemaks par 4 ballem.
50 procentus no kopeja vertejuma veido sekmrgi novertets gala parbaudrJums. Kursa
gala parbaudr]ums ir sekmlgs, ja ieg[tais vertejums nav zemaks par 4 ballem.

Literatiira (0 I -mticlb u literatilra)

1. Cipeliuss, ft. Vispareja maclba par valsti. - Rr-ga: 1998.
2. Ilcmopun nonumuqecKux u npflsocbrx yaeuuu, - MocKea: I4nQpa-M, 1996. (

un jaunaki izdevumi)
3. Ennurtex, 1l O6uee yr{eHr4e o rocyAapcrse. CaHKr- flerep6ypr fOpaAuuecxufi

ueHrp llpecc,2004.
4. Antologija politikii un tiestbds. RTga: RAKA ,2003,I dala.

Liter at iira (0 2-p ap ild I iteratlira)

L Arente,Il Totalitdrisma izcelsme. RTga: Zvaigzne 1B'C.2002.
2. Arndt, 17. Theories of Personality. New York. 1974.
3. Boltijns brTvlbns celi : Baltijas vulstu nevardarb1gas ctqtas pieredze pusaules

kontekstii.galv. red. un priek5v. aut. Jdnis Skapars . - RTga : Zelta grauds, 2005 .
4. Bclra, D., Ozolirya, Z. Hrestomatija politologijd. Riga: LU, 1991.
5. Barry, N. An Introduction to Modern Political Theory. London: Maxmillan, 1989.
6. Bojtirs,,/. Starptautiskas tieslbas. RTga: Zvaigzne ABC, 1998.
7 . Champion, 1., Kurtlt, 8., Hastings, Vl/., Hnrris, K. Sociology. New York, 1984.
8" CilvEktieslbus Latvijti un pusaulE.l. Zierneles zin. red. Rrga: TNA, 2000.
9. Cipeliuss,.R. Tiesrbu butlba. Rrga: LU,2001.
70. Coser, I. The Functions of Social Conflict (Book: Introducing sociology). New

York . :  1987.
11. Demokrdtija un tirgus ekonomika. Demokratijas attTstTbas centrs. RIga: (b.i.), 1993.
72. Demokrdtija un tirgus ekonomika. RTga: Demokratijas attrstTbas centrs. 1993.
13. Demokrdtijas pomafi. RTga: Zvaigzne ABC, 1993.
74. Diilers,,I(. Ar"rtoritatTvas valsts iekartas pamatprincipi. Rrga: Valters un Rapa, 1937.
15. DiYlers, K. Demokratiskas valsts iekartas pamati. - RTga: 193 1 .
16. Diflers,l(. Ievads Latvijas valsts tiesTbu zindtnE. - RIga: 1930.
17. Dunleavy, P., O'Leary, B. Theories of the State: The Politics of Liberal demokrafy-.

London: Maxmillan, I 987.
18. Gidens S. Ievads. Sabiedr-rbas veidoianas. RTga: (b.i.), 1999.
19. Hayek, Fr. A. The constitution of liberry. Chicago, 1978"
20. Henke, W. Recht und Staat. Tubingen: J.C.B. Mohr,,7992.
21. Horns, N. Ievads tiesrbu zinatne un tiesrbu filozofija. //Likums un Tieslbas 2. sej,

nr. l0. ,  Oktobris 2000.
22. Ievads politikti I Z. Ozoliryas red. RIga: Zvaigzne ABC, 1998.
23. Kjellins,.R. Valsts ka dzlves fonna. Riga: (b.i.), 1986.
24. Krilmiqta, M., Semanis, E. Birokratija un birokratisms. RIga: LU, 1990.
25. Lultis, P. Latvijas sabiedr-rbas sociSla stratifikacija 1990. gadu sdkum6. ll Latvijas

Zinattlu akadernijas Vestis, 1994, Nr.4.
26. Lapiqti,,4. Politiskie reLlmi RTga: LLU, 1993.
27. Luzdiryi, "/. Valsts prezidenta instiftltatap5ana Latvija. //Likums un TiesTbas 3. sEj, nr.

6 . ,  Novembr is  2001.
28. Levits, E Cilvektiesrbas Eiropas Savienrbd. //Likums un Tieslbas 2. s€j, nr.l1.,

Novembris 2000.
29. Locke, I. Second Treatise of Government. Indianapolis, Carnbridge: Hackett

Publ is l i ing Company, I980
30. Mediju loma demokrfltiskii sabiedrlbi: ndkotnes dimensija// Likums un

TiesTbas, 9. sejums Nr. I 1 .,2007 . gada Novembns,342.-351 . lpp.
31 . Meqt\ikovs, V. Sociologija ka mdcrba par sabiednbu. - Daugavpils: 1991 .
32. Miltelss, ̂R. Partejiskuma sociologrja.- RTga: AGB, 2004.
33. Montesquieu,l,. The Spirit of Laws. Kitchener: Batoche Books, 2001.



34. Osipova, S. Iss ieskats K. Di5lera valsts teorija.//Vispangas tiesTbu teorijas un valsts
zinatnes atzi4as. RTga: LU, 1997.

35. Osipova, S. SabiedrTba tiesTbu sociologijas skaduma. // Likums un TiesTbas,2006.
Aprllis, 8. sEjums, Nr. 4. (80.)

36. Platons. Valsts. 2. labotais un papildindtais izdevums. - RTga: Zvaigzne ABC, 2001.
' 

37. Pleps, P., Pastars, 8., Plakane, L Konstituciondlds tiesTbas. RIga: Latvijas Vestnesis,
2004.

38. Raxs, DZ. Brwlbas morale. RIga: Madris, 2001.
39. Rousseau, J.J. The Social Contract. Hertfordshire: Wodsworth, 1998.
40. Skujeniece, V. Jauna pieeja Eiropas Cilv€ktieslbu konvencijas 2. panta piemEro5and

un ta sekas. . //Likums un TiesTbas 4. s6j, nr., Aprllis 2002.
41. SeriqEvics, G. SabiedrTba un valsts. RTga: (b.i.), 1924.
42. The Baltic States at Historical Crossroads : Political, economic, and legal problems

and opportunities in the context of international co-operation ut the beginning of
tlre 2l st century : A collection of scholarly articles : Published in memory of Senator
August Loeber / Edited by Dr. habil. Talavs Jundzis. - RTga : Latvian Academy of
Sc iences .200 l .

43. Uiacka, A. Starptautiskas cilvektiesTbas. //Likums un TiesTbas 2. s€j, nr.l I .,
Novembris 2000.

44. Valsts un tiestbu vesture. JEdzienos un terminos. Rrga: Divergens,, 2001.
45. VEbers, M. Politika ka profesija un aicinajums. R-rga: 1999.
46. Vildbergs H. J, Messerimits K,, Niedre Z. Pilsonis tiesiskd valsu. RTga: EuroFaculty,

2004.
47. Vispiiftgds tieslbu teorijas un valsts zindtnes atzilras ll Zindtniski metodiskie raksti.

RTga: LU, 1997.
48. Zlle, Z. Tiesu varas robeZas. //Likums un TiesTbas 3. sEj, nr. 7.,8., Jiil i js un Augusts

2 0 0 1 .
49. Anexceeo, H. Teopur focyAapcrna. Ilapux: (b.i.), 1931.
50. Moumecxte, III. O 4yxe 3aKoHoB. Mocrcna, (b.i.), 1955.
51. C.uensep,11. Coquorofaq. - Mocxsa: Oerrvnc, 1998.
52. Xailex, @. lopora r pa6crny // Bonpocr,r $ranoco$uz. - 1990. -Vl- 10.

Literatiira (0 3 -ieteicamii periodika)



Kursa nosuukums Vele5anu tiesrbas un process

Kredltpunkti I

Apioms(okqdEmisko 16
ko nta ktst un du s kaits s e mestrl)

Zindtnes nozare Juridiska zinatne

Zindtnes apakinozare Valststiesrbas

Lekciju stundu skaits 14

Seminiiru un praktisko darbu 1
stundu skaits 

L

I(ursa autori

Dr. Tiesrbu doktors, lekt. Annija Karkli4a

Kursa anotiicija

Studiju kursa uzdevums ir rad-rt izpratni par vel€Sanu bUt-rbu un reglamentdciju
demokratiska sabiednba.
Ipa5a uzmanlba pieversta velesanu sistEmas pamatprincipiem, balso5anas un balsu
skaitr5anas tehnologijam, tadejadi, veicinot mfisdienrga tiesiska regulEjuma izpratni.
Kursa ietvaros studEjo5ie apgDst zina5anas par Latvijas veleSanu tiesrbam - pa5valdrbu,
parlamenta un Eiropas parlamenta vel€Sanam. Kursa ietvaros tiek analizeti dazadu
vele5anu cenzu uzdevumi; jautajums par balsoSanas zrmju saistrbu ar partiju
priek5vele5anu strategiju. Studenti tiek iepazlstinati an ar velesanu tiesTbu un procesa
rpatnrbam citas valstrs.

Rezultdti

Studiju kursa apguves rezultata studejoSie ieg[s izpratni par vele5anu b[t-rbu un
re glamentacij u demokrati ska sabiedrib6.

Kursu apraksts-pldns

Nr. p.k. Tema Paredzetais apjoms stundas
1. Vel€Sanu tiesrbu priekSmets. V€le5anu m€rkis un uzdevumi, veleSanu pamatprincipi.

2
2. Visparejas vEle5anu tieslbas un to ierobeLojumi.2
3. Vele5anu sistemas pasaule unLatvija.2
4. Deputatu kandidatu rzvirzTiana. registracija. BalsoSanas sarlkoSana. 4
5. Balso5anas un balsu skaitr5anas tehnologijas. 2
6. Politiskas partijas un to frnansesanas kdrtlba.2
7. Agitacijas kampa4a un agitacijas ierobeZojumi. Atbildlba par vele5anu tiesrbu

parkapumiem.2

Prastbas kredttp unktu ieg ilianai

Lekciju apmeklejums nav obligats.
Starpparbaud-rjums - kontroldarbs, kas veido (50%) no gala atz-rmes.
Kursa nosleguma parbaudrjums - rakstveida eksamens (50%).

Literatilra (0 I -miictb u literat ilra)

l. Alvarez R.M. Information and Elections. [b.v.] : The University of Michigan press,
I  998.

2. Bogdanor V. Democracy and Elections: Electoral Systems and their Political
Consequence. London, 1 983.

3. DiSlers K. Demokratiskas valsts iekartas pamati. - Rrga: A.Gulbis, 1931.
4. Katz R. A theory of parties and Electoral System. London: The Johns Hokins

University Press, 1 980.



5. Rajevskis V., Ikstens J. Pasaules vele5anu sist€mas. Aizkraukle,7999.
6. Taagepera R., Shugart M.S. Seats and Votes. The Effects and Determinants of

Electoral Systems. = London : Yale University Press, 1989.

L iter at ilr a (0 2 -p ap ildliter at ilr u)

1. Dravnieks A. DaZas bltiskas atSlir-rbas starp biju5ajam Saeimas un nakamajam
pa5valdlbu vele5anam. Latvij as Jurists. 199 4, Ne. 2.

2. Khve A. Latvijas neatkar-rbas gadi. Latvijas politiska veido5anas un augSana. -

[b.v.]: Grdmatu draugs, 1976.
3. Lacgalvis J. Latvijas Republikas Saeimas vele5anas (demokratiska valstr).Temrda.

1992,Ng.2.
4. Skujenieks M. Latvijas parlamenti. Latvijas Republika desmit pastave5anas gados.

A.Brlma4a redakcija. - Rrga: Golcs & Jurjdns, 1928. - 61.-65. lpp
5. Stinsone D. Vel€Sanu kampar,ru finanseianas likumi. Latvijas Jurists, - 1994, Ns 3.
6. Latvijas okupacija un aneksija. Dokumenti un materiali.Autoru kolektrvs

dr. iur.D. Lebera zinatniskd redakcij d. RIga: [b. i. ], 1 99 5
7. Pa5valdibu vele5anas. Oficials izdevums. 2.laidiens. - Rrga: Centrala vele5anu

komisija, 1994.
8. Referendums: a Comparative Study of Practice and theory. Washington, 1980.

v 
Literatilra (L3-ieteicamd periodika)

1. Jurista Vards
2. Likums un Tiesibas
3. www.cvk.lv
4. www.seima.lv
5. www.electionworld.ors
6. www.knab.gov.lv
7. www.umich.edu
8. http : //mus e j hu. edu/j ournal s/j ournal_of democrac y/el ection_watch



Kursa nosaukums 
Kredtpun kti 
Apjom.(akadZmkko 
kontaktstundu skaits semestri;) 
Ziniitnes nozare 
Zintitnes apakSnozare 
Lekciju stundu skuits 
Semintiru un praktisko darbu 
stundu skaits 

Civilprocesa tiesibas. Speciiilais kurss 

2 

\ 
I Kursa autori 

Tiesibu magistra grlids, lekt. Daina Ose 
Kursa anotdcija 
Studiju kursa mErus ir apgiit civilprocesa teoriju un praksi. Izzinlit biitiskikos civilprocesa 
instittitus un piemgrot prakse iegiitzis teoretiskas zinSanas, risinot civilproces~los kazusus. 

n Students tiek iepazistinlits ar civilprocesa principiem, tiesvedibas gaitu un procesudo 
dokumentu veidiem. Studiju kursa ietvaros tiek aplfikotas dailidu tiesvedibas veidu ipatnibas. 
Rezultdti 
Sekmigi apgiistot So kursu, studenti iegiist izpratni par civilprocesa biitiskiem institiitiem, 
iegiist prasmi patsavigi izvCrtEt un analizet civilprocesu~os institiitus, sastZidit 
civilprocesuiilos dokumentus, risiniit civilprocesuZilis situZicijas, patstiivigi piemerojot prakse 
iegiitzis teoetiskis zinliganas. 
Kursu apraksts-pkdns 
Nr. g.k. Tema Paredzetais apjoms stundis 
1. Tiesibas uz tiesas aizsardzibu, civil% tiesvedibas raSanis. Civilprocesa principi. 

Procesuiilie termipi, aicinSana uz tiesu. 2 
2. Tiesvedibas stadijas, Piekritiba, pauautiba. Sankcijas, protokoli, tiesnegu atstatigana un 

.-. ~noraidiSana. 4 
3. TiesSan% izdevumi. Lietas dalibnieki. 2 
4. PierSidijumu un pierdiSanas j&dzieni. PiersidiSanas lidzeui, raksturojums. 2 

/- 5. Prasibas elementi, veidi. Prasibas nodroginSana. Civillietas sagatavogana iztiesSanai. 
Atbildetlija aizsaviba pret prasibu. 6 

6. Tiesas spriedums, taisiSanas ksirtiba, forrna, saturs. AtseviSku tiesas spriedumu veidi, 
kJiidu labo5ana, izligums. 4 

7. Apeliicija. Kaslicija. 4 
8. AtseviSku kategoriju lietas. Sevigl$i tiesvedibas ksirtiba. Jaunatkllitie a p s w i .  4 
9. NolBmumu izpildes ipatnibas atseviSkis civillietu kategorij%: piedzipa no juridiskiim 

person-, uzturlidzeuu piedzipa, i z l i kha  no dzivouiem, atjaunogana darbfi, ieveSana 
valdijumii U.C. 4 

PrasTbas kreditpunktu iegiiianai 
Lekciju apmeklGjums nav obligZits, 
s eminh  un praktisko darbu apmeklejurns - obliglits + 1 starppiirbaudijums (50%), 
kursa pabaudgums - ekswens (50%). 
Piirbaudijums (rakstveida) - tests un kBuss. 

Literatiira (01-Wcibu literatiira) 
1. Bukovskis V. Civilprocesa mlicibas griimata. - Riga, Autora izdevums, 1933. 
2. Civilprocesa likuma koment5iri. K.Torgilna red. TNA, Riga, 2006. 



3. Civilprocesa likums ar paskaidrojumiem. SastZidijis F.Konradi un T.Zvejnieks - Riga, 
Valsts tipogr5ifijas izdevums, 1939. 

4. Civilprocesa likums. Riga, Kodifikkijas nodajas 1938.gada izdevums. 
5. Licis A. Prasibas tiesvedibii UII pier5dijjumi. Riga, TNA, 2003. 
6. Rozenbergs J., Brigis I. Padomju civilproces~iis tiesibas. - Riga, "Zvaigzne", 1978. 
7. Torgilns K. Kii nevajag spriest tiesu.- Riga, Latvijas UniversitZite, 1998. 
8. Ose D. TiesZaniis izdevumu atlidzin5iSana un atbrivoSana no tiesas izdevumiem. Jurista 

VZirds, 2009.g. 16. jiinijs, Nr.24125 (567/568), 23.-26.lpp. 
Literatiira (02-papildliteratiira) 

1. Jauernig 0. Zivilprozessrecht. 24. Auflage. Miinchen, 1993. 
2. Vogel 0. Grunriss des Zivilprozessrechts, Bern, 1997. 

Literatiira (03-ieteicanui periodika) 
1. Augstlikiis tiesas majas lapa, http://at.gov.lv 
2. Jurista Viirds, http:/www.lv.lv 
3. Ministru kabineta miijas lapa: htt~://www.mk.nov.lv 
4. Saeimas miijas lapa: http://www.saeirna.lv 
5. Satversmes tiesas m5ijas lapa: http://www.satv.tiesa.~ov.lv 



Kursa nosaukurns 
Kreditpunkti 
Apjom(akadi!misko 
kontaktstundu skaits 48 
semestrg 
Ziniitnes nozare 

Civilprocess 
3 

Zinrftnes apakSnozare Civiltiesibas 
Lekciju stundu skaits 3 2 
Seminrfru un praktkko darbu 
stundu skaits 

16 

Kursa autori 
DiZina Ose 
Kursa anotiicija 
Studiju kursa rnerkis ir apgiit civilprocesa teoriju un praksi. Izziniit biitiskaos 
civilprocesa institiitus un piemerot prakse iegiit5is teoretiskas ziniidanas, risinot 
civilprocesu~los kazusus. 
Students tiek iepazistinats ar civilprocesa principiem, tiesvedibas gaitu un procesualo 
dokumentu veidiem. Studiju kursa ietvaros tiek apliikotas daiiidu tiesvedibas veidu 
ipatnibas. 
Rezultliti 
Sekrnigi apgiistot So kursu, studenti iegikt izprabi par civilprocesa biitiskiem 
instittitiem, iegtist prasmi patsavigi izvCrtet un analizet civilprocesuBlos institiitus, 
sastiidit civilprocesuBlos dokumentus, risiniit civilprocesuiiliis situacijas, patstavigi 
piemerojot prakse iegiitas teoretiskiis ziniidanas. 
Kursu apraksts-plans 

Nr. p.k. Tema Paredzetais apjoms stundas 
1. Tiesibas uz tiesas aizsardzibu, civil& tiesvedibas radaniis 2 
2. Civilprocesa principi. Procesudie termipi, aicinaiana uz tiesu 4 
3. Tiesvedibas stadijas, Piekritiba, pakjautiba. Sankcijas, protokoli, tiesneSu 

atstatidana un noraididana. 4 
4. TiesZSanZis izdevumi. Lietas dalibnieki. 4 
5. Pieriidijurnu un pieriididanas jedzieni. Pieradiganas lidzeui, raksturojums. 

6 
6. Prasibas elementi, veidi. Prasibas nodroSiniiSana. Civillietas sagatavogana 

iztiesaganai. Atbildetiija aizstiiviba pret prasibu. 4 
7. Lietas iztiesSiSana, atlikdana. Tiesvedibas apturegana, izbeigdana, prasibas 

atst5iSana bez virzibas 4 
8. Tiesas spriedums, taisiianas kmiba, forma, saturs. AtseviSku tiesas 

spriedumu veidi, kliidu labodana, izligums 4 
9. Apeliicija. Kasacija 4 
10. AtseviSku kategoriju lietas. Sevidkii tiesvedibas ksirtiba. JaunatMZitie 

apst5ikIi. 4 
1 1. Nolemumu izpildes ipatnibas atseviSkas civillietu kategorijiis: piedzipa no 

juridiskiim personiim, uzturlidzeklu piedzipa, izlikSana no dzivokliem, 
atjaunodana darbii, ieveSana valdijumii U.C. 6 

12. Starptautiska civilprocesuZilii sadarbiba. Tiesiskas palidzibas liigumi 



dokumentu izsniegsanii. 2 
Prasibas kreditpunktu iegiifanai 
Lekciju apmeklgjums nav obligiits, semin- un praktisko darbu apmeklejums - 
obligiits + 2 starppiirbaudijurns (50%), kursa piirbaudijums - eks5imens (50%). 
Piirbaudijums (rakstveida) - tests un k-ss. 

Literatiira (01-macibu literatlira) 
1. Bukovskis V. Civilprocesa mgcibas griimata. - Riga, Autora izdevums, 1933. 
2. Civilprocesa likuma komentiiri. K.Torg5na red. TNA, Riga, 2006. 
3. Civilprocesa likums ar paskaidrojumiem. Sastiidij is F.Konradi un T.Zvejnieks 

- Riga, Valsts tipogriifijas izdevums, 1939. 
4. Civilprocesa likums. Riga, Kodifikgcijas nodalas 1938.gada izdevums. 
5 .  Licis A. Prasibas tiesvedibii un piergdijumi. Riga, TNA, 2003. 
6. Rozenbergs J., Brigis I. Padomju civilprocesuiiliis tiesfias. - Riga, "Zvaigzne", 

1978. 
7. Torgas K. Kii nevajag spriest tiesu.- Riga, Latvijas Universitiite, 1998. 
8. Ose D. TiesBSanBs izdevumu atlidzinsana un atbrivoSana no tiesas 

izdevumiem. Jurista Viirds, 2009.g.16. jiinijs, Nr.24125 (567/568), 23.-26.lpp. 
9. Bukovskis V. Civilprocesa miicibas grSimata. - Riga, Autora izdevums, 1933. 

Literatu'ra (02-papildliteratlira) 
1. Jauernig 0. Zivilprozessrecht. 24. Auflage. Miinchen, 1993. 
2. Vogel 0. Grunriss des Zivilprozessrechts, Bern, 1997. 

Literatiira (03-ieteicami periodika) 
1. Augstiikiis tiesas miijas lapa, http://at.gov.lv 
2. Jurista Viirds, http:/www.lv.lv 
3. Ministru kabineta mSijas lapa: http://www.mk.pov.lv 
4. Saeimas mgjas lapa: http://www.saeima.lv 
5. Satversmes tiesas miijas lapa: http://www.satv.tiesa.aov,lv 



Kursa nosaukums Civiltiesibu vispiirc?jie pamati 
Kreditpunkti 2 
Apjoms(akadt?misko 
kontaktstundu skaits 
semestro 
Ziniitnes nozare Juridiskii zin5itne 
Ziniitnes apakinozare Civiltiesibas 
Lekciju stundu skaits 18 
Semintfru un praktisko 
darbu stundu skaits 

14 

Kursa autori 
Kaspars Balodis 

Kursa anotdcija 
Studiju kursa merkis ir sniegt tiesibu bakalaura programmas studentiem ziniiganas par 
tiesibu jautiijumiem, kuri ir kopigi vis2m civiltiesibFm. Kursa ietvaros tiek apliikoti 
tiidi civiltiesibu pamatjautiijumi kii civiltiesibu jedziens, civiltiesibu iedalijums, 
civiltiesibu subjekti un objekti, subjektiviis tiesibas, tiesiskii darijuma jCdziens un 
veidi, tiesisko darijumu iztulkogana, gribas triikumi tiesiskajos darijumos, tiesisko 
darijumu forma, piirstiiviba tiesiskajos darijumos. 

Rezultiiti 
Sekrnigi apgiistot kursu, studenti iegllst priekgstatu par civiltiesibu vietu tiesibu 
sistEmSi, kii ari izpratni par normativajos tiesibu aktos reglarnenteto civiltiesibu 
institiitu blltibu un funkcij5im. . 
Studenti iegiist praktiskas iemqas civiltiesibu normu piemeroSan8. 
Studiju kursa apguves rezultiiG iegiitiis priekgziniiganas dod iespeju turpiniit studijas 
civiltiesib%, proti, apgllt saistibu tiesibas, lietu tiesibas, mantojuma tiesibas, gimenes 
tiesibas, komerctiesibas, darba tiesibas. 

Kursu apmksts-plans 

Nr. p.k. TEma Paredzetais apjoms stundSis 
1. Civiltiesibu jedziens un vieta tiesibu sistemii 4 
2. Civiltiesibu subjekti un objekti 4 
3. TiesiskSi darijuma jedziens, veidi un iztulkoSana 4 
4. Gribas trikumi tiesiskii dm-jumii 4 
5. PSirstiiviba 4 
6.  Tiesisko darijumu forma 4 
7. Prettiesiski darijumi un to sekas 4 
8. Subjektiviis tiesibas un to istenogana 4 

Prasibas kreditpunktu iegii3anai 
Lekciju apmeklejums nav obligiits. 
Seminiiru apmeklejums nav obligiits, taEu tiek qemts v&rii, ja izSkiras kopejais 
vErtEjurns semestn-. 
Viens obligiitais kontroldarbs (50 %). 
Kursa pSirbaudijums - eksiimens (50 %). 

Literatiira (01-miicibu literatiira) 



1. Balodis K. Ievads civiltiesib%. Riga: Zvaigzne ABC, 2007. 
2. Kalni~S E. Privsttiesibu teorija un prakse. Riga: Tiesu narnu agentiira, 2005. 
3. Vebers J., TorgZins K. Civiltiesibas kg tiesibu nozare. Riga: Latvijas 

Universitiite, 1997. 
4. Cakste, Konstantins. Civiltiesibas. Lekcijas. Riga: [b.i.], 193 7. 
5. Vinzarsjs N. Civiltiesibu problemas (Raksti 1932.-1939.). 
6. Riga: Erlena Kalniga un Viktora Tihonova izdevums, 2000. 

Literatiira (02-papildliteratiira) 
1. Brox H., Walker W.-D. Allgemeiner Teil des BGB. Koln, Berlin, 

Miinchen:Carl Heymanns Verlag, 2009. 
2. Horn N., Kotz H., Leser Hans G. German Private and Commercial Law: An 

Introduction. Oxford: Clarendon Press, 1982. 
Literallira (03-ieteicamb periodika) 

1. Balodis K. Labas ticibas principa loma miisdienu Latvijas civiltiesibiis I/ 
Likwns un Tiesibas, septembris 2002. 

2. Balodis K. Tiesisko darijurnu noslZgSana elektroniskii forms //Likums un 
Tiesibas. Jiilijs 2005. 

3. SlicZine E. Labas ticibas princips un tii piemeroSana Latvijas civiltiesib& /I 
Jurista Vads, 06.02.2007, nr. 6. 

4. SlicZine E. Labi tikurni un to nozime darijumu tiesiskajB attiecib5is I/ Latvijas 
VEstnesis. Jurista Viirds, 19.04.2005, Nr. 14(369), 26.04.2005, Nr. 15(370). 

5. Augst&iis tiesas miijas lapa: http://www.at.gov.lv 
6. Satversmes tiesas miijas lapa: http://www.satv.tiesa.gov.lv 



Kursa nosaukums Darba tiesibas 
Kreditpun kti 2 
Apjoms(akadZmisko 
kontaktstundu skaits 3 2 
semestrg 
Zinlitnes nozare JuridiskSi zinatne 
Zin atnes apakhozare Civiltiesibas 
Lekciju stundu skaits 24 
Seminaru un praktisko 
darbu stundu skaits 

8 

Kursa autori 
Velga Slaidipa 
Kursa anotacija 
Studiju kursa merkis ir apgiit darba tiesisko attiecibu regulEjumu, tas ir, normativu 
b&i, kas regule darba deveja un darbinieka ligurnisk5is attiecibas, un ar darba 
attiecibsim cieSi saistitss attiecibas. Minetajam regulejumam ir svariga nozime valsts 
ekonomisks un socials progresa sekrneSan8, kEi ari uzpEmEjdarbibas vides 
sakMoSanai. Attistoties pilsoniskai sabiedribai, pie kuras pieder sabiedriskas 
organizacijas, arodbiedribas, citas darbinieku un darba deveju organiBcijas, darba 
deveja un darbinieka tiesiskas attiecibas vairs nav tikai abu puSu priviita lieta. Tiis 
saistss ar efektivas darba aizsardzibas prasibam, valsts nodarbinstibas un socialo 
politiku. 
Rezultati 
Sekmigi apgiistot So kursu, studenti iegiist izpratni par darba tiesibu biitibu un 
pamatprincipiem. 
Studenti spej patstsvigi noSkirt darba tiesiskas attiecibas no c i t m  nodarbiniitibas 
formam, tai skaita Civillikuma reguleto uzpemuma liguma attiecib-, kii ari specifiku 
darba stridu risin5iSana. 
Kursu apraksts-plms 
Nr. p.k. Tema Paredzetais apjoms stundas 

1. Darba tiesibu, jedziens, vesture, avoti. 1 
2. Darba tiesiskas attiecibas. 2 
3. Darba ligurna j Edziens, sagatavosana. 1 
4. Darba liguma noslEgSana. 1 
5. Pabaudes noteikgana. 2 
6 .  Darba kmiba un darba deveja rikojumi. 4 
7. Darbinieka atbildiba un darbinieka tiesibas. 2 
8. Darba liguma groziSana un darba tiesisko attiecibu izbeigSan8s. 8 
9. Darba sarnaksa. 1 
10. Darba laiks. 2 
1 1. Atpatas laiks. 4 
12. Darba aizsardziba. 1 
13. Socialais dialogs, darba kopligumi. 1 
14. Darba stridi. 1 

Prasibas kreditpunktu iegsanai 



Lekciju apmeklEjums nav obligats. 
Seminm apmeklejums - obligiits + 1 starppFirbaudijums, 
kursa pibbaudijurns - rakstveida eksfimens - tests un k5izuss. 

Literatlira (01-m-cilbu literatlira) 
1. Mucinieks P. SociZl8 likumdogana. I.,II.dala, R., 1934.- 1935. 
2. Civillikuma komentibi. Saistibu tiesibas. R., Mans ipagums, 2000. 
3. Darba devEja rokasgrhata, R.,LabklZijibas ministrija, 2002. 
4. Cilvektiesibas pasaule un Latvijii. Ziemeles I. RedakcijZ. R.,2000. 
5. Kiselevs I.,SalidzinoS& darba tiesibas, M.,Prospekt, 2005. 

Literatara (02-papildliteratlira) 
1. Neimanis J. Psihologiskais terors darba vieta, juridiskie aspektill Jurista Viirds, 

------ 

2008, Nr.32 
2 . ~ 1 l u m s ~ f i b . ~ ~ ~ S ~ k f e ~ ~ ~ S a i l u m a  - 

juridiska biznesa biroja izdevnieciba, 2002. 
3. Krimphove D.,Europaeisches Arbeitsrecht, Minchen, 200 1. 
4. Polis F., ievads Eiropas Savienibas darba tiesibas, R., RSEBAA, 2004 
5. Dindune R., PlaG K., darba likuma komentiiri, R., Dienas Bizness, 2002. 

Literatiira (03-ieteicamii periodika) 
1. http://www.lm.gov.lv 
2. http://www.ttc.1~ 
3. http://europa.eu.int/eur-lex 
4. Viedokli un skaidrojumi, Latvijas VEstnesis Jurista Vads  



Kursa nosaukums 
Kreditpun kti 

Gimenes un mantojuma tiesaas 
3 

Apjoms(akadZmisko 
kontaktstundu skaits semestrg 4 8 

Ziniitnes nozare Juridiskii ziniitne 
Zinrftnes apakSnozare Civiltiesibas 
Lekciju stundu skaits 26 
Seminiiru un praktisko darbu 
stundu skaits 22 

Kursa autori 
Inese Libipa-Egner. Kristine Zile. Linda Damane 

Kursa anotrfcija 
Kurss ir paredzEts studentu kTi n&oSo juristu profesiondiis darbibas pamats gimenes 
un mantojuma tiesibu jomB Kurss ietver gimenes un mantiskas tiesiskas attiecibas 
regulCjo90 normativo aktu pielietojumu, ipaSu uzmanibu veltot Latvijas Republikas 
Civillikumam, jaun&as tendences un atziqas gimenes, mantojuma tiesibu jomq 
praksE a k t d o s  probl~mjaut.iljumus, prakses un teorijas pretstatijumu. Kursa ietvaros 
studentiem dota iespgja izzinst normativos aktus, kas attiecas uz gimenes, mantojurna 
tiesibiim; attistit prasmi "redzet" gimenes, mantojuma tiesibas kopsakara ar tiidiem 
kursiem kg saistibu, lietu, romieSu tiesibas; petit gimenes, mantojuma tiesibas skaroSo 
institiitu vBsturisko attistibu (ipdu uzmanibu veltot senajai Romai un vesturiskajam 
periodarn pEc Latvijas Republikas Civillikuma pie~emSanas); izpetit Srvalstu 
normativos aktus un Latvijai saistoSos normativos aktus gimenes tiesibu joma; apgiit 
juridisko problemu atrisinSanas prasmes; iepazit tiesu praksi gimenes, mantojuma 
tiesibu jom8; izpCtit zverinatu not- darbibu. 

Kursa apguves rezultSt5 student. biis a~cruvuSi: 
- gimenes, mantojuma tiesibas reglamentEjoSos tiesibu avotus; 
- izpratni par saderinaSanas, laulibas, gimenes, vec&u un bErnu savstarpcjo 

attiecibu, adopcijas, aizbildnibas, aizgadnibas, radniecibas, civilst5ivok~u aktu, 
paternitiites institfitu biitibu un saturu, kii afi mantojuma, mantinieka, legatiira 
instittita biitibu un saturu; 

- laulibas SkirSanas lietu veSanas procesu; 
- izpratni par vec&u un bernu savstarpEjiem pien&umiem, vecau  un bernu 

personisko un mantisko attiecibu biiti'bu, to lomu sabiedribii; 
- adopcijas procesu; 
- biirigtiesu darbibu un to nozimi vecdsu un bernu personiskajib un mantiskajgs 

attiecibiis. 
- d a d a s  teorijas par neatraidibno mantinieku neat~emamiis mantojuma dalas 

izdaliSanu; 
- izpratni par pEdEj5is gribas rikojuma sastdiSanas un apliecinSanas btitibu; 
- mantojuma lietu veganas procesu; 
- izpratni par likumiskiis mantoSanas biitibu. 

un izveidoiugi kompetences: 
- izprast un pielietot gimenes, mantojuma tiesibas skaroSos tiesibu avotus; 
- sistematiski un racioniili piemerot juridiskiis metodes gimenes, mantojuma 



tiesibas skaro3u problemu atrisinsanai; 
pztit juridisko infonn~iciju (juridiskh informiicijas apstrade); 

- kritiski analGt jam&& tendences un atziqas gimenes tiesibu jom& prakse 
aktuiilos problemj autiij umus. 

Kursu apraksts-plans 
Nr. p.k. TEma. Paredzetais apjoms stundiis 

1. Qimenes tiesibas. VispBigie noteikurni. Laulibas nosl8g6ana. Lauliito tiesibas 
un pien&umi. 4 

2. Laulibas izbeigganiis. 2 
3. V e c h  un bErnu savstarpejo tiesibu un pien&umu pamati. 4 
4. Vec&u un bernu personis& un mantiskis tiesibas un pienaumi. 4 
5. Kontroldarbs 2 
6 .  Aizbildniba un aizgsidniba. 2 
7. CivilstSivokju akti. 2 
8. Kontroldarbs 2 

I 9. Mantojuma tiesibas. Vispb-gie noteikumi. 2 
10. Likumisb manto3ana. 4 
11. TestamentZirii rnanto9ana. Savstarpgjie testamenti. PEdEjiis gribas rikojurna 

izpildikna. 4 
1 2, Legiiti . 2 
13. Kontroldarbs 2 
14. Ligumiskii manto8ana. 2 
1 5. Mantojuma atklSan&, apsadu-ba un mantojuma prasiba. Mantoj uma 

piepemsana un ie@$ana. Lidmantinieku attiecibas. Mantojuma daliSana. 4 
16. Kontroldarbs 2 
17. Mantojuma tiesibu izbeigSan5is un zaude9ana. Mantojuma lietu kiErtoBana pzc 

2003 .gada 1 .janv&a. 4 
Prasibas krednpunktu iegi%anai 
Lekciju apmeklejums nav obliggts. 
3 serninm apmeklejums ir obligiits. 
Praktiskie darbi ir v~larni, jo to esamiba/neesamiba var ietekrnet gala atzimi. 

I- 
Starppiirbaudijums - 2 kontroldarbi (veido 50% no gala atziines) 
Kursa piirbaudIjums (rakstveida - tests un k-ss) - eks-ens (veido 50% no gala 
atz-mes) . 
LITERATORA GIMENES TIESIBU D ~ A  
Literatisra (OI-mricrbu literatiira) 

1. Civillikuma komentiiri. Gimenes tiesibas. Sastiidijis J.VEbers, Mans 
@&urns, Riga, 2000. 

2. Civillikuma komentiiri. Mantojuma tiesibas. Sastiidijuii RKrauze un 
Z.Gencs, Mans ipdums, Riga, 1997. 

3. V.Kalnipi. Romieiu civiltiesibu pamati. "Zvaigzne", Riga, 1977. 
4. A.B.aome~. PNMCKO~ YacTnoe npaBo, non penarcsaeii B.C.Hepcec~nsa. 

H3Jta~eJXbclrcaSI rpynna <<HH@PA M - HOPMAD, M o c ~ s a ,  1997. 
5. Fr. Georg von Bunge. Liv - und Esthlaendische Privatrecht, 2. Teil. 

Dorpat, 1839. 
6. K.Erdmann. System des Privatrechts der Ostseeprovinzen Liv-, Est-, und 

Curland. Kymmel's Verlag, Riga, 1892. 
7. B.E~KOBCICH~~. CBOAI, ~ P ~ ~ I C A ~ H C I C ~ I X I ,  Y3a~onennii r y 6 e p ~ a i i  



np~16an~~iiclcux. P ~ r a ,  1914., 1.da)a. 
8. ~I.M.TH)TPH)MoBL. r p a ~ a ~ c l c o e  npaso. Taply, 1927. 
9. K.takste. Civiltiesibas. Lekcijas. 1937.g. 
10. K.eakste. Civiltiesibas. 1940.g. Manuskripts. 
11. Krfimipl J. "Tiesu prakse stridos par lauliito mantas daliianu". Latvijas 

VZstnesis, pielikums Jurkta Viirds. 2004.24.februiiris, Nr.7 (312). 
12. Dzelme J. Par lauliito atseviQiis mantas tiesisko stavokli Civillikumsi. 

Latvijas Vzstnesis. 1999.25.februPris, nr. 54. 
13. Briedis E. Par nekustamo ipazumu kB laulatsi atseviiho mantu. Latvijas 

VZstnesis. 21.05.2002.Nr.75 
14. PalEikovska M. Laulato likumiskas mantiskiis attiecibas un to risiniijurns. 

Latvijas VZstnesk. 2000.2l.novembris, nr.4181420. 
15. Kalnipri E. Par lauliito kopmantas prezumpcijiim. Latvijas VEstnesis, 

Nr.2011204,1998. 
16. ViSpakova G. Par lauliito likumiskajiim mantiskiim attiecibiim. Latvijas 

Vzstnesis, Nr.264/267,1999. 
17. J.Bojiirs. Starptautiskas priviittiesibas. Riga, Zvaigzne ABC, 1998.g. 
18. G.Kege1. Internationales Privatrecht. 6.Auflage, Verlag C.H.Beck, 

Muenchen, 1987. 
19. M.~orycnasclca~. MexAy~apo~aoe sacTHoe npaso. Mocrcsa, 

M e w y ~ a p o ~ ~ o e  omomeHas, 1994. 
20. Cheshire and North's Private International Law, 12. edition, Butterworths, 

Literatlira (02-papildliteratlira) 
Normativie akti: 

blikas Civillikums. Ievads. 
. Latvijas Republikas Civillikums.Gimenes tiesibas. 

Par atjaunota Latvijas Republikas 1937.gada 
Civillikuma gimenes tiesibu dalas speki3 stillanas laiku un kiirtibu. 

piepemtiis Latvijas Republikas Satversmes 8. 

as Asamblejas 1989. gada 20. novembri piepemtii Bernu tiesibu 

. Eiropas Cilvektiesibu un pamatbrivibu aizsardzibas konvencija. 

. AN0 Generalas Asamblejas 1948. gada 10. decembra Vispareja cilveka tiesibu 

8. 1996. gada 25. janviira Eiropas Padomes Konvencija par bernu tiesibu 

Briseles II regula. Padomes 2003. gada 27. novembra Regula (EK) Nr.220112003 
par jurisdikciju un spriedumu atziganu un izpildi laulibas lietas un lietas par 
veciiku atbildibu. 

0. Civilprocesa likums 
1. 2005.gada 17. marta CivilstavolJa aktu likums. 
2. 2006.gada 22. janija likums Biiriptiesu likums. 
3. 1998.gada 19. jiinija Bernu tiesibu aizsardzibas likums. 
4. 199S.gada 2. novembra likums Par valsts pensijiim. 

s Par dzivowa ipaiumu. 
bruiira likums Par dzivojamo telpu iri. 

. jfinija Uzturlidze~u garantiju fonda likums (speka ar 2004. gada 
1. jiiliju). 

18. LR Ministru Kabineta 2005.gada 28. jiinija noteikumi Nr. 486 Laulibas 
noslegganas klm-ba brivibas atpemLanas vietii. 



19. LR Ministru Kabineta 2003. gada 11. marta noteikumi Nr. 111 Adopcijas 
kartiba. 

20. 1967. gada 25. janvara Eiropas Padomes Konvencija par bernu adopciju 
(Saeimii 2000. gada 16. martii piepemts un 2000. gada 30. martii izsludinats 
likums, a r  kuru tiek piepemta un apstipriniita S i  Konvencija). 

21. 1993. gada 29. maija Hiigas Konvencija par bernu aizsardzibu un sadarbibu 
starpvalstu adopcijas jauttljumos (Saeimii 2001. gada 25. oktobri piepemts un 
2001. gada 9. novembri izsludiniits likums, a r  kuru tiek piepemta un 
apstiprinata g i  konvencija). 

22. 2004. gada 23. septembra VispiirEjHs izglitibas likums. 
23. 2002. gada 31. janviira Seksuiilb un reproduktivits veselibas likums. 
24. 2002. gada 31. oktobra Valsts sociiilo pabalstu likums. 
25. 1980. gada 20. maija Luksemburgii parakstita Eiropas Konvencija par 

nolemumu atziiianu un izpildi par bernu aizbildnibu un bernu aizbildnibas 
atjaunoganu, kura ar Saeimii 2002. gada 7. marts piepemtu un 2002. gada 20. 
martii izsludiniitu likumu piepemta un apstiprinata. 

26. 1975. gada 15. oktobri Strasburgii parakstitii Eiropas Konvencija par to bernu 
tiesisko statusu, kuri nav dzimugi lauliba, kura a r  Saeima 2003. gada 15. maijii 
piegemtu un 2003. gada 28. maija izsludiniitu likumu piepemta un apstipriniita. 

27. 1966. gada decembra Starptautiskais pakts par pilsopu un politiskajam 
tiesibiim, kas st'djas spekii Latvijas RepubliM 1992. gada 14. jiilijii (publicgts 
laikraksta "Latvijas Vi2stnesis"2003. gada 23. aprili). 

28. LR Ministru kabineta 2002. gada 3. septembra noteikumi Nr. 403 Laulato 
mantisko attiecibu registrilcijas hr t iba .  

29. LR Ministru kabineta 2002. gada 3. septembra noteikumi Nr. 404 Noteikumi 
par laulitto mantisko attiecibu registracijas valsts nodevu. 

30. LR Ministru kabineta 2003. gada 1. jiilija noteikumi Nr. 348 Par  minimalo 
uzturlidzekju apmeru bernam. 

31. Ministru Kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumi Nr. 770 Audiugimepu 
noteikumi. 

32. 2005. gada 17. marta Valsts nodroginatiis juridiskais palidzibas likums. 

Literatiira (03-ieteicamd periodika) 

3. ht~://www.satv.tie~a.~ov.lv/ 
4. http://www.at.gov.lv/ 
5. http://www.lursoft.lv/ra/ 
6. http://ome.nais.1v/ 
7, http://www.lursoft.lv/lsdb/ 
8. http://www.ius.lv/ 
9. http://www.tm.gov.lv 
10. LR AugstiikikSis tiesas Plenuma 1993.gada 21. jiinija 1Emums "Par tiesu praksi lietiis 

par faktu konstateganu, kuriem ir juridiska nozime" 
11. ,,Tiesu prakse civillietu izskatiiianii par berna izcelganiis noteisanu, adopcijas 

apstipriniiganu un atceBanu, uztur l idze~u piedzipu no vecakiem berna 
uztureganai, laulibas gl@danu un neesamibu"// Tiesu prakses apkopojums, AT, 
2004. gada septembrisll www.at.nov.Ivllvlinfolsurnrnar~/2004/ 

12. ,,Par gimenes tiesibu normu piem~ro~anu"11 Tiesu prakses apkopojurns, AT, 2007. 
11 www.at.gov. 1~/1~/info/summary12007/ 

13. ,,Tiesibu normu piemerogana laulato mantiskajiis attiecib8s"ll Tiesu prakses 
apkopojums, AT, 2007. 11 www.at.~ov.lv/lv/info/sumrnar~120071 

14. LR AugstiikikHs tiesas SenikHta tiesu prakses apkopojums IieBs, kas saistitas ar ierakstu 
izdarisanu civilsMvok~a aktu registros - LV 2000. gada 18. maijs. 



15. AT SenSita Civillietu departamenta spriedumi: skat. 
httu:l/www.at.gov.lv/lv/info/archive/devartment 1 I 

16. Latvijas Republikas AugstBkas tiesas Senaita Civillietu departamenta spriedumi 
un lemumi N ,,Tiesu narnu agentiiras" izdotie nolemumu apkopojumi no 1996. Iidz 
2007. gadam 

17. AT SenBta Administrativo lietu departamenta spriedumi: 

skat. htto:llwww.at.~ov.Iv/lv/info/archive/deoartment3/ : 

1 2.12.2007. Sen& Administrativo lietu departamenta spriedums lietii nr. SKA- 
5 1212007 
MorSilais kaitE-iums. kas nodarits ar iesades IEmumu par berna iznemianu no 
kimenes; moral% kaitEiuma atlidziniiSanai verteiarnie apst~ikli 

16.01.2007. Seniita Adrninistrativo lietu departamenta lEmums lietii nr. SKA- 
1 44/2007 Par s~biektiva~i3rn tiesibiim prasit iecel8anu par aizbildni; par adopciias 
procesu. ja potencidie adoptEtgi ir grvalstnieki; par populSirsiidzibu iesniegganas 
ierobeitoiumu pielauiarnibu 

08.06.2006. Seniita Administrativo lietu departamenta IGmums lietii nr. SKA- 
299/2006 
Par biiuS5i aizbildoa tiesibm versties ar oieteikumu ties% lai aizsargiitu bernu tiesibas 
un intereses. ~ZirsOdzot bgriatiesas IEmumu, ar kuru atiaunotas apriives tiesibas 
veciikiem un aizbildnibas institiita iegu un aizbildaa statusu 

1 1.07.2004. Senilta Admi~listrativo Iietu departamenta 11Ernums lietii nr. SKA- 
125/2004 
BBriatiesas atzinums, kas snieas tiesai pBc uieprasiiuma oar berna dzives vietu, nav 
administrativais akts 

I LITERAT0R.A MANTOJUMA TIESBU D a A  

1 
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1 
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8. K.Erdmann. System des Privatrechts der Ostseeprovinzen Liv-, Est-, und 

Curland. Kymmel's Verlag, Riga, 1892. 
9. Gyrco~c~ai i  B. C B O A ~  r p a r n a ~ c ~ ~ x ~  Y ~ ~ I C O H ~ H H ~ ~  ry6ep~a l i  

~ ~ M ~ ~ J I T H ~ ~ C I C N X .  Para, 1914,l.nac-m. 
10. TIOT~IOMOB~~ H.M. rpamaacleoe npaBo. Tap~y, 1927. 
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12. Bukovskis V. Latvijas mantojuma tiesibu projekts. Tieslietu Ministrijas 
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13. Jaunai Civillikuma apskats. Mantojuma tiesibas. Daugavpils, 1937. 
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15. Davis J. Jauna Civillikuma apskata. Daugavpils, 1937. 



16. Schlueter W. Ebrecht. Verlag C.H.Beck, Muenchen, 2000. 
17. H.Brox. H.Erbrecht. Berlin, Bonn, Muenchen, 1996. 
18. Danish Law. A General Survey. Copenhagen, 1982, p.97 - 118. 
19. The Finnish Legal System. Helsinki, 1985, p. 174 - 181. 
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Literatiira (02-papildliteratiira) 
Normativie akti 

1. 1.LR Civillikums. 
2. 2.LR likums "Par atjaunota Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, 

mantojuma tiesibu un lietu tiesibu dalas s p E b  stii9anas laiku un k8rtibu." 
3. 3.LR Civilprocesa likums. 
4. 4.NotariBta likums. 
5. 5.MK Noteikumi p a r  mantojuma registra un mantojuma lietu ve3anu. 

Literatara (03-ieteicamii periodika) 



Kursa nosaukums Komerctiesibas 
Kreditpun kti 3 
Apjoms(akadZmkko 
kontaktstundu skaits semestrg 

48 

Zintitnes nozare JuridiskZi zinZitne 
Zintitnes apakinozare Civiltiesibas 
Lekciju stundu skaits 36 
Semintiru un praktkko darbu 
stundu skaits 

Kursa autori 
Aivars Logmanis 
Kursa anotticija 
Kurss sniedz parnatzin3anas un praktiskas tiesibu normu piemeroSanas iemqas 
speciiila privsittiesibu nozare - komerctiesib&. Kursa ietvaros tiek apskatiti galvenie 
komerctiesibu pamatinstittiti - komersants un komercdarbiba, komercregistrs, 
u ~ ~ m u m s ,  filiiile, firma, atsevigki komerci5ilZis piirstZivibas veidi, komercdarijumi, 
Civillikuma sabiedribas, persondsabiednibu un kapitiilsabiedribu, sabiedribu 
reorganiacijas un koncernu tiesiskais regulejums. 
Raulttiti 
Sekrnigi apgfistot kursu, studenti iegfist izpratni par komerctiesibu btitibu un 
galvenajiem principiem, kZi ari iegust praktiskas tiesibu normu piemEroSanas iemqas. 
Kursu apraksts-pltins 
Nr. p.k. Tema. Paredzetais apjoms stundas 

1. Ievads komerctiesib&. 2 
2. Komersanta, komercdarbibas un saimniecisk& darbibas jEdziens. 2 
3. Komercregistrs. 2 
4. Firma. 2 
5. UzpEmums un ta filiiile. 2 
6. Seminks - Komercregistrs. Firma. 2 
7. Prokiira un parast5 komercpilnvara. 2 
8. Komercagents un mdderis. 2 
9. Seminiirs - Prokiira un parastii komercpilnvara. 2 
10. Komercdarijumi. 4 
1 1. Seminks - Komercagents un m&leris. 2 
12. Pkskats par civiltiesiskiis (Civillikuma) sabiediiibas regulejurnu. 2 
1 3. PersonSilsabiedribas. 4 
14. Seminiirs - kontroldarbs (kZizuss). 2 
15. KapiMlsabiedriias. 6 
16. Seminas - kontroldarbs (teorija). 2 
17. Kapitfilsabiedriiu reorganizilcija. 2 
18. Koncerni. 2 
19. Citas sabiedriiu formas. 2 
20. Seminiirs - KapitZilsabiedr'ibas. 2 

Praszbas kreatpunktu iegsanai 



Lai iegiitu kreditpunktus, j&Wo rakstveida eksiimens, kurS sastiiv no teorijas 
jautiijumiem un k&usa. Priekgnoteikurns pielaiSanai pie eksknena - daliba visos 
seminaos un kontroldarbos. Kontroldarbu atzimes ipatsvars kopeja vertejumii - 50 %. 

Literatiira (01-mdcibu literatiira) 
1. Balodis K. Jaunais komercdm-jumu regulejums un B piemCroSana // Jurista 

viirds, 2009. gada 26. maijs, Nr. 2 1 (574), 
2. StrupiSs A. Komerclikuma komentiiri. A daja. Komercdarbibas vispiirigie 

noteikumi (1 .-73. panti), 2003. 
3. StrupiSs A. Komerclikuma komenmi 111. B daja. Komersanti. XI sadaja. 

Kapitiilsabiedribas (1 34.-184. panti), 2003. 
4. LoSmanis A. Jaunais Latvijas Komerclikums 11 Tiesibu transformiicijas 

problemas sakara ar integrZiciju Eiropas Savienibg. Starptautiskiis konferences 
materiali. Riga, 2002,297. Ipp. 

5. Cakste K. Tirdzniecibas tiesibas. Ievads un I dala. [B.v., b.i.1, 1939. 
6. Lebers A. Tirdzniecibas tiesibu piirskats. Riga, Valters un Rapa, 1927. 

Literatiira (02-papildliteratfira) 
1, Balodis K. Jaunais komercdariijumu regulejums un tii piemeroSana // Jurista 

viirds, 2009. gada 26. maijs, Nr. 2 1 (574), 
- 2. Strupigs A. Komerclikuma komentiiri. A dala. Komercdarbibas vispiirigie 

-: noteikurni (1 .-73. panti), 2003. 
3: StrupiSs A. Komerclikuma komentiiri 111. B daja. Komersanti. XI sadala. 

KapitSilsabiedribas (1 34.-184. panti), 2003. - 
4. LoSmanis A. Jaunais Latvijas Komerclikums I/ Tiesibu transforrnacijas 

problemas sakarii ar integraciju Eiropas SavienibZi. Starptautiskas konferences 
materiali. Riga, 2002,297. lpp. 

,5. Cakste K. Tirdzniecibas tiesibas. Ievads un I dala. [B.v., b.i.1, 1939. 
- 6.  LEbers A. Tirdzniecibas tiesibu piirskats. Riga, Valters un Rapa, 1927. 

. 'u&ratiira . , (03-ieteicamd periodika) - .L;' 1. iurnals "Jurista viirds" 
. - - ., 2. MeneSraksts "Likums un Tiesibas" 

I - . - 
1 . . -, - .3. Laikraksts "Dienas bizness" l.7- : . . -  A 4. http://home.lanet.lv/-aivarsl - ' .  < . - 

I ;... . . -- . -. , A  '+ - 5. http://www.ur.gov.1v 
, - .  .. - 7 ,  - ' . .  . . . 

f, .' ' - - - - - - 
. 7 -  

-+ 1. - 

- - 
- - .  



Kursa nosaukums Lietu Fpduma) tiesibas 
Kreditpun kti 3 
Apjoms(akadEmisko 
kontaktstundu skaits semestrg 

48 

Zindtnes nozare Juridiskii ziniitne 
Zindtnes apakSnozare Civiltiesibas 
Lekciju stundu skaits 3 2 
Semintiru un praktisko darbu 
stundu skaits 

16 

Kursa autori 
Annija gvemberga 
Kursa anotticija 
Kurss paredzets zinSlSanu sniegsanai par civiltiesibu apakSnozari - lietu tiesib-. 
Kurss ietver Civillikuma 3.ddii ,,Lietu tiesibas" ietvertii regulejuma apguvi, tai skaitii 
par lietu klasifikSciju, valdijumu, TpaSumu, tli iegtiganu, aizsardzibu un izbeigganos, 
par neipasnieka lietu tiesibiim (serviiXiti, reZilnastas, izpirkurna tiesibas). Kursa 
ietvaros studenti apgnst teoretisko petijumu un tiesu prakses atzigas lietu tiesibu 
jautiijumos, kii ari pielietot iegfi% zinSkmas praktisku k m s u  risinsanii un tiesu 
prakses analizE3anii. 
Rezulfa'ti 
Kursa apguves rezultZit8 studenti bas apguvugi: 
- izpratni par lietu tiesibu sistemu un to vietu kopejii civiltiesibu sistemii; 
- lietu tiesibu svm'Tg~o institiitu: valdijuma, ip$uma, kilas un ipaSuma aprobeiojurnu 
problemlitiku; 
- lietu tiesibu regulejuma ipatnibas normativajos aktos papildus Civillikumam; 
- jautilkajos ziniitniskajos petijumos izstriidiim koncepcijas par lietu tiesibu 
instittitiern; 
- tiesu prakses svarigikos seciniijumus attiecibii uz lietu tiesibu normu piemZroSanu 
un izveidojugi kompetences: 
- piem6rot lietu tiesibu institiitu regulejumu prakse (risinot kihsus,  gatavojot 
juridiskus dokumentus); 
- analizet tiesu praksi lietu tiesibu jomii; 
- kritiski izvertet tiesu prakses atbilstibu jaunaajiim zinstniskajiim atzip-; 
- inantot  doktrinas un tiesu prakses atzi~as patstiivigajii ziniitniskajs darb8. 
Kursu apraksts-plans 
Nr. p.k. TEma. Paredzetais apjoms stundB 

1. Lietu tiesibu jedziens, prieksmets un sistema. 4 
2. Lietu klasifikgcija. 4 
3. Valdijums, 6 
4. IpSuma tiesibu jedziens un saturs. 6 
5. fpaSuma iegtiSana un izbeigianSis. 6 
6. ipaSuma aizsardziba. Tpaguma prasiba. 6 
7. Servitiiti. 4 
8. ReSilnastas. 4 
9. @las tiesiba. 4 
10. Izpirkuma tiesiba. 4 



Prasibas kreditpunktu iegaanai 

Studentiem japmekle lekcijas un seminm nodarbibas. Nodarbibu procesii ir 
paredzeti divi pabaudes darbi. Apgiistot kursu, tii nobeigumii studentam ir jiiuzraksta 
referiits . Kursa p&baudijums - eksiimens 

Literatiira (01-mdcTbu literatiira) 
1. Rozenfelds J. Lietu tiesibas. Zvaigzne ABC, R. 2004,294. lpp. 
2. Rozenfelds J. Valdijuma teorijas. Latvijas Universitiites Zinatniskie raksti. 

740. sejums. R., 2008.42. - 60. lpp. 
3. Rozenfelds J. RomieSu civiltiesibu pasniegSanas metodika Latvijas 

Universitiite un t% ietekrne uz Latvijas tiesib5im (I)// Likums un tiesibas 10. 
sejums, nr. 6., 2008. gada jiinijs, nr. 7,2008.g. augusts. 

4. Rozenfelds J. The Concept and Content of Property Rights in Latvian Law / 
- - - - - - - - - 

9*--w*wLatvi5a91L~d&~ 
raksti: Juridiskii ziniitne 7 19. sejums - 2007. 

5. Griitups, A., KalnigS, E. Civillikuma komentiiri. fpaSums (927.-1129.p.). Riga: 
2002 

6. ViSgakova G., Balodis K. Latvijas Republikas Civillikuma komentai. Lietas. 
Valdijums. Tiesibas uz svegu lietu (841. - 926., 1130. - 1400. p. ). Riga, 1998. 

Literatara (02-papildliterat&a) 
1. Torghs K., Griitups A., Balodis K., ViSpakova G., PetroviCs S., KalnigS E., 

BiEms A. Latvijas Republikas Civillikuma komentSiri. Saistibu tiesibas (140 1. 
- 2400. p.). Riga, 1998. 

2. Bukovskis V. Civilprocesa miicibas griimata. -- R., 1933. 
3. Svemberga A. Par nekustamii ipduma pirmpirkurna tiesib-. Latvijas 

Vestnesis. Jurista Vads. 21.05.2002 10 (243); 04.06.2002 11 (244) 
4. Virko E. Zemesgrmatu pieejamiba un ticamiba Jurista V&ds. 01.04.2008 13 

(517) 
5. VinzarSijs N, Lietu tiesiba, Valdijuma sastiivs, Ieilguma nozime civiltiesibu 

sistemii Civiltiesibu problemas. Raksti (1932. - 1939.) 2000 
6. Tiesu prakses apkopojurns (2006) Par tiesu praksi lietiis, kas izriet no servitiitu 

tiesib- (www.at.gov.1~) 
4 & k r s t # i & & i e t e i c ~ ~ i k a )  

------------- 

I .  PETTJUMS par Civillikuma Lietu tiesibu daas (ceturtB, piektiis, sesGs un 
septitas nodajas) modemi-ijas nepieciegarnibu (www.tm.gov.1~) 

2. PBtijums par Civillikuma lietu tiesibu dalas pirmiis, otrgs un treSiis daias 
modernizkijas nepiecie~amiiu (www.trn.gov.1~) 

3. Nekustamii ipa3uma tiesibu regulejums pEc zemes reformas pabeigganas - 
Civillikuma zemes un Eku nedal5imTba.s koncepta pilnigas ievieganas problems 
(www.tm.gov.1~) 

4. Jurista VSirds 
5. Likums un Tiesibas 



Kursa nosaukums Snistibu tiesibns 
Kreditpun kti 4 
Apjoms (akadgmis ko 
kontaktstundu skaits semestrg 64 

Zintitnes nozare Juridiska zin8tne 
Zintitnes apak Snozare 
Lekciju stundu skaits 40 
Seminiiru un praktisko darbu 
stundu skaits 24 

Kursa autori 
Hd. Tiesibu habil. doktors, prof. Kalvis Torghs 
Kursa anotticija 
Saistibu tiesibu kursa tiek apgiiti civiltiesisko saistibu visphigie jautajumi: saistibu 
raganib un veidi, darijumu un deliktu dalibnieki, gribas izpaudumi, saistibu saturs un 
forma, izpildijums, phkapumi un atbildibas visp&ejie noteikumi, saistibu izbeiggangs, kg 
ari deliktu un vainas konstatESanas jauajurni. 
Ka ari apgiist Civillikuma un citos likumos reguletas konkreas saistibu tiesiska 
attiecibas: daZidu veidu ligumus (atsavinajuma, atdoSanas, darbu izpildes u.c.), kii ari 
saistibas, kas rodas no personas un mantas aizskhumiem, neuzdotas lietvedibas un 
netaisnas iedzivoSan8s. Tiek apllikoti Civillikuma regulEtie ligumi, kg pirkuma, piegades, 
daviniijuma, aizdevuma, ires, qii?muma, pbadgjuma, pilnvarojuma ligums, t5 ari 
atsevigkos likumos reguletie, bet prakse ne m e  svarigie apdroSin%anas, btivniecibas 
U.C. ligumi. Kurss sniedz ieskatu atbildib8 par miesas bojsjumiem, brivibas, goda, ciepas, 
mantas aizsk5irumiem. 
Rezulttiti 
Kursa ietvaros jaiegiist teoretiskie pamati par darijumu un deliktu tiesisko regulejumu, 
izpratne par saistibu attiecibu daudzveidibu, d a d i e m  vienpusejiem darijumiem, 
ligurniem, deliktiem, saistibu izcelganos, dalibniekiem, solidiiriim saistibiim, saistibu 
izpildi un citiem gadijumiem, kad saistibas izbeidzas. JSiapgiist profesiondas prasmes 
atrisinat konkretus konfliktus, piemerojot saistibu tiesibu visp&Ejas norrnas, tiesibu 
teorijas un judikattiras atzipas. Japgiist iemqas attiecigu prasijumu formul~~anai un 
pamatoGanai stridos par saistibiim. 
Kursa ietvaros studejoSie apgiist teoretisku izpratni un prasmes piemErot teoriju konkretu 
juridisko uzdevumu risinSganai, ieverojot specifiskos noteikumus par daiada veida ligumu 
noslEg5anu, izpildi un atbildibu par ligumu, k8 ari iirpusliguma saistiiu aizskhmiem. 

Nr. p.k. Tema Paredzetais apjoms stundas 
1 . Saistibu jedziens. Saistibu tiesibu sistema. Tiesiski darijumi. Ligurni. Liguma 

jedziens, veidi, nosleg3ana, forrna. Liguma saturs. 6 
2. Liguma sekas. Saistibu kopdalibnieku savstarpej8s attiecibas. 6 
3.  Saistibu tiesibu pastiprinSigana, Procenti. 4 
4. Neatlautas darbibas, to izpausmes, sekas. Tiesiskiis aizsardzibas lidzekli. Atbildiba. 

(Prasijumi no neatlaurn darbibas). Zaudejumi un to atlidziba. 8 
5. Saistibu izpildijums. Saistau izbeiggana bez izpildijuma, piirveidogana. 6 
6. Atsavinajuma ligumi (pirkuma, maipas, piegades, uztura ligums). DiivinTijums. 6 
7. Atdoganas ligumi (aizdevums, glabajums, patapinajums). Nomas (ires) ligums. 6 
8. Prasijumi no darba attiecibm. 6 
9. Sabiedribas ligurns. Laimes ligumi. Prasijumi no svegu lietu phziqas (pilnvarojuma, 



komisijas ligums). 6 
10. ApdroSinSiSanas ligums. 4 
11. Prasijumi no Sirpusligumiskiem tiesibu aizskiirumiem (deliktiem). Prasijumi no 

netaisnas iedzivoganik. 6 
Prasibas kredirpun ktu iegiiganai 
S e m i n h  apmeklEjums - obligiits + 1 starppZirbaudijumi (50%) 
Kursa piirbaudijums - eksmens (50%) 
PZirbaudijums (rakstveida) - teoretiskie jautajumi un k m s s .  
Literatiira (01 -m-cTbu literatiira) 

1. TorgSins K. Saistibu tiesibas I dda. Riga: TNA. 2006. 
2. LR Civillikuma komentiiri. Saistibu tiesibas (1402.-2400.p.). Autoru kolektivs prof. 

K.TorgSina visp. zin. redakcija. Otrs papild.izd. R., 2000. 
I 

3. Bitws A. CiviltiesiskSi atbildiba un tSis veidi, R., 1 997. 
4. Sinaiskis V. Civiltiesibas Latvijas vispiirEjo civiltiesibu zinSitniskSi apstriidiijumii. 

VispSirEjie civiltiesibu parnati. 1935. 
5. Sinaiskis V. Latvijas civiltiesibu apskats. Lietu tiesibas. Saistibu tiesibas. Riga: 

Latvijas Juristu biedriba, 1995 ., 1996. n 6. TorgSins K. "Eiropas ligumu tiesibu principi" un Latvijas civiltiesibas.1lLZA Vestis. 
2002.,56.sEj. Nr. 4.15.16. 

7. Civiltiesisku ligumu paraugi. 2.papildiniitais izdevums. Miicibu lidzeklis. Riga: 
TNA, 2004. 

Literatiira (02-papildliteratiira) 
1. Brivmanis A. Ligumsods. R., 1939. 
2. Cakste K. Civiltiesibas. R., 1938. 
3, TorgSins K. Civiltiesibu, komerctiesibu un civilprocesa aktualitiites. Raksti 1999- 

. . 2008. Riga: TNA, 2009. 
4. VinzarSijs N. Civiltiesibu problemas. Raksti (1932-1939). Sast. E.Kalni~S. Riga, 

2000. b 

5. BErnems Skots Di. Ligumu sastiidigana. Riga: ,,PEtergailisw, 1995. 
6. Anson V. Dogovornoje pravo. (Anson's Law of Contract).M., 1984. 

-' 7. Geman private and Commercial Law: An introduction. By R.Horn, H.Kotz, 
H.G.Leser.Oxford, 1982. 

' -! 8. Svarcs F., RimSa S. Saistibu tiesibu seviSka dala. MBcibu lidzeklis. Riga: 
: EuroFaculty, 200 1. 

---- - - 7 .  
' ?, 9. .--, Eiropas Savienibas tiesibu istenogana LatvijB Autoru kolektivs, 1.Alehno zin.red. 

.- Latvijas Vestnesis, 2003. 
Literatlira (03-ieteicamb periodika) 

1 .  LR Augstiikas tiesas SenSita spriedumi un 1Emumi. 1996. 
2. LR Augst&iis tiesas senata Civillietu departamenta spriedumi un lemurni. (1997.- 

2007. izdotie ikgadEjie kriijumi) 
3. "Likums un Tiesibas" 
4. "Jurista VSirds" ': ! 

5. "Mans Ipa3umsU ' ' 



Kursa nosaukums Tiesu upilditSju un tiesas spriedumu upildes 
process (Tiesu darbinieki) 

Krefitpun kti 4 
Apjoms(akadZmisko 
kontaktstundu skaits semestro 

64 

Ziniitnes nozare Juridiska ziniitne 
Ziniitnes apak Snozare 
Lekciju stundu skaits 
Seminaru un praktisko darbu 
stundu skaits 

Kursa autori 
Tiesibu magistra grads, lekt. Daina Ose 
Kursa anotdcija 
Iegiit ziniiganas par tiesu izpildiaju institiitu un sprieduma izpildes procesu. Sagatavot 
studentus patsavigam darbam, izmantojot normativos aktus. 
Rezultati 
Kursa apguves laika studenti apgtist parnatzin3anas par tiesu izpilditZiju instittitu un tS 
lomu tiesas spriedumu izpilde, k& ari orientejas tiesu izpilditaju darbu reglamentEjo5.0 
avotu sistEm3. Studiju kursa profesionalas kompetences ietvaros sekmigi studejogie spEj 
patstavigi analizet un vErtEt tiesu izpilditilju un spriedumu izpildes institfitus un to 
problem5itiku. 

Kursu apraksts-plans 
Nr. p.k. TEma Paredzetais apjoms stundSis 

1. Tiesu izpildithiju instimts 2 
2. Tiesu izpilditiiju institiita vesturiskais apraksts. 2 
3. Tiesu izpilditiiju institiita salidzin5jums ar citu valstu tiesu izpildiaju institiitu. 4 
4. Tiesu izpilditFiju institucioniilie risinfijumi. 2 

., 5. Tiesu izpildiaju starptautiskii organizficija. 2 
6. Latvijas Zverinatu tiesu izpilditfiju kolegija, padome. 2 
7. Tiesu izpildiaja statuss. Visparigais raksturojums. 2 
8. Tiesu izpilditgja darbiba, tiesibas, piensikumi. 4 
9. Zverinfita tiesu izpilditiija etika. 2 
10. Tiesu izpildithiju attiecibas ar citiim tiesu sistemas amatpersoniim. 2 
1 1. Atlidzibas sistema par tiesu izpildithija darbibsm. 4 
12. Zveriniita tiesu izpilditaja darbibas uzraudziba. 2 
13. Tiesu izpilditiija atbildiba: civiltiesiskfi, discipliniirii, kriminiilatbildiba. 2 
14. Zveringtu tiesu izpilditiiju atbrivogana, atcelSana un atsadinagana, 2 
15. Paradnieka, piedzineja un treHo personu tiesibu aizsardziba. 2 
16. Tiesas nolEmumu un citu institiiciju nolemumu izpilde: Vispikigie noteikumi. 4 
17. Izpildu dokumentu veidi, izpildu dokumentu izsnieggana un iesnieggana izpildei. 2 
18. Izpildu lietvedibas vispiirigie noteikumi. 2 
19. Tiesas sprieduma piespiedu izpilde - piespiedu izpildes lidzekli. 4 
20. Izpildu darbibas atlikgana, izpildu lietvedibas aptuWSana, izpildu lietvedibas izbeiggana. 

4 
21. Sprieduma izpildes izdevumi, maks5iHanas kgrtiba, maksajumu ietureiana no 

pariidnieka. 2 
22. Piedzipas visparejie noteikumi. Piedzipas verHana uz kustarnu un neklZstSimu mantu. 6 
23. IeveSana nekustama ipaguma valdijuma. Personu un mantu izlikganas no telpam. 4 



Prasibas kreatpunktu iegaanai , 

Sekrnigi jaapgiist macibu materi5ils, jIuvaksta 2 kontroldarbi (tests), rakstisks ekssmens. 
Literatara (01-mticibu literatiira) 

1. Civilprocesa likurns. E dala. Tiesas spriedumu izpilde. Riga, Latvijas VEstnesis. 
2003; 

2. Civilprocesa likuma koment&i. PapildinSitais izdevums. - Riga: Tiesu nama 
agentfira, 200 1. 

3. Tiesu izpilditgju institiits.- Riga: Tiesu nama agenara, 2003 
4. Tiesu izpilditiiju likums (24.10.2002.). Rigii, TNA, 2003; 
5. Bukovskis V. Civilprocesa lnacibas griimata. Riga, 1 93 3 .; 

Literatiira (02-papildliteratiira) 
1. l.Cepjolkina. KZids bija tiesu izpildit8ju reformas sakums //Latvijas 

Vestnesis. 2004.gada 03.febm%ris, pielikums Jurista vFirds,Nr.4 (309). 
2. l.Cepjolkina. ZvErinZitu tiesu izpildiaju mainig8 ikdiena //Latvij as Vestnesis. 

2004.gada 29.aprilis, pielikums Jurista viirds, Nr.16 (274) 
Literatiira (03-ieteicamdperiodika) 

1. AugstZikgs tiesas m8jas lapa, http://at.gov.lv 
2. Jurista VFirds, http:/www.lv.lv 
3. Ministru kabineta m8jas lapa: htt~://www.mk.~ov.lv 
4. Saeimas m8jas lapa: h t t~: / /w.saeima. lv  
5. Satversmes tiesas m8jas lapa: htt~://www.satv.tiesa.gov.lv 

I - .  . 8 .- 



 

2.pielikums 

 

Studiju programmas valsts pārbaudījuma 
prasības un vērtēšanas kritēriji 

(elektroniski nav pieejami) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.pielikums 

 

Studiju programmas realizācijā iesaistītie 

mācībspēki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Docētāji Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Publiskās tiesības”  
 
 
Nr. Studiju kurss Pasniedzēja vārds, 

uzvārds 
Pasniedzēja 
akad./zinātn. 
grāds 

Pasniedzēja 
akadēmiskais 
amats 

Vai ir 
ievēlēts 
akad. amatā 

Vai LU ir 
pamata 
darba vieta 

Pamata darba vieta 

1. Tradicionālā loģika Jurģis Šķilters Dr.philos. Docents jā jā  
2. Tiesību socioloģija Sanita Osipova Dr. iur. Profesore jā jā  
3. Pārvaldes teorija Māris Pūķis Dr.econ., 

Dr.phys. 
Docents jā nē Latvijas Pašvaldību 

savienība 
4. Runas māksla (Tiesu runa) Guna Kaminska M.soc. Stundu 

pasniedzēja 
nē nē Latvijas Zvērinātu 

advokātu padomes 
priekšsēdētāja 
vietniece 

5. Juridiskā terminoloģija 
divās svešvalodās (angļu, 
vācu vai krievu). Pirmā 
svešvaloda 

Laimdota Ločmele Mag.phil. Lektore jā jā  

  Laila Niedre Mag.phil. Lektore jā jā  
6. Konfliktoloģija Inga Skreitule-Pikša Mag.psych. Lektore jā jā  
7. Civilā aizsardzība Uldis Vikmanis Dr.habil.med. Profesors jā jā  
8. Juridiskā terminoloģija 

divās svešvalodās (angļu, 
vācu vai krievu). Otrā 
svešvaloda 

Laimdota Ločmele Mag.phil. Lektore jā jā  

  Laila Niedre Mag.phil. Lektore jā jā  
9. Ievads studijās Anita Rodiņa Dr. iur. Docente jā jā  
10. Ievads politikas zinātnē Antra Mazūra M.pol.sc. Stundu 

pasniedzēja 
nē jā  

11. Tiesu varas institūciju 
tiesības 

Gunārs Kūtris M. iur. Lektors jā nē LR Satversmes tiesa, 
priekšsēdētājs 

12. Juridisko metožu mācība Daiga Rezevska Dr. iur. Asoc. profesore jā jā  



  Jānis Neimanis Dr. iur. Docents jā nē Augstākā tiesa, 
senators 

13. Valstszinātne Sanita Osipova Dr. iur. Profesore jā jā  
14. Juridiskā ētika un 

profesionālā atbildība 
Lauris Liepa M. soc. Lektors jā nē Zv.adv.birojs „Liepa, 

Skopiņa, Borenius”, 
zvērināts advokāts 

15. Latvijas valsts un tiesību 
vēsture 

Jānis Lazdiņš Dr. iur. Profesors jā jā  

16. Civiltiesību vispārīgie 
pamati 

Kaspars Balodis Dr. iur. Asoc. profesors jā nē LR Satversmes tiesa, 
tiesnesis 

17. Tiesību teorija Daiga Rezevska Dr. iur. Asoc. profesore jā jā  
18. Informācijas tehnoloģijas 

jurisprudencē 
Ludmila Kuzmina Mag.math. Lektors jā jā  

19. Konstitucionālās tiesības Anita Rodiņa Dr. iur. Docente jā jā  
  Ringolds Balodis Dr. iur. Profesors jā jā  
  Gunārs Kusiņš Dipl. iur. Lektors jā jā  
  Annija Kārkliņa Dr. iur. Lektore jā jā  
20. Ekonomika un tiesības   Daira Barānova Mag.oec. Lektore jā jā  
21. Juridiskā tehnika Daiga Rezevska Dr. iur. Asoc. profesore jā jā  
  Jānis Neimanis Dr. iur. Docents jā jā  
22. Starptautiskās publiskās 

tiesības 
Māris Lejnieks M. iur. Lektors jā  jā  

23. Juridiskā un organizāciju 
vadības psiholoģija 

Evija Strika Mag.psych. Lektore jā nē VSIA Rīgas 
psihiatrijas un 
narkoloģijas centrs 

24. Lietu (īpašuma) tiesības Jānis Rozenfelds Dr.iur. Profesors jā jā  
25. Administratīvās tiesības Jautrīte Briede Dr. iur. Asoc.profesore jā nē Augstākā tiesa, 

senatore 
26. Darba tiesības Velga Slaidiņa Dipl. iur. Lektore jā nē LR Tiesībsarga birojs, 

padomniece juridiskos 
jautājumos 

27. Ģimenes un mantojuma Kristīne Zīle M. soc. Lektore jā jā Zv.adv.birojs „Raidla, 



tiesības Lejiņš un Norcous” 
  Linda Damane M. soc. Lektore jā jā  
  Inese Lībiņa-Egnere Dr. iur. Docente jā jā  
28. Krimināltiesības Valentija Liholaja Dr. iur. Profesore jā jā  
  Agra Reigase M. iur. Lektore nē jā  
29. Kriminālprocess Kristīne Strada-

Rozenberga 
Dr. iur. Profesore jā jā  

  Ārija Meikališa Dr. iur. Profesore jā jā  
30. Pašvaldību tiesības Ringolds Balodis Dr. iur. Profesors jā jā  
31. Saistību tiesības Kalvis Torgāns Dr. hab. iur. Profesors jā jā  
32. Kriminālsodu izpildes 

tiesības 
Evija Vīnkalna M. soc. Lektore jā jā  

33. Kriminālistika Elita Nīmande Dr. iur. Docente jā jā  
34. Finanšu un nodokļu tiesības Līga Leitāne Mag.oec. Lektore jā jā  
35. Administratīvā procesa 

tiesības 
Jautrīte Briede Dr. iur. Docente jā nē Augstākā tiesa, 

senatore 
36. Kriminoloģija Andrejs Vilks Dr. iur. Docents nē nē Rīgas Stradiņa univ. 

Juridiskā fak., dekāna 
p.i. 

37. Civilprocesa tiesības Daina Ose M. iur. Lektore jā nē Zvērināts advokāts 
38. Komerctiesības Aivars Lošmanis Dr. iur. Docents jā jā  
39. Eiropas tiesības Arnis Buka M. soc. Lektors jā jā  
40. Starptautiskās privātās 

tiesības 
Sanda Runte M. soc. Lektore jā jā  

41. Valsts civildienests Anita Kovaļevska M.soc. Lektore jā jā  
42. Vēlēšanu tiesības un 

process 
Annija Kārkliņa Dr. iur. Lektore jā jā  

43. Tiesību normu piemērošana 
valsts pārvaldē 

Jānis Neimanis Dr. iur. Docents jā nē Augstākā tiesa, 
senators 

44. Publiskās pārvaldes 
iestādes darba organizācija 

Anita Kovaļevska M.soc. Lektore jā jā  



45. Civilprocesa tiesības. 
Speciālais kurss 

Daina Ose M. iur. Lektore jā nē Zvērināts advokāts 

46. Tiesu izpildītāji un tiesas 
spriedumu izpildes process 

Daina Ose M. iur. Lektore jā nē Zvērināts advokāts 

47. Tiesas darba organizācija Gunārs Kūtris M. iur. Lektors jā nē LR Satversmes tiesa, 
priekšsēdētājs 

48. Kriminālprocesa tiesības. 
Speciālais kurss 

Kristīne Strada-
Rozenberga 

Dr. iur. Profesore jā jā  

  Ārija Meikališa Dr. iur. Profesore jā jā  
49. Kriminālistika. 

Padziļinātais kurss 
Elita Nīmande Dr. iur. Docente jā jā  

50. Iztiesāšanas aktuālās 
problēmas 

Kristīne Strada-
Rozenberga 

Dr. iur. Profesore jā jā  

51. Starptautiskie līgumi par 
palīdzību krimināllietās 

Aivars Fogels Dr. iur. Asoc. profesors nē jā  



 

4.pielikums 

ES valstu studiju plāni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LL.B. in the University of Glasgow 

Pathway 2: The Professional Degree – courses required to become an advocate 

 The courses in bold are compulsory courses for the LL.B.  

 Those in italics are required by the Law Society of Scotland for the solicitor branch of the legal 

profession.   

 If you wish to become an Advocate you must take two additional subjects: Roman Law of 

Property and Obligations, and International Private Law.   

 Optional courses could come from within the School of Law or from other Departments in the 

University. 

Year 1 

Principles of Property and Obligations (30 credits) 

Sources and Institutions of Scots Law (40 credits) 

Family Law (10 credits) 

Criminal Law and Evidence (20 credits) 

Roman Law of Property and Obligations (20 credits) 

Year 2 

Law and Government (20 credits) 

Jurisprudence (20 credits) 

Property Law (40 credits) 

Tax Law (10 credits) 

European Union Law (10 credits) 

Option (20 credits) 

Year 3 Commercial Law (10 credits)  

Business Organisations (10 credits) 

Level 3 course 1 (30 credits) 

Level 3 course 2 (30 credits) 

International Private Law (20 credits) 

Option (20 credits)† 

Year 4 

Dissertation (30 credits) 

Honours paper 1 (30 credits 

Honours paper 2 (30 credits 

Honours paper 3 (30 credits) † The option may be a third level 3 course.  If you take three level 3 

courses only the best two count towards your final honours classification. 

It is also possible to take the additional subjects required for qualification for the Faculty of Advocates 

after graduating. 

 
 



Viļņas universitātes studiju programma 
“Tiesību profesionālā programma” 

(elektroniski nav pieejama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.pielikums 

 

Prakses nolikums un  

prakses programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Apstiprināts  



ar Juridiskās fakultātes Domes lēmumu nr.1  
2010.gada 13.janvārī 

 
Nolikums 

PAR PRAKSĒM 
bijušajiem Latvijas Policijas akadēmijas studentiem 

 
 

1. Vispārēji noteikumi 
 
1.1. Nolikums „Par praksēm” (turpmāk tekstā – Nolikums) nosaka Latvijas Universitātes 

Juridiskajā fakultātē (turpmāk tekstā – Fakultāte) realizēto studiju programmu prakšu 
kārtību bijušajiem Latvijas Policijas akadēmijas studentiem. 

1.2. Prakse ir obligāta attiecīgās studiju programmas sastāvdaļa. 
1.3. Prakses mērķis ir iegūto teorētisko zināšanu padziļināšana, pilnveidošana, 

nostiprināšana un aprobēšana juridiskajā praksē.  
1.4. Studiju prakses norises vieta, ilgums un laiks tiek noteikts atkarībā no prakses veida 

un tiek norādīts prakses programmā.  
1.5. Prakses vietu atbilstoši specializācijai piemeklē students patstāvīgi vai to nodrošina 

Fakultāte. 
1.6. Par studējošo prakses nodrošināšanu ārpus LU tiek slēgts līgums starp Latvijas 

Universitāti un iestādi, kurā students realizē praksi. Trīspusējs līgums tiek slēgts 
gadījumā, ja students patstāvīgi piemeklē prakses vietu. 

1.7. Prakses vadītāju pēc katedras ieteikuma, kura ir atbildīga par prakses realizāciju, 
apstiprina Fakultātes dekāns ar norādījumu. Prakses vadītāju no prakses iestādes 
puses nosaka iestādes vadītājs.  

1.8. Prakses vadītāja, prakses iestādes, Fakultātes un studenta, kurš iziet praksi, tiesības un 
pienākumus saistībā ar prakses organizēšanu, vadīšanu un norisi nosaka šis nolikums, 
prakses programma un līgums par studējošo prakšu nodrošināšanu. 

1.9.  Fakultātes prakses programma satur šādu informāciju: 
 
1.9.1. Fakultātes prakses vadītāja un prakses iestādes, Fakultātes studenta, kurš iziet 

praksi, tiesības un pienākumus; 
1.9.2. prakses saturu; 
1.9.3. atskaites noformēšanas, iesniegšanas, aizstāvēšanas un novērtēšanas prasības; 
1.9.4. nosacījumus par Fakultātes studenta iespēju praksi iziet darba vietā. 
 

 
2.Prakses norise  

 
2.1. Tiesību zinātņu profesionālā bakalaura studiju programmā „Publiskās tiesības” ir 
profesionālā prakse 26 kredītpunktu apjomā, kas tiek īstenota divos semestros, pirmajā no 
tiem – 20 kredītpunktu apjomā, otrajā – 6 kredītpunktu apjomā. Prakse tiek īstenota 3 
specializācijas virzienos: Publiskās pārvaldes specializācija, Tiesu darbinieku 
specializācija, Pirmstiesas izmeklēšanas specializācija. 

      
2.4. Profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Tiesību zinātne” ir 
profesionālā prakse 10 kredītpunktu apjomā. Nepilna laika klātienes un nepilna laika 
neklātienes studiju formās šī prakse tiek īstenota divos semestros, katrā no tiem 5 
kredītpunktu apjomā.  



Prakse tiek īstenota Ekonomikas policijas, Ekspertu – kriminālistu, Penitenciārā un 
probācijas dienesta, Informācijas dienesta, Kārtības policijas, Pirmstiesas 
izmeklēšanas, Kriminālpolicijas un Robežssardzes specializācijā. 
 
2.5. Akadēmiskā maģistra studiju programmā „Tiesību zinātne” ir pedagoģiskā prakse 5 
kredītpunktu apjomā atbilstoši specializācijai.  

 
3. Prakses organizācija 

 
3.1. Jurista profesionālā prakse un pedagoģiskā prakse tiek realizēta saskaņā ar Tiesību 
teorijas un vēstures zinātņu katedras, Valststiesību zinātņu katedras, Krimināltiesisko zinātņu 
katedras, Civiltiesisko zinātņu katedras vai Starptautisko tiesību un Eiropas tiesību zinātņu 
katedras izstrādātu programmu atbilstoši specializācijai. 
Pedagoģiskās prakses vadītājs no Fakultātes puses ir maģistra darba vadītājs.  
 

 
 

 



 
 Latvijas Universitāte  

Juridiskā fakultāte  
 

Krimināltiesisko zinātņu katedra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAKSE  
otrā līmeņa profesionālās bakalaura studiju programmas „Publiskās 

tiesības” studentiem 
(pirmstiesas izmeklēšanas un tiesu darbinieku specializācijā)  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Programma apstiprināta LU Juridiskās fakultātes 
Krimināltiesisko zinātņu katedrā 2010.gada 
20.janvārī 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rīga 2010 



1. Prakses mērķi un uzdevumi  

1.1. Prakse otrā līmeņa profesionālās bakalaura studiju programmas „Publiskās tiesības” 
studentiem (pirmstiesas izmeklēšanas un tiesu darbinieku specializācijā) (turpmāk – Prakse)  
ir studentu krimināltiesisko zinātņu jomā iepriekš iegūto teorētisko zināšanu nostiprināšanas, 
padziļināšanas un aprobēšanas posms, vienota studiju procesa sastāvdaļa. Prakses galvenais 
mērķis ir iepazīties ar tiesību zisardzības iestāžu darbu krimināltiesiskajā jomā un iegūt jurista 
praktiskā darba iemaņas atbilstoši studenta izvēlētajai studiju specializācijai.  
 
1.2. Prakses galvenie uzdevumi ir nodrošināt, lai students orientētos un izprastu normatīvos 
aktus, kas regulē prakses vietai raksturīgo tiesiskās aizsardzības darbību, apgūtu jurista darba 
iemaņas, spētu patstāvīgi izstrādāt prakses vietas specifikai (funkcijām) atbilstošu juridiskās 
sfēras dokumentu projektus, apgūtu iemaņas jurista darbam ar personām krimināltiesiskajā 
jomā.  
 
1.3. Prakes laikā studentam (praktikantam) jāiegūst zināšanas un iemaņas atbilstoši savas 
specializācijas studiju programmai un prakses vietas īstenotajām funkcijām, kā arī 
jāsavāc, jāapkopo, jāizanalizē nepieciešamie materiāli bakalaura darba izstrādei. 
 
2.Prakses norises laiks un ilgums  
 
2.1. Prakse norit otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 
„Publiskās tiesības” nepilna laika neklātienes studiju formas 10.un 11.semestrī.  
2.2. Prakses ilgums – kopumā prakse ilgst 26 nedēļas (attiecīgi īstenojot to divos semestros, 
pirmajā no tiem 20 nedēļu, otrajā – 6 nedēļu garumā). 
 
3.Prakses organizācija  
 
Praksi organizē LU Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedra. 
  
4. Prakses vadība  
 
Praksi vada:  
1) ar LU Juridiskās fakultātes dekāna rīkojumu noteikts atbilstošas katedras pasniedzējs 
(katedras prakses vadītājs) un  
2) prakses vietā – konkrētās institūcijas vadības apstiprināts prakses vadītājs (institūcijas 
prakses vadītājs).  
 
5. Prakses vadītāja tiesības un pienākumi  
 
5.1. Katedras prakses vadītājs:  
- ir atbildīgs par prakses norisi atbilstoši prakses programmai,  
- kontrolē studentu izvietošanu prakses darbavietās un kontrolē studentu darbu  prakses laikā,  
- pieprasa no studenta informāciju par prakses norises gaitu,  
- nosaka prakses atskaites aizstāvēšanas laiku, ievērojot LU noteiktos termiņus prakses 
aizstāvēšanai,  
- dod individuālo prakses uzdevumu,  
- konsultē studentu par prakses norises jautājumiem,  
- pieņem un novērtē prakses atskaiti. 
 
 



5.2. Institūcijas prakses vadītājs:  
- uzrauga un vada studenta praksi ar mērķi, lai students maksimāli izpildītu prakses 
uzdevumus,  
- uzdod studentam - praktikantam konkrētus uzdevumus,  
- nodrošina studentam – praktikantam praksei nepieciešamos apstākļus un prakses veikšanai 
nepieciešamo informāciju/materiālus,  
- gādā, lai students – praktikants iegūtu nepieciešamās prasmes un iemaņas darbam konkrētajā 
institūcijā, kā arī, lai studentam tiktu nodrošināta iespēja iepazīties ar materiāliem, kas ir 
nepieciešami individuālā prakses uzdevuma izpildei,  
- ja students praktikants neievēro darba disciplīnu, paziņo par to katedras prakses vadītājam 
vai LU JF Krimināltiesisko zinātņu katedras vadītājam (tālrunis katedrā 67034552),  
- prakses beigās raksta studenta – praktikanta raksturojumu, norādot studenta attieksmi pret 
uzliktajiem pienākumiem, lietišķās īpašības, prasmes un iemaņas risināt prakses laikā 
uzticētos uzdevumus, kā arī ieteicamo prakses novērtējumu (10 ballu sistēmā).  
 
 
6. Studenta - praktikanta tiesības un pienākumi.  
 
6.1. Studentam – praktikantam ir tiesības:  

- saņemt konsultācijas par prakses norises jautājumiem no prakses vadītājiem,  
- pirms prakses uzsākšanas saskaņot ar prakses vadītāju individuālo prakses uzdevumu,  
- izdarīt rakstveida piezīmes par prakses norises gaitu,  
- saņemt prakses veikšanai nepieciešamo informāciju/materiālus  

 
6.2. Studentam – praktikantam ir pienākums:  
- rūpīgi iepazīties ar prakses programmas prasībām un ievērot prakses vadītāju ieteikumus,  
- apzinīgi strādāt praksē saskaņā ar prakses programmu,  
- savlaicīgi un precīzi izpildīt prakses vadītāju norādījumus,  
- prakses vietā stingri ievērot darba disciplīnu un iekšējās kārtības noteikumus,  
- neizpaust informāciju (dienesta noslēpums, valsts noslēpums un tml.), kas saskaņā ar  
normatīvajiem aktiem nav izpaužama,  
- saņemt atļauju pievienot prakses atskaitei atlasītos dokumentus.  
 
 
7. Prakses saturs  
 
7.1. tiesā students – praktikants praktizējas, iepazīstot un līdzdarbojoties tiesas spriešanas 
funkcijas realizēšanā krimināltiesiskajā jomā: iepazīstas ar tiesu sistēmas uzbūvi, tiesas rīcību 
pēc krimināllietas saņemšanas tiesā, lietas sagatavošanu iztiesāšanai, iztiesāšanu, tiesas 
nolēmumu taisīšanu krimināllietā, tiesvedības īpatnības vienkāršotajos un sevišķajos 
kriminālprocesos, krimināllietas izskatīšanas īpatnībām apelācijas un kasācijas instanču tiesās;  
 
7.2. izmeklēšanas iestādē students – praktikants specializējas, iepazīstot un līdzdarbojoties 
šādu izmeklēšanas iestāžu funkciju realziācijā: 1) kriminālrpocesa uzsākšana, 2) izmeklēšanas 
darbību veikšana, 3) ierosināšana uzsākt kriminālvajāšanu, 4) kriminālprocesa pabeigšana. 
 
7.3. citā institūcijā, t.sk. savā darba vietā, students – praktikants var iziet Praksi, pirms prakses 
uzsākšanas saskaņojot to ar Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras vadītāju un 
saņemot individuālu prakses uzdevumu. Šajā gadījumā citā institūcijā izietā prakse tiek 
pielīdzināta praksei 7.1., 7.2.apakšpunktā minētajās institūcijās ar Juridiskās fakultātes 
Krimināltiesisko zinātņu katedras lēmumu. 
 



 
8. Prakses atskaites noformēšana un iesniegšana 1

 
8.1. Atskaiti par praksi students raksta saskaņā ar prakses programmas prasībām un katedras 
prakses vadītāja norādījumiem.  
 
8.2. Atskaitē iekļaujams:  
a) ziņas par prakses vietu un laiku,  
b) apskats par to, kādā veidā students iepazinies/līdzdarbojies attiecīgās institūcijas funkciju 
realizēšanā krimināltiesisko zinātņu jomā (bijis klāt procesuālu darbību veikšanā, sastādījis 
dokumentu projektus, veicis procesuālas darbības un tml.),  
c) sarežģītāko un/vai raksturīgāko lietu analīze, kā arī studenta - praktikanta viedoklis un 
priekšlikumi apzināto problēmu risināšanai, grozījumiem normatīvajos aktos un tml.,  
d) zinātniskie elementi: praksē iegūto ziņu vispārinājums, jaunāko zinātnisko atziņu 
īstenošana praksē un tml.,  
e) individuālā prakses uzdevuma izpilde un tā rezultātā izdarītie secinājumi.  
 
8.3. Atskaites kopējais apjoms 5 - 10 lpp (bez pielikumiem) datorsalikumā (A4 formāta lapas, 
ap 2000 rakstu zīmes lpp, fonts – pēc iespējas Times New Roman 12 punktu lielumā, ar 1,5 
rindiņu atstarpi). Lapaspusēm jābūt numurētām, atstājot neaprakstītu malu piezīmēm.  
 
8.4. Prakses atskaites noformēšanas prasības:  

a) titullapā norādāms: mācību iestādes nosaukums, katedra, kura organizē praksi; 
studenta vārds, uzvārds; prakses vieta un veids; fakultāte un kurss, studenta apliecības 
numurs, datums, studenta paraksts; tālāk – prakses vietas prakses vadītāja amats, vārds, 
uzvārds; tālāk – katedras prakses vadītāja amats, grāds, vārds, uzvārds;  

b) prakses atskaiti paraksta students un institūcijas prakses vadītājs;   
c) noslēguma lapā jābūt ierakstam, kuru vēlāk aizpilda katedras prakses vadītājs: par 

to, kad un kur prakse aizstāvēta un kādu vērtējumu students saņēmis, piemēram, „Prakse 
aizstāvēta Krimināltiesisko zinātņu katedrā (datums)… un novērtēta ar atzīmi…”.  
 
8.5. Atskaitei ar konkrētās institūcijas prakses vadītāja piekrišanu kā pielikums pievienojami 
studenta sastādītu dokumentu projekti (ne mazāk kā 3, galīgo skaitu un veidus saskaņojot ar 
katedras prakses vadītāju), kuros atspoguļojas konkrētās institūcijas funkciju realizēšana 
krimināltiesisko zinātņu jomā.  
 
8.6. Atskaites noformēšanā (tekstā, dokumentu projektos un tml.) ievērojamas prasība par to, 
ka prakses atskaitē nedrīkst iekļaut jebkādu konkrētu procesu, kurā nav stājies spēkā galīgais 
nolēmums, un/vai personu identificējošu informāciju.  
 
8.7. Prakses atskaitei jābūt glīti noformētai un studenta parakstītai.  
 
8.8. Ar prakses atskaiti pēc tās noformēšanas iepazīstināms konkrētās institūcijas prakses 
vadītājs, kurš to paraksta, tādējādi apstiprinot, ka prakses atskaitē norādītie fakti par studenta 
darbību prakses laikā ir patiesi.  
 
8.9. Atskaitei pievienojams konkrētās institūcijas prakses vadītāja parakstīts studenta – 
praktikanta raksturojums, kurā iekļauts vērtējums par studenta darbību prakses laikā.  
 
                                                 
1 8.un 9.punktā noteiktais attiecas arī uz ¼ prakses atskaites daļas, pēc 20 nedēļu prakses iziešanas, sagatavošanu, 
iesniegšanu, aizstāvēšanu un novērtēšanu 
 



8.10. Ja students no institūcijas prakses vadītāja saņēmis negatīvu vērtējumu (1-3 balles), viņš 
pie prakses aizstāvēšanas netiek pielaists un tiek norīkots praksē atkārtoti.  
 
8.11. Pēc prakses pabeigšanas prakses atskaite 2 (divu) darba dienu laikā noformējama un 
iesniedzama Krimināltiesisko zinātņu katedrā.  
 
9. Prakses aizstāvēšana un novērtēšana  
 
9.1. Prakse aizstāvama attiecīgajā katedrā atbilstoši studiju plānam, katedras prakses vadītāja 
noteiktā laikā.  
 
9.2. Novērtējot praksi, katedras prakses vadītājs ņem vērā:  
a) prakses atskaites saturu, noformējumu un prasību par atskaites savlaicīgu iesniegšanu un 
aizstāvēšanu izpildi,  
b) studenta atbildes uz jautājumiem prakses atskaites aizstāvēšanas laikā,  
c) konkrētās institūcijas prakses vadītāja izsniegto studenta raksturojumu,  
d) individuālā prakses uzdevuma izpildi.  
 
9.3. Students, kurš nav izpildījis prakses programmā paredzēto vai, aizstāvot praksi, saņēmis 
negatīvu vērtējumu, tiek norīkots praksē atkārtoti. 
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1. Prakses mērķi un uzdevumi  
1.1. Prakse otrā līmeņa profesionālās bakalaura studiju programmas „Publiskās tiesības” 
studentiem (specializācijā - publiskā pārvalde) (turpmāk – Prakse) ir studentu valststiesību 
jomā iepriekš iegūto teorētisko zināšanu nostiprināšanas, padziļināšanas un aprobēšanas 
posms, vienota studiju procesa sastāvdaļa. Prakses galvenais mērķis ir iepazīties ar valsts, 
pašvaldību vai citu atvasinātu publisku personu orgānu vai iestāžu darbu publisko tiesību 
jomā un iegūt jurista praktiskā darba iemaņas atbilstoši studenta izvēlētajai studiju 
specializācijai.  
 
1.2. Prakses galvenie uzdevumi ir nodrošināt, lai students orientētos un izprastu normatīvos 
aktus, kas regulē prakses vietai raksturīgo darbību, apgūtu jurista darba iemaņas, spētu 
patstāvīgi izstrādāt prakses vietas specifikai (funkcijām) atbilstošu juridiskās sfēras 
dokumentu projektus, apgūtu iemaņas jurista darbam ar personām valststiesību jomā. 
 
 
2.Prakses norises laiks un ilgums  
2.1. Prakse norit otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 
„Publiskās tiesības” nepilna laika neklātienes studiju formas 10.un 11.semestrī.  
2.2. Prakses ilgums – kopumā prakse ilgst 26 nedēļas (attiecīgi īstenojot to divos semestros, 
pirmajā no tiem 20 nedēļu, otrajā – 6 nedēļu garumā). 
 
3.Prakses organizācija  
Praksi organizē LU Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedra. 
 
4. Prakses vadība  
Praksi vada:  

1. ar LU Juridiskās fakultātes dekāna rīkojumu noteikts atbilstošas katedras pasniedzējs 
(katedras prakses vadītājs) un  

2. prakses vietā – konkrētās institūcijas vadības apstiprināts prakses vadītājs (institūcijas 
prakses vadītājs).  

 
5. Prakses vadītāja tiesības un pienākumi  
5.1. Katedras prakses vadītājs:  

a) ir atbildīgs par prakses norisi atbilstoši prakses programmai; 
b) kontrolē studentu izvietošanu prakses darbavietās un kontrolē studentu darbu  prakses 

laikā; 
c) pieprasa no studenta informāciju par prakses norises gaitu; 
d) nosaka prakses atskaites aizstāvēšanas laiku, ievērojot LU noteiktos termiņus prakses 

aizstāvēšanai; 
e) dod individuālo prakses uzdevumu; 
f) konsultē studentu par prakses norises jautājumiem; 
g) pieņem un novērtē prakses atskaiti. 

 



5.2. Institūcijas prakses vadītājs:  
a) uzrauga un vada studenta praksi ar mērķi, lai students maksimāli izpildītu prakses 

uzdevumus;  
b) uzdod studentam - praktikantam konkrētus uzdevumus; 
c) nodrošina studentam – praktikantam praksei nepieciešamos apstākļus un prakses 

veikšanai nepieciešamo informāciju/materiālus; 
d) gādā, lai students – praktikants iegūtu nepieciešamās prasmes un iemaņas darbam 

konkrētajā institūcijā, kā arī, lai studentam tiktu nodrošināta iespēja iepazīties ar 
materiāliem, kas ir nepieciešami individuālā prakses uzdevuma izpildei; 

e) ja students praktikants neievēro darba disciplīnu, paziņo par to katedras prakses 
vadītājam vai LU Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras vadītājam 
(tālrunis katedrā 67034447); 

f) prakses beigās raksta studenta – praktikanta raksturojumu, norādot studenta attieksmi 
pret uzliktajiem pienākumiem, lietišķās īpašības, prasmes un iemaņas risināt prakses 
laikā uzticētos uzdevumus, kā arī ieteicamo prakses novērtējumu (10 ballu sistēmā).  

 
6. Studenta - praktikanta tiesības un pienākumi.  
6.1. Studentam – praktikantam ir tiesības:  

a) saņemt konsultācijas par prakses norises jautājumiem no prakses vadītājiem; 
b) prakses sākumā saskaņot ar prakses vadītāju individuālo prakses uzdevumu; 
c) izdarīt rakstveida piezīmes par prakses norises gaitu; 
d) saņemt prakses veikšanai nepieciešamo informāciju/materiālus.  

 
6.2. Studentam – praktikantam ir pienākums:  

a) rūpīgi iepazīties ar prakses programmas prasībām un ievērot prakses vadītāju 
ieteikumus; 

b) apzinīgi strādāt praksē saskaņā ar prakses programmu; 
c) savlaicīgi un precīzi izpildīt prakses vadītāju norādījumus; 
d) prakses vietā stingri ievērot darba disciplīnu un iekšējās kārtības noteikumus; 
e) neizpaust informāciju (dienesta noslēpums, valsts noslēpums un tml.), kas saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem nav izpaužama; 
f) saņemt atļauju pievienot prakses atskaitei atlasītos dokumentus.  

 
7. Prakses saturs  
7.1. Administratīvajā tiesā students – praktikants praktizējas, iepazīstot un līdzdarbojoties 
tiesas spriešanas funkcijas realizēšanā jomā: iepazīstas ar tiesu sistēmas uzbūvi, tiesas rīcību 
pēc pieteikuma vai sūdzības saņemšanas tiesā, lietas sagatavošanu iztiesāšanai, iztiesāšanu, 
tiesas nolēmumu taisīšanu administratīvajā lietā, administratīvās lietas izskatīšanas īpatnībām 
apelācijas un kasācijas instanču tiesās. 
 
7.2. Citā valsts, pašvaldību vai citu atvasinātu publisku personu orgānā vai iestādē 
students – praktikants praktizējas, veicot prakse cietas funkcijām publisko tiesību jomā 
atbilstošus uzdevumus: izskata privātpersonu iesniegumus, sagatavo administratīvo aktu, 
normatīvo aktu vai publisko tiesību līgumu projektus, sagatavo juridiska rakstura atzinumus 
vai citus dokumentus, iepazīstas ar apmeklētāju pieņemšanu iestādē u.tml. 
 
7.3. Citā institūcijā, t.sk. savā darba vietā, students – praktikants var iziet praksi, pirms 
prakses uzsākšanas saskaņojot to ar Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras 
vadītāju un saņemot individuālu prakses uzdevumu. Šajā gadījumā citā institūcijā izietā prakse 
tiek pielīdzināta praksei 7.1., 7.2. apakšpunktā minētajās institūcijās ar Juridiskās fakultātes 
Valststiesību zinātņu katedras lēmumu. 
 



8. Prakses atskaites noformēšana un iesniegšana 2

8.1. Atskaiti par praksi students raksta saskaņā ar prakses programmas prasībām un katedras 
prakses vadītāja norādījumiem.  
 
8.2. Atskaitē iekļaujams:  

a) ziņas par prakses vietu un laiku; 
b) apskats par to, kādā veidā students iepazinies/līdzdarbojies prakses vietas funkciju 

realizēšanā; 
c) sarežģītāko un/vai raksturīgāko prakses vietas darbību analīze, kā arī studenta - 

praktikanta viedoklis un priekšlikumi apzināto problēmu risināšanai, grozījumiem 
normatīvajos aktos u.tml.; 

d) zinātniskie elementi: praksē iegūto ziņu vispārinājums, jaunāko zinātnisko atziņu 
īstenošana praksē u.tml.; 

e) individuālā prakses uzdevuma izpilde un tā rezultātā izdarītie secinājumi.  
 
8.3. Atskaites kopējais apjoms 8 - 12 lpp. (bez pielikumiem) datorsalikumā (A4 formāta 
lapas, ap 2000 rakstu zīmes lpp, fonts –Times New Roman 12 punktu lielumā, ar 1,5 rindiņu 
atstarpi). Lapaspusēm jābūt numurētām, atstājot neaprakstītu malu piezīmēm.  
 
8.4. Prakses atskaites noformēšanas prasības:  

a) titullapā norādāms: mācību iestādes nosaukums, katedra, kura organizē praksi; studenta 
vārds, uzvārds; prakses vieta un veids; fakultāte un kurss, studenta apliecības numurs, 
datums, studenta paraksts; tālāk – prakses vietas prakses vadītāja amats, vārds, 
uzvārds; tālāk – katedras prakses vadītāja amats, grāds, vārds, uzvārds; 

b) prakses atskaiti paraksta students un institūcijas prakses vadītājs; 
c) noslēguma lapā jābūt ierakstam, kuru vēlāk aizpilda katedras prakses vadītājs: par to, 

kad un kur prakse aizstāvēta un kādu vērtējumu students saņēmis, piemēram, „Prakse 
aizstāvēta Valststiesību zinātņu katedrā (datums)… un novērtēta ar atzīmi…”.  

 
8.5. Atskaitei ar konkrētās institūcijas prakses vadītāja piekrišanu kā pielikums pievienojami 
studenta sastādītu dokumentu projekti (ne mazāk kā 3, galīgo skaitu un veidus saskaņojot ar 
katedras prakses vadītāju), kuros atspoguļojas konkrētās institūcijas funkciju realizēšana 
valststiesību jomā.  
 
8.6. Prakses atskaitei jābūt glīti noformētai un studenta parakstītai.  
 
8.7. Ar prakses atskaiti pēc tās noformēšanas iepazīstināms konkrētās institūcijas prakses 
vadītājs, kurš to paraksta, tādējādi apstiprinot, ka prakses atskaitē norādītie fakti par studenta 
darbību prakses laikā ir patiesi.  
 
8.8. Atskaitei pievienojams konkrētās institūcijas prakses vadītāja parakstīts studenta – 
praktikanta raksturojums, kurā iekļauts vērtējums par studenta darbību prakses laikā.  
 
8.9. Ja students no institūcijas prakses vadītāja saņēmis negatīvu vērtējumu (1-3 balles), viņš 
pie prakses aizstāvēšanas netiek pielaists un tiek norīkots praksē atkārtoti.  
 
8.10. Pēc prakses pabeigšanas prakses atskaite 2 (divu) darba dienu laikā noformējama un 
iesniedzama Valststiesību zinātņu katedrā.  
 
                                                 
2 8.un 9.punktā noteiktais attiecas arī uz ¼ prakses atskaites daļas, pēc 20 nedēļu prakses iziešanas, sagatavošanu, 
iesniegšanu, aizstāvēšanu un novērtēšanu 
 



9. Prakses aizstāvēšana un novērtēšana  
9.1. Prakse aizstāvama attiecīgajā katedrā atbilstoši studiju plānam, katedras prakses vadītāja 
noteiktā laikā.  
 
9.2. Novērtējot praksi, katedras prakses vadītājs ņem vērā:  

a) prakses atskaites saturu, noformējumu un prasību par atskaites savlaicīgu iesniegšanu 
un aizstāvēšanu izpildi,  

b) studenta atbildes uz jautājumiem prakses atskaites aizstāvēšanas laikā,  
c) konkrētās institūcijas prakses vadītāja izsniegto studenta raksturojumu,  
d) individuālā prakses uzdevuma izpildi.  

 
9.3. Students, kurš nav izpildījis prakses programmā paredzēto vai, aizstāvot praksi, saņēmis 
negatīvu vērtējumu, tiek norīkots praksē atkārtoti. 
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1. Prakses mērķi un uzdevumi  

1.1. Prakse otrā līmeņa profesionālās bakalaura studiju programmas „Publiskās tiesības” 
studentiem (tiesu darbinieku specializācija) ir studentu civiltiesisko zinātņu jomā iepriekš iegūto 
teorētisko zināšanu nostiprināšanas, padziļināšanas un aprobēšanas posms, vienota studiju procesa 
sastāvdaļa. Prakses galvenais mērķis ir iepazīties ar tiesu varas un ar to saistīto institūciju darbu 
civiltiesiskajā jomā un iegūt jurista praktiskā darba iemaņas.  
 
1.2. Prakses galvenie uzdevumi ir nodrošināt, lai students orientētos un izprastu normatīvos aktus, 
kas regulē prakses vietai raksturīgo tiesiskās aizsardzības darbību, apgūtu jurista darba iemaņas, 
spētu patstāvīgi izstrādāt prakses vietas specifikai (funkcijām) atbilstošu juridiskās sfēras 
dokumentu projektus, apgūtu iemaņas jurista darbam ar personām civiltiesiskajā jomā.  
 
1.3. Prakses laikā studentam (praktikantam) jāiegūst zināšanas un iemaņas atbilstoši savas 
specializācijas studiju programmai un prakses vietas īstenotajām funkcijām, kā arī 
jāsavāc, jāapkopo, jāizanalizē nepieciešamie materiāli bakalaura darba izstrādei. 
 
 
2.Prakses norises laiks un ilgums  
 
2.1. Prakse norit otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 
„Publiskās tiesības” nepilna laika klātienes studiju formas 10. un 11.semestrī. 
2.2. Prakses ilgums – kopumā prakse ilgst 26 nedēļas (attiecīgi īstenojot to divos semestros, 
pirmajā no tiem 20 nedēļu, otrajā – 6 nedēļu garumā). 
 
3.Prakses organizācija  
 
Praksi organizē LU Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedra kopā ar tiesu varas un ar to 
saistītajām institūcijām civiltiesiskajā jomā.  
  
4. Prakses vadība  
 
Praksi vada:  
1) ar LU Juridiskās fakultātes dekāna rīkojumu noteikts atbilstošas katedras pasniedzējs (katedras 
prakses vadītājs) un  
2) prakses vietā – konkrētās institūcijas vadības apstiprināts prakses vadītājs (institūcijas prakses 
vadītājs).  
 
5. Prakses vadītāja tiesības un pienākumi  
 
5.1. Katedras prakses vadītājs:  
- ir atbildīgs par prakses norisi atbilstoši prakses programmai,  
- kontrolē studentu izvietošanu prakses darbavietās un kontrolē studentu darbu  
prakses laikā,  
- pieprasa no studenta informāciju par prakses norises gaitu,  
- nosaka prakses atskaites aizstāvēšanas laiku, ievērojot LU noteiktos termiņus prakses 
aizstāvēšanai,  
- dod individuālo prakses uzdevumu,  
- konsultē studentu par prakses norises jautājumiem,  
- pieņem un novērtē prakses atskaiti  



5.2. Institūcijas prakses vadītājs:  
- uzrauga un vada studenta praksi ar mērķi, lai students maksimāli izpildītu prakses uzdevumus,  
- uzdod studentam - praktikantam konkrētus uzdevumus,  
- nodrošina studentam – praktikantam praksei nepieciešamos apstākļus un prakses veikšanai 
nepieciešamo informāciju/materiālus,  
- gādā, lai students – praktikants iegūtu nepieciešamās prasmes un iemaņas darbam konkrētajā 
institūcijā, kā arī, lai studentam tiktu nodrošināta iespēja iepazīties ar materiāliem, kas ir 
nepieciešami individuālā prakses uzdevuma izpildei,  
- ja students praktikants neievēro darba disciplīnu, paziņo par to katedras prakses vadītājam vai 
LU JF Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājam (tālrunis katedrā 67034527),  
- prakses beigās raksta studenta – praktikanta raksturojumu, norādot studenta attieksmi pret 
uzliktajiem pienākumiem, lietišķās īpašības, prasmes un iemaņas risināt prakses laikā uzticētos 
uzdevumus, kā arī ieteicamo prakses novērtējumu (10 ballu sistēmā).  
 
 
6. Studenta - praktikanta tiesības un pienākumi.  
 
6.1. Studentam – praktikantam ir tiesības:  

- saņemt konsultācijas par prakses norises jautājumiem no prakses vadītājiem,  
- pirms prakses uzsākšanas saskaņot ar prakses vadītāju individuālo prakses uzdevumu,  
- izdarīt rakstveida piezīmes par prakses norises gaitu,  
- saņemt prakses veikšanai nepieciešamo informāciju/materiālus  

 
6.2. Studentam – praktikantam ir pienākums:  
- rūpīgi iepazīties ar prakses programmas prasībām un ievērot prakses vadītāju ieteikumus,  
- apzinīgi strādāt praksē saskaņā ar prakses programmu,  
- savlaicīgi un precīzi izpildīt prakses vadītāju norādījumus,  
- prakses vietā stingri ievērot darba disciplīnu un iekšējās kārtības noteikumus,  
- neizpaust informāciju (dienesta noslēpums, valsts noslēpums un tml.), kas saskaņā ar  
normatīvajiem aktiem nav izpaužama,  
- saņemt atļauju pievienot prakses atskaitei atlasītos dokumentus.  
 
7. Prakses saturs  
 
7.1. tiesā students – praktikants students-praktikants praktizējas, iepazīstot un līdzdarbojoties 
tiesas spriešanas funkcijas realizēšanā civiltiesiskajā jomā: iepazīstas ar tiesu sistēmas uzbūvi, 
tiesu nolēmumu pārsūdzēšanas kārtību civiltiesiskajā jomā,  
tiesas rīcību pēc materiālu saņemšanas tiesā, lietas sagatavošanu iztiesāšanai, iztiesāšanu, tiesas 
nolēmumu taisīšana civillietā, tiesvedības īpatnībām dažādos procesos, civillietas izskatīšanas 
īpatnībām apelācijas un kasācijas instanču tiesās;  
 
7.2. prokuratūrā civiltiesisko zinātņu jomā students-praktikants praktizējas, iepazīstot un 
līdzdarbojoties prokurora vispārējo uzraudzības funkciju realizēšanā, iesniedzot prasības tiesā citu 
procesa dalībnieku interesēs;   



7.3. notariāts students-praktikants praktizējas, iepazīstot un līdzdarbojoties notāra funkciju 
realizēšanā, piemēram, dokumentu apliecināšana uzrādījuma kārtībā, notariālo aktu un 
apliecinājumu taisīšana u.c.;  
7.4. advokatūra students-praktikants praktizējas, iepazīstot un līdzdarbojoties šādu advokatūras 
funkciju realizēšanā: pārstāvība tiesā, juridisko konsultāciju sniegšana, juridisku dokumentu 
gatavošana civiltiesiskajā jomā, Advokātu padomes realizētā kontrole pār advokātu ētikas 
kodeksa ievērošanu, funkciju sadale starp atsevišķiem advokātiem – biroja partneriem un šo 
funkciju īpatnības u.c.;  
 
7.5. citās institūcijās, t.sk. savā darba vietā, students var iziet civiltiesisko praksi, pirms prakses 
uzsākšanas saskaņojot to ar Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras vadītāju un pie 
katedras prakses vadītāja saņemot individuālo prakses uzdevumu. Šajā gadījumā citā institūcijā 
izietā prakse tiek pielīdzināta praksei tiesu varas un ar to saistītajās institūcijās (civiltiesiskā 
prakses programma) ar Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras lēmumu.  
 
8. Prakses atskaites noformēšana un iesniegšana  
 
Atskaiti par praksi students raksta saskaņā ar prakses programmas prasībām un katedras prakses 
vadītāja norādījumiem.  
Atskaitē iekļaujams: 
a) ziņas par prakses vietu un laiku,  
b) apskats par to, kādā veidā students iepazinies/līdzdarbojies tiesu varas vai ar to saistītās 
institūcijas civiltiesisko zinātņu jomā funkciju realizēšanā (bijis klāt procesuālu darbību veikšanā, 
sastādījis dokumentu projektus, veicis procesuālas darbības un tml.),  
c) sarežģītāko un/vai raksturīgāko lietu analīze, kā arī studenta - praktikanta viedoklis un 
priekšlikumi apzināto problēmu risināšanai, grozījumiem normatīvajos aktos un tml.,  
d) zinātniskie elementi: praksē iegūto ziņu vispārinājums, jaunāko zinātnisko atziņu īstenošana 
praksē un tml.,  
e) individuālā prakses uzdevuma izpilde un tā rezultātā izdarītie secinājumi.  
Atskaites kopējais apjoms 5 - 10 lpp (bez pielikumiem) datorsalikumā (A4 formāta lapas, ap 2000 
rakstu zīmes lpp, fonts – pēc iespējas Times New Roman 12 punktu lielumā, ar 1,5 rindiņu 
atstarpi).  
Lapaspusēm jābūt numurētām, atstājot neaprakstītu malu piezīmēm.  
Prakses atskaites noformēšanas prasības: 
a) titullapā norādāms: mācību iestādes nosaukums, katedra, kura organizē praksi; studenta vārds, 
uzvārds; prakses vieta un veids; fakultāte un kurss, studenta apliecības numurs, datums, studenta 
paraksts; tālāk – prakses vietas prakses vadītāja amats, vārds, uzvārds; tālāk – katedras prakses 
vadītāja amats, grāds, vārds, uzvārds;  
b) prakses atskaiti paraksta students un institūcijas prakses vadītājs;   
c) noslēguma lapā jābūt ierakstam, kuru vēlāk aizpilda katedras prakses vadītājs: par to, kad un 
kur prakse aizstāvēta un kādu vērtējumu students saņēmis, piemēram, „profesionālā maģistra 
studiju programmas prakse tiesu varas un ar to saistītajās institūcijās (civiltiesiskā prakses 
programma), aizstāvēta Civiltiesisko zinātņu katedrā (datums)… un novērtēta ar atzīmi…”.  
Atskaitei ar konkrētās institūcijas prakses vadītāja piekrišanu kā pielikums pievienojami studenta 
sastādītu dokumentu projekti (ne mazāk kā 3, galīgo skaitu un veidus saskaņojot ar katedras 
prakses vadītāju), kuros atspoguļojas konkrētās institūcijas funkciju realizēšana civiltiesisko 
zinātņu jomā.  
Atskaites noformēšanā (tekstā, dokumentu projektos un tml.) ievērojamas prasība par to, ka 
prakses atskaitē nedrīkst iekļaut jebkādu konkrētu procesu, kurā nav stājies spēkā galīgais 
nolēmums, un/vai personu identificējošu informāciju.  
Prakses atskaitei jābūt glīti noformētai un studenta parakstītai.  
Ar prakses atskaiti pēc tās noformēšanas iepazīstināms konkrētās institūcijas prakses vadītājs, 
kurš to paraksta, tādējādi apstiprinot, ka prakses atskaitē norādītie fakti par studenta darbību 
prakses laikā ir patiesi.  



Atskaitei pievienojams konkrētās institūcijas prakses vadītāja parakstīts studenta – praktikanta 
raksturojums, kurā iekļauts vērtējums par studenta darbību prakses laikā.  
Ja students no institūcijas prakses vadītāja saņēmis negatīvu vērtējumu (1-3 balles), viņš pie 
prakses aizstāvēšanas netiek pielaists un tiek norīkots praksē atkārtoti.  
2 (divu) dienu laikā pēc prakses pabeigšanas prakses atskaite noformējama un iesniedzama 
katedrā.  
 
9. Prakses aizstāvēšana un novērtēšana  
Prakse aizstāvama attiecīgajā katedrā atbilstoši studiju plānam, katedras prakses vadītāja noteiktā 
laikā.  
Novērtējot praksi, katedras prakses vadītājs ņem vērā:  
a) prakses atskaites saturu, noformējumu un prasību par atskaites savlaicīgu iesniegšanu un 
aizstāvēšanu izpildi,  
b) studenta atbildes uz jautājumiem prakses atskaites aizstāvēšanas laikā,  
c) konkrētās institūcijas prakses vadītāja izsniegto studenta raksturojumu,  
d) individuālā prakses uzdevuma izpildi.  
Students, kurš nav izpildījis prakses programmā paredzēto vai, aizstāvot praksi, saņēmis negatīvu 
vērtējumu, tiek norīkots praksē atkārtoti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.pielikums 

 

Vienošanās par praksi - sadarbības līgumi 
(elektroniski nav pieejami) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.pielikums 

LU JF bibliotēkas infrastruktūras un 
programmai atbilstošu informācijas avotu 

pieejamības raksturojums 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēka: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija 

 

LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēka: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija ir LU 
Bibliotēkas (LUB) struktūrvienība, kuras darbības mērķis ir sekmēt LU misijas izpildi, 
nodrošinot Latvijas Universitātes (LU) akadēmiskajai darbībai nepieciešamos informācijas 
resursus un pakalpojumus. Bibliotēka apkalpo LU Juridiskās, Datorikas un Teoloģijas 
fakultāšu studentus un mācību spēkus. Bibliotēkas krājumu un pakalpojumus var izmantot arī 
citi interesenti.  

 LUB Daudznozaru bibliotēkai ir plaša un sarežģīta vēsture, jo daudzas reizes, atkarībā 
no LU fakultāšu reorganizācijām, telpu maiņām un citiem iemesliem, tika pārvietota, 
apvienota un daudzreiz dalīta līdz 1996.g. atgriezās savās vēsturiskajās telpās - Raiņa bulvārī 
19. Vairākkārt ir mainījies arī bibliotēkas nosaukums: Sociālo zinātņu bibliotēka (1996.-
2005.g.), Juridisko zinātņu bibliotēka (2005.-2009.g.). Kopš 2009.g. pēc Juridiskās un 
Teoloģijas bibliotēku apvienošanas - Daudznozaru bibliotēka: datorika, juridiskās zinātnes, 
teoloģija. 

 LUB Daudznozaru bibliotēkas darbības galvenie uzdevumi:

 1. Bibliotēkas krājuma veidošana un uzturēšana: 
 1.1. bibliotēkas krājuma komplektēšana sadarbībā ar fakultāšu akadēmisko 

personālu atbilstoši LU Datorikas, Juridiskās un Teoloģijas fakultāšu studiju un 
zinātniskā darba virzieniem, studiju programmu prasībām; 

 1.2. iespieddarbu, rokrakstu un citu dokumentus saglabāšana; 
 1.3. krājuma pieejamības un izmantošanas nodrošināšana patstāvīgo studiju 

īstenošanai; 
 1.4. krājuma popularizēšana.  

 2. Lasītāju apkalpošana: 
 2.1. lasītāju apkalpošanas darba organizēšana abonementā; 
 2.2. lasītāju apkalpošanas darba organizēšana brīvpieejā; 
 2.3. lasītāju reģistrācija, datu rediģēšana integrētā bibliotēku sistēmā ALEPH 
500; 
 2.4. bibliogrāfisko uzziņu sniegšana, lasītāju informatīvā apkalpošana; 
 2.5. lietotāju apmācība darbam ar eletronisko katalogu un datubāzēm. 

  
LUB Daudznozaru bibliotēkas izmantošanu raksturo skaitļi, kas norādīti tabulā: 

Kritērijs 2007.g. 2008.g. 2009.g. 
Lietotāju skaits 5322 5512 6048 

Izsniegums (eks.) 59 096 59 280 68 000 

Apmeklējums (lietot.) 59 500 60 520 80 297 

Darbinieku skaits (slodzes) 3,5 3,5 5 

Telpas (m2) 341 341 500 

Piešķirtais finansējums tiesību zinātņu 
krājuma papildināšanai (Ls) 17 500 23 000 11 000 

 

Pēc Juridisko zinātņu bibliotēkas apvienošanas ar Teoloģijas fakultātes bibliotēku 
pieauga darbinieku skaits un paplašinājās bibliotēkas telpas. Tagad lietotājiem bibliotēkā ir 
pieejamas 78 darba vietas, no tām 25 – datordarba vietas. 



LUB Daudznozaru bibliotēka lepojas ar vienu no labākajām tiesību zinātņu literatūras 
kolekcijām Latvijā. LUB Daudznozaru bibliotēkas krājumā kopā ir ~ 64 021 iespieddarbi 
latviešu, krievu, angļu, vācu un franču valodās, no tiem 51 148 iespieddarbi - tiesību 
zinātņu krājumā, 10 463 - Teoloģijas krājumā, 2410 - Datorzinātņu krājumā. Bez jaunākās 
zinātniskās un mācību literatūras krājumā ir pieejama arī 5616 eksemplāri vecās 
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas (1920.-30. gadi) grāmatu, kas 
izdotas 19. gs. un 20. gs. sākumā.  

 Vēstures pārmaiņu rezultātā bibliotēkas krājumā bez mācību un zinātniskās literatūras 
tiesību zinātnēs ir pārstāvēts plašs zinātņu nozaru skaits. Lietotājiem ir pieejami iespieddarbi 
teoloģijā, datorzinātnēs, filozofijā, psiholoģijā, loģikā, ētikā, estētikā, socioloģijā, politoloģijā, 
pedagoģijā, valodniecībā, vēsturē. Bibliotēkas krājums ir pieejams brīvpieejā, kas dod iespēju 
lietotājiem viegli un ērti izmantot visu informācijas resursu klāstu.   

 Sadarbībā ar grāmatu izdevējiem Daudznozaru bibliotēkas telpās regulāri tiek 
organizētas zinātniskās literatūras izstādes, kurās pasniedzēji iepazīstas ar jaunākajām 
grāmatām un pasūta tās Bibliotēkai. 

LUB Daudznozaru bibliotēkas aktīvais krājums ir atspoguļots elektroniskajā katalogā. 
Bibliotēkas lietotājiem ir iespējams  no jebkuras vietas elektroniski pasūtīt, pagarināt un 
rezervēt LUB pieejamos informācijas resursus elektroniskajā kopkatalogā. Vecais 
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas krājums galvenokārt ir atspoguļots 
LU Tautsaimniecības un Tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas sistemātiskajos katalogos, kas 
izdoti 1930. un 1938.g.  

2008.g. ir sākta Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas krājuma 
izpēte. Rezultātā elektroniskajā kopkatalogā ievadīti 914 iespieddarbi (līdz 2009.g. dec.) un 
sagatavotas publikācijas:  

• A.Avdeikina, I.Rampāne. Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un Tiesību 
zinātņu fakultātes bibliotēkas vēsturiskais krājums: literatūra civiltiesībās // 
Bibliotēkas pasaule. 2009, Nr. 47, 44.- 47.lp.;  

• A.Avdeikina, I.Kraukle. Valststiesību un administratīvo tiesību krājums. 
Krimināltiesību krājums.  

LUB Daudznozaru bibliotēkas grāmatu krājumu papildina laikraksti un žurnāli. Pēc 
rūpīgas izpētes Bibiotēka 2009.g. abonēja 15 periodiskos izdevumus, kuri nav piejami LUB 
abonētajās datubāzēs: 

1. Diena 
2. Dienas Bizness 
3. Latvijas Vēstnesis 
4. Neatkarīgā Rīta avīze 
5. Likums un tiesības 
6. LR  Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs 
7. Mans īpašums 
8. Administratīvā un Kriminālā  Justīcija 
9. European review of contract law (ERCL) 
10. Lloyd’s maritime and commercial law 
11. Rechtstheorie 
12. Neue Juristische Wochenschrift 
13. Neue Juristische Wochenschrift Spezial 
14. Stockholm International Arbitration review 



15. Уголовное право 

 
Bibliotēkas krājumā esošos iespiestos dokumentus papildina LUB abonētās 

datubāzes: 

• Britannica on-line - 32 sējumu enciklopēdija internetā angļu valodā, kurā ir vairāk kā 
72 000 rakstu, 10 000 ilustrāciju, ieskaitot fotogrāfijas, zīmējumus, kartes, karogus, 
vairāk kā 75 000 definīciju. Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā. 

• Cambridge Journals Online (CJO)  - Universālā pilntekstu DB dod iespēju meklēt 
un atrast informāciju ap 280 zinātniskajos žurnālos, kā arī saistītajos interneta resursos 
humanitārajās, sociālajās un eksaktajās zinātņu nozarēs. Datubāze pieejama visā LU 
(Lanet) datortīklā. 

• Ebrary. Pilnu tekstu e-grāmatu datubāze ebrary Academic Complete versija satur 
vairāk kā 33000 e-grāmatas dažādās zinātņu nozarēs no gandrīz 300 pasaules 
vadošajām zinātniskajām izdevniecībām: Elsevier, Emerald, Sage, Wiley, Oxford 
University Press, Springer, Karger, Taylor & Francis, Blackwell, Royal Society of 
Chemistry utt. 

Juridiskās fakultātes personālam ir pieejamas 957 grāmatas tiesību zinātnē. 

Pieeja datubāzei nodrošināta visā LU (Lanet) datortīklā vai pieslēdzoties ar VPN ārpus 
LU telpām papildus uzinstalējot ebrary  Reader. 

• EBSCO Academic Search Complete - daudznozaru akadēmiska pilntekstu datubāze 
ar vairāk kā 5500 pilntekstu žurnāliem, tai skaitā vairāk kā 4600 zinātniski 
recenzētiem žurnāliem. Kopā datubāze satur ap 10000 publikācijas tai skaitā 
monogrāfijas, ziņojumi, konferenču materiāli u.c. Pilno tekstu žurnālu skaits: ~5500. 
Datubāze, pieejama visa LU (Lanet) datortīklā. 

• HeinOnline – juridisko zinātņu žurnālu pilno tekstu datubāze, kas piedāvā 
informācijas meklēšanu vairāk nekā 1000 juridiskajos žurnālos, sākot no to pirmajiem 
numuriem. HeinOnline ietverti arī ASV likumdošanas akti, līgumi un citi dokumenti. 
Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā. 

• HeinOnline Foreign and International Law Resources (FILR) database iekļauj 
nozīmīgākās publikācijas starptautiskajās tiesībās, aptverot prominentas starptautisko 
tiesību gadagrāmatas no visas pasaules, tāpat Amerikas Starptautisko tiesību 
asociācijas un Hāgas Starptautiskās tiesas, kā arī citu respektablu institūciju 
publikācijas. Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā. 

• HeinOnline Kluwer Law International Journal Library datu bāzē pieejami 12 
žurnālu nosaukumu rakstu pilnie teksti, kas publicēti izdevniecībā Kluwer Law 
International:   

 Business Law Review v.1-26 (1980-2005) 
 Common Market Law Review v.1-42 (1963-2005) 
 European Business Law Review v.1-16 (1990-2005) 
 European Environmental Law Review v.1-14 (1992-2005) 
 European Foreign Affairs Review v.1-10 (1996-2005) 
 European Public Law v.1-12 (1995-2006) 
 European Review of Private Law v.1-13 (1993-2005) 
 International Journal of Comparative Labour Law&Industrial Relations v.1-21 
(1985-2005) 

 Journal of International Arbitration v.1-22 (1984-2005) 
 Journal of World Trade v.1-40 (1967-2006) 

http://heinonline.org/
http://heinonline.org/


 Legal Issues of Economic Integration v.1-32 (1974-2005) 
 World Competition v.1-33 (1977-2005) 

Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā. 

• JSTOR ir daudznozaru zinātnisko e-žurnālu arhīvu datubāze. Datubāze pieejama tikai 
no LU Sociālo zinātņu fakultātes datoriem (Lomonosova ielā 1a). 

• Latvijas Vēstnesis. Pieejami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēto likumdošanas 
aktu un rakstu pilnie teksti, kā arī rakstu arhīvs no 1993.gada. Datubāze pieejama visā 
LU (Lanet) datortīklā. 

• Leta - Latvijas nacionālās ziņu aģentūras datubāze. Nozare.lv - LETAs biznesa 
informācijas pakalpojums, nozaru informācija. Datubāzes pieejamas visā LU (Lanet) 
datortīklā. 

• Letonika latviska uzziņu un tulkošanas sistēma, kuras galvenais mērķis ir sniegt 
sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju. Letonika ietver 
Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās 
datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture un interneta lappušu norādes. 
Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā. 

• NAIS - Normatīvo aktu informācijas sistēma satur pilnu Latvijas normatīvo aktu 
kopumu, kā arī LR spēkā esošos starptautiskos aktus. NAIS lokālā versija pieejama uz 
vietas LUB centrālajā ēkā (Kalpaka bulv. 4) un Daudznozaru bibliotēkā (Raiņa 
bulv.19). 

• Oxford Reference Online: Premium Collection datubāze satur ap 280 Oxford 
vārdnīcas un enciklopēdijas dažādās nozarēs. Datubāze pieejama visā LU (Lanet) 
datortīklā. 

• SAGE Journals Online. Izdevniecības SAGE pilnu tekstu žurnālu datubāze piedāvā 
rakstus no vairāk kā 400 žurnāliem. Datubāzē pārstāvētas dažādas zinātnes - 
humanitārās zinātnes, zinātnes par dzīvību, medicīna, eksaktās zinātnes, sociālās 
zinātnes u.c. SAGE piedāvā ātro un paplašināto rakstu meklēšanu, rakstu pārlūkošanu 
pa nozarēm un žurnālu pārlūkošanu pēc nosaukuma alfabēta secībā. Datubāze 
pieejama visā LU (Lanet) datortīklā. 

• SpringerLink ir viena no lielākajām tiešsaistes datubāzēm, kas piedāvā pieeju vairāk 
kā 1500 izdevniecības Springer žurnāliem angļu un vācu valodā. Datubāzē pieejami 
pilno tekstu žurnāli dažādās zinātnēs: biomedicīna un zinātnes par dzīvību, 
humanitārās, sociālās un tiesību zinātnes, medicīna, inženierzinātne, zemes un vides 
zinātne, ķīmija un materiālu zinātne, datorzinātne, matemātika un statistika, fizika un 
astronomija. Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā. 

• Westlaw International - Juridiskā pētniecības datubāze - ES un ārvalstu 
likumdošana, normatīvie akti, juridiskie žurnāli. Datubāze pieejama visā LU (Lanet) 
datortīklā. 

Kopš 2003.g. LUB ir Juridisko bibliotēku un informācijas centru speciālistu 
konsorcija locekle. Dalība konsorcijā dod iespēju izmantot dažādas privilēģijas, tostarp - 
pirkt datubāzes ar atlaidēm vai izmantot izmēģinājuma pieejas datubāzes. Tā piemēram līdz 
2010.g. 31.janvārim visā LU (Lanet) datortīklā ir pieejama datu bāze Martinus Nijhoff 
Online.  

Brill's publishing datubāze Martinus Nijhoff Online piedāvā pilnu tekstu e-grāmatu 
kolekcijas tiesību zinātnē: 

http://www.lawconsortium.lv/
http://www.lawconsortium.lv/
http://nijhoffonline.nl/
http://nijhoffonline.nl/


Human Rights and Humanitarian Law – elektroniska versija Martinus Nijhoff 
Publishers grāmatu izdošanas programmai cilvēktiesībās un humanitārajās tiesībās 
ar informāciju par cilvēktiesībām, bēgļu un imigrācijas tiesībām, veselības 
tiesībām, starptautiskajām krimināltiesībām u.c. 

International Law – elektroniska versija Martinus Nijhoff Publishers grāmatu 
izdošanas programmai starptautiskajās tiesībās ar informāciju par publiskajām 
starptautiskajām tiesībām, jūras tiesībām, starptautiskajām tirdzniecības tiesībām, 
vides tiesībām, Eiropas tiesībām, starptautiskajām attiecībām u.c. 

(Kolekcija Collected Courses datubāzes izmēģinājuma versijā nav pieejama). 

  
LUB piedāvā lietotājiem izmantot dažādas brīvpieejas datu bāzes - uzziņu datubāzes 

(enciklopēdijas, vārdnīcas); e-žurnālu datubāzes, e-grāmatu datubāzes, kā arī LUB veidotās 
datubāzes: 

• LU vēstures un zinātnieku publikāciju datubāze. Datubāzē apkopoti LU 
mācībspēku un zinātnieku publikāciju – monogrāfiju, rakstu latviešu un ārzemju 
zinātniskajos izdevumos, konferenču tēžu un elektronisko publikāciju bibliogrāfiskie 
ieraksti, pieejama informācija arī par publikācijām LU Rakstos, populārzinātniskajos 
izdevumos, periodikā u.c. izdevumos. 

• LU noslēguma darbu datubāze. Studentu noslēguma darbu datubāze ļauj iepazīties 
ar LU aizstāvētajiem maģistra,  bakalaura, diploma un kvalifikācijas darbiem. 
Datubāzē ietverti noslēguma darbu bibliogrāfiskie ieraksti no 2005. gada, ierakstā 
norādīta saite uz noslēguma darba elektronisko pilnteksta versiju, ja darba autors 
piekritis sava darba publicēšanai. Lai piekļūtu noslēguma darbu pilnajiem tekstiem, 
jāveic autorizācija, izmantojot LUIS lietotājvārdu un paroli. 

• LU izstrādāto un aizstāvēto disertāciju datubāze. Datubāzē iekļauta bibliogrāfiskā 
informācija par LU izstrādātajiem vai aizstāvētajiem promocijas darbiem, 
disertācijām, zinātnisko darbu kopām un monogrāfijām , kā arī informācija par darbu 
kopsavilkumiem un autoreferātiem. Daļa zinātnisko darbu vai to kopsavilkumu, kas 
aizstāvēti pēc 2006. g., brīvi pieejami tiešsaistē. 

 
 2009.g. LUB Daudznozaru bibliotēka uzsāka Juridiskās fakultātes studiju programmas 
informacionālo nodrošinājuma izpēti. Tika analizēta Tiesību zinātnes bakalaura, maģistra un 
doktora studiju programmu kursu aprakstos iekļauto informācijas avotu pieejamība LUB 
krājumā. Konkrēti - mācību literatūras, papildliteratūras un ieteicamās periodikas skaits, kā arī 
sadalījums pa valodām - latviešu valodā un svešvalodās. LUB krājuma atbilstība doktora 
studiju programmai ir 70 %, maģistra studiju programmai - 79 %,  bakalaura studiju 
programmai - 80 %. Neskatoties uz to, ka ieteicamās periodikas atbilstība LUB krājuma ir 
augsta (vairāk nekā 95 %), kursu aprakstos iekļauts salīdzinoši neliels skaits informācijas 
resursu no tiešsaistes datubāzēm (sk. Piel.). 

 

LU Bibliotēka piedāvā bibliotēkas lietotājiem gan bezmaksas, gan maksas 
pakalpojumus.  

• Bezmaksas pakalpojumi: 

o Informācijas resursu elektroniskā pasūtīšana / rezervēšana / izmantošanas termiņu 
pagarināšana Kopkatalogā un informācijas resursu saņemšana izmantošanai uz 
vietas bibliotēkas lasītavā vai ņemšanai uz mājām.  

http://roze.lanet.lv:8991/F/?func=option-update-lng&file_name=find-b&local_base=lua03&p_con_lng=lav
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/kopkatalogs/


o Informācijas resursu pasūtīšana izmantojot kartīšu katalogus, informācijas resursu 
saņemšanai, izmantošanai uz vietas bibliotēkas lasītavā vai ņemšanai uz mājām.  

o Brīvpieejas lasītavu izmantošana.  

o Uzziņas un konsultācijas uz vietas bibliotēkā, pa e-pastu vai telefonu.  

o LU Bibliotēkas abonēto, izmēģinājuma pieejas un brīvpieejas datubāzu 
izmantošana.  

o LU Bibliotēkas veidoto datubāzu izmantošana:  

o LU zinātnieku publikāciju un vēstures datubāze;  

o LU izstrādāto un aizstāvēto disertāciju datubāze;  

o LU noslēguma darbu datubāze.  

o Datoru un interneta izmantošana.  

o Izstādes: 

 Jaunieguvumu izstādes LU Bibliotēkas centrālās ēkas lasītavā (Kalpaka 
bulv. 4, 2.stāvā) un visās nozaru bibliotēkās;  

 Tradicionālās izstādes LU Bibliotēkas centrālās ēkas lasītavā un 
vitrīnās (Kalpaka bulv. 4), kā arī visās nozaru bibliotēkās;  

 Virtuālās izstādes LU portālā.  

o Apmācības datubāzu un citu informācijas resursu izmantošanā  

o Ekskursijas LU Bibliotēkas centrālajā ēkā un nozaru bibliotēkās.  

 

• Maksas pakalpojumi: 
o Informācijas resursu saraksta sastādīšana atbilstoši tematiskajam 

pieprasījumam.  

o Informācijas resursu un to kopiju piegāde (kopiju sagatavošana atbilstoši 
maksas pakalpojumu cenrādim) LU akadēmiskajam personālam un 
doktorantiem uz citām LUB struktūrvienībām.  

o Dokumentu pasūtīšana no citām Latvijas bibliotēkām (SBA).  

o Dokumentu pasūtīšana no ārvalstu bibliotēkām (SSBA).  

o Dokumentu skenēšana no iespieddarbiem un lapām (līdz A3 izmēram; BMP, 
JPG,  TIFF, PDF; ar teksta atpazīšanu).  

o Kopēšana (melnbalta un krāsaina, A4 formāts)  

o Drukāšana (melnbalta un krāsaina, A4 formāts).  

o Dokumentu iesiešana.  

o Valsts nozīmes bibliotēku Vienotās lasītāju kartes izgatavošanas pasūtīšana.  

o Portatīvā datora īre. 

 

LUB Daudznozaru bibliotēkas IT nodrošinājums. 
 LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā lietotājiem ir pieejami 25 datori ar interneta 
pieslēgumu. Lietotājiem ar portatīvajiem datoriem ir pieejams bezvada internets. Kopš 
2009.g. septembra bibliotēkā ir 2 kopēšanas aparāti un viens printeris.  

http://www.lu.lv/biblioteka/par-biblioteku/struktura/
http://www.lu.lv/biblioteka/par-biblioteku/darba-laiki-un-kontakti/jauta-bibliotekaram/
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/lu-bibliotekas-veidotas-datubazes/
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/krajums/jaunieguvumi/izstades/
http://www.lu.lv/biblioteka/izstades/tradicionalas/
http://www.lu.lv/biblioteka/izstades/virtualas/
http://www.lu.lv/biblioteka/pakalpojumi/dokumentu-pasutisana-no-latvijas-bibliotekam-sba/
http://www.lu.lv/biblioteka/pakalpojumi/dokumentu-pasutisana-no-arvalstim-ssba/
http://www.lu.lv/biblioteka/pakalpojumi/dokumentu-iesiesanas-pakalpojums-lu-biblioteka/
http://www.lu.lv/biblioteka/pakalpojumi/valsts-nozimes-biblioteku-vienotas-lasitaju-kartes-izgatavosanas-pasutisana/


No 2008.g. bija iespēja izmantot netradicionālu pakalpojumu – bezmaksas kopēšanu, 
ko nodrošina firma AdCopy. 

 

LUB Daudznozaru bibliotēkas prezentācijas, lietotāju apmācības. 
 Katra mācību  gada sākumā septembrī tiek organizētas LU Bibliotēkas prezentācijas 1. 
kursu studentiem. Prezentācijas laikā Bibliotēkas pārstāvis pastāsta par bibliotēku un tās 
pakalpojumiem, lietotāju reģistrēšanos/pārreģistrēšanos, informācijas resursu rezervēšanu, 
pagarināšanu.  

 2009.g. sadarbībā ar Juridiskās fakultātes studentu pašpārvaldi pirmkursniekiem 
bakalauriem tika organizētas speciālās nodarbības par LUB pakalpojumiem un datubāzēm.  

 Jau tradicionāli oktobrī un februārī sadarbībā ar Juridisko fakultāti tiek organizētas 
apmācības doktorandiem LUB abonēto datubāzu izmantošanā. 

 



2009.g. piešķirtā finansējuma izmantošana 

Piešķirtā finansējuma sadalījums pa 
iepirkuma veidiem 

Piešķirtais 
finansējums 

Periodikai Grāmatām Datubāzēm 

Kopā izlietots 

11 000 1861.71 5140.83 4018.42 11020.96 

 

LUB Daudznozaru bibliotēkas ieņēmumi 2009.g. (Ls) 

Nokavējuma nauda 3745.27

Izdrukas 1334.50

Kopijas 717.57

Suvenīri 67.25

SSBA 46.94

Datoru īre 2.50

Maksa par nozaudētām grāmatām 3.32

 
 

 

LUB Daudznozaru bibliotēkas nākotnes perspektīvas 
 2010.g. LUB Daudznozaru bibliotēku gaida pozitīvas pārmaiņas, kas uzlabos 
bibliotēkas lietotāju apkalpošanas procesu. Pēc kosmētiskā remonta lietotājiem būs pieejama 
jauna „klusā lasītava”. Līdz ar to arī palielināsies lietotāju darba vietu skaits bibliotēkā. 
Plānots arī uzstādīt grāmatu nodošanas-izņemšanas pašapkalpošanas aparātu, kas ļaus 
paātrināt lietotāju apkalpošanu.  

 

 

 

 

 

 

 



Anžela Avdeikina, LU Bibliotēkas Juridisko zinātņu bibliotēkas vadītāja 

 Ilga Rampāne, LU Bibliotēkas sistēmbibliotekāre 

 

LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas  

vēsturiskais krājums. 

Literatūra civiltiesībās  
Kopš 1998. gada LU Bibliotēkas Juridisko zinātņu bibliotēkas krājumā ir bijušās LU 
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas grāmatu kolekcija - 
grāmatas par tiesību zinātņu vēsturi, kuras izdotas 19. gadsimtā un 20. gadsimta 
sākumā. Informācija par LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas 
krājumu pašlaik ir atrodama tikai iespiestos LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu 
fakultātes bibliotēkas sistemātiskajos katalogos. Raksta mērķis ir sniegt žurnāla 
lasītājiem informāciju par LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes 
bibliotēku, tās vēsturisko krājumu un pieprasītāko krājuma daļu. 
 

LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu bibliotēka dibināta 1923.gada pavasarī. 

Pamats fakultātes bibliotēkai tika likts, iegādājoties profesora Bergmaņa bibliotēku.3  

Neskatoties uz ierobežotām  telpām un finansiālajiem līdzekļiem, bibliotēkas krājums 

diezgan strauji paplašinājās. 1925.gadā bibliotēkā bija 6 980, 1930. gadā - 16 010, 1935. gadā  

- 20 740, bet 1939.gadā - 27 835 sējumi4. 

1927./1928.mācību gadā ievērojamākie bibliotēkas jaunieguvumi bija 

turpinājumizdevumi: „Zeitschrift für die gesamte Statswissenschaft” (82 sējumi -1844. līdz 

1928. gads), „Archiv für Socialwissenschaft und Socialpolitik” (59 sējumi - no 1888 līdz 

1928. gadam), kā arī „The enciklopedia Britannica: a dictionary af artes, sciences, literature 

and general information” (16 sējumi)5. 1928./1929. mācību gadā dažas fakultātes katedras par 

speciāli atvēlētiem līdzekļiem pirmo reizi bibliotēkas vēsturē iegādājās nepieciešamāko 

mācību literatūru. 1930./1931. mācību gadā bibliotēkas krājumā bija tādi vērtīgi izdevumi, kā 

„Archiv für Burgerliches Recht”, „Bibliographie der Sozialwissenschaften”6.  

Vēlākajos gados krājumu būtiski papildināja grāmatas no privātbibliotēkām. 

1935./1936. mācību gadā bibliotēka saņēma kooperatora Šiliņa bibliotēku (ap 500 sējumu) un 

vecākā docenta H.Albāta bibliotēkas 273 sējumus, bet 1937. gadā fakultātes sēdē nolēma pirkt 

                                                 
3 Fakultātes bibliotēka. Universitas, Nr. 16, 1965, 21.-22.lpp. 
4 Rampāne, Ilga. Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un Tiesību zinātņu fakultātes bibliotēka : 
Literatūra civiltiesībās. Rīga, 1998. 2. lp. 
5 Latvijas Universitātes darbības pārskats : 1927.-1928. akad. gads. Rīga : LU, 1928. 168.-169.lpp. 
6 Latvijas Universitātes darbības pārskats : 1930.-1931. akad. gads. Rīga : LU, 1931. 144.-145.lpp. 



profesora A.Būmaņa bibliotēku7. Paralēli dāvinājumiem fakultātes bibliotēka krājumu 

papildināja pirktās grāmatas un vairāki iepriekšējos gados izdoto žurnālu komplekti. 

Visas LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas krājumā saņemtās 

grāmatas un žurnālus reģistrēja inventāra grāmatās (1923-1956).  

Lai atvieglotu bibliotēkas lietošanu, 1929.gada pavasarī fakultātes padome nolēma 

sastādīt un izdot LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas sistemātisko 

katalogu8. Kataloga sastādīšanu uzticēja privātdocentam P.Muciniekam, asistentiem 

E.Šīronam un K.Bērziņam, redakciju - tautsaimniecības nodaļas vadītājam doc. J.Kārkliņam.9

Sistemātiskais katalogs galvenokārt bija domāts fakultātes mācības spēku un studentu 

lietošanai, tāpēc sastādītāji atzina par labāku sakārtot grāmatas pēc fakultātē pasniedzamām 

disciplīnām, bet ne pēc decimālās sistēmas. Katalogam ir trīs nodaļas: tautsaimniecības, 

tiesību zinātņu (ietilpst arī socioloģija, politika, politiskā vēsture un memuāri) un kopējā 

(ietilpst izglītība, periodiskie izdevumi, annāļi, vārdnīcas, rokasgrāmatas, literatūras rādītāji, 

dažādas grāmatas) nodaļa. Katra nodaļa iedalīta „nodalījumos un apakšnodalījumos”10. 

1938.gadā iznāk sistemātiskā kataloga 1. turpinājums11. Tajā ievietotas grāmatas, ko 

fakultātes bibliotēka ieguva laikā no 1929.gada decembra līdz 1937.gada decembrim. 

Kataloga sadalījums ir palicis iepriekšējais, ar nelielam izmaiņām nodalījumos. Piemēram, 

tiesību zinātņu nodaļā klāt nākušas ierēdņu tiesību un pašvaldības tiesību apakšnodaļas. 

Visplašākā informācija par bibliotēkas krājumu, tā sastāvu un izmantošanu pieejama 

par 1938./1939. mācību gadu. No 27 835 sējumiem, kuri uz 1939.g. 1.janvāri veidoja 

bibliotēkas krājumu, 13 888 sējumi bija tautsaimniecības satura grāmatas, 11 839 - juridiskā 

satura grāmatas, bet 2108 sējumi - kopēja un dažāda satura grāmatas. Pārsvara krājumā 

dominēja iespieddarbi vācu valodā - 15 872 sējumi. Krievu valodā bija 3596 sējumi, latviešu -

2803 sējumi, franču - 2706 sējumi, angļu - 2173 sējumi, citās valodās - 685 sējumi.12

                                                 
7 Treide, Gita. LU fakultāšu bibliotēkas no 1920. līdz 1940. gadam. No: Latvijas Universitātes 
Bibliotēka laikmetu griežos. Sast. Mārīte Saviča. Bibliogr. red. Diāna Paukšēna. LU Bibliotēka. Rīga : 
LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 114.-115.lpp. 
8 Latvijas Ūniversitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas sistēmatiskais 
katalogs. Sast. P.Mucinieks, E.Šīrons, K.Bērziņš. Red. J. Kārkliņš. Rīga : Latvijas Ūniversitātes 
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas izdevums, 1930. VII, 374 lpp. 
9 Turpat, III lp. 
10 Turpat. 
11 Latvijas Ūniversitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas sistēmatiskais 
katalogs : (1.turpinājums). Sast. P.Mucinieks, E.Šīrons, K.Bērziņš. Red. J. Kārkliņš. Rīga :  Latvijas 
Ūniversitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas izdevums, 1938. VII, 239 lpp. 
12 Rampāne, Ilga. Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un Tiesību zinātņu fakultātes bibliotēka : 
Literatūra civiltiesībās. Rīga, 1998. 2.-3.lp. 



1938./1939. mācību gadā fakultātē strādāja 54 mācību spēki, mācījās 2051 studenti un 

aspiranti (no tiem tiesību zinātņu nodaļā - 1047 studenti). Lasīšanai uz māju, neieskaitot 

periodiku, šajā mācību gadā mācību spēkiem tika izsniegta 1051 grāmata, studentiem - 4111 

grāmata.13

Dažādu varu un ideoloģiju ietekmē, kā arī biežo bibliotēkas telpu maiņas rezultātā 

Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas krājums līdz mūsdienām nav 

saglabājies neskarts. Ilggadējā fakultātes bibliotēkas darbiniece Lidija Kušķe savās atmiņās 

min, ka 1944. gadā tika dots rīkojums sastādīt sarakstus grāmatu-dublešu sūtīšanai uz Vāciju. 

Laimīgā kārtā vācieši nepaspēja izvest šīs kastēs sapakotās grāmatas, taču daudz vērtīgu 

grāmatu mācību spēki paņēma līdzi evakuējoties uz Vāciju.14 Taču tas būtiski neietekmēja 

krājuma skaitlisko lielumu - 1944. gada nogalē veiktā nu jau LU Ekonomikas un juridiskās 

fakultātes bibliotēkas krājuma inventarizācija uzrādīja 30 072 grāmatas15.  

Pēckara gados sākās „kaitīgās” literatūras izņemšana no bibliotēku krājumiem. 

Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas krājuma cenzēšana veica speciāli 

nozīmēta universitātes komisija trīs cilvēku sastāvā, ar kuru kopā strādāja arī bibliotēkas 

darbiniece Lidija Kušķe. Komisija sastādīja no krājuma izņemamo grāmatu sarakstus un 

strādāja ar Latvijas PSR Galvenās literatūras pārvaldes sarakstiem. Cenzēšana turpinājās līdz 

pat filiāles likvidēšanai 1956.gadā..16  

No fakultātes bibliotēkas krājuma izņemtās grāmatas nodeva Galvenajai literatūras 

pārvaldei, Latvijas Valsts Universitātes (LVU) Zinātniskās bibliotēkas Specfondam vai „kā 

nevērtīgas” - makulatūrā. Kā sarunās ar kolēģiem apgalvoja ilggadējā bibliotēkas Specfonda 

vadītāja Mirdza Voitišķe, tad Specfondā varēja glabāt ne vairāk kā divus vienas grāmatas 

eksemplārus. Tā kā cenzējamās grāmatas universitātes bibliotēkas krājumā dublējās, tad liekie 

eksemplāri tika iznīcināti.17  

Krājuma saglabāšanu neveicināja arī biežā bibliotēkas telpu maiņa. Pēckara gados, 

sadaloties fakultātei, sadalīja arī bibliotēkas krājumu un izveidoja divas atsevišķas - 

ekonomikas un tiesību zinātņu - bibliotēkas. Tiesību zinātņu krājumu un LVU Juridiskās 

fakultātes bibliotēku no Raiņa bulvāra 19 pārcēla uz Suvorova ielu 32 (tagad A.Čaka iela). 

                                                 
13 Turpat, 3.lp.  
14 Kušķe, Lidija. Atmiņas par darbu Juridiskās fakultātes bibliotēkā (1943-1956). Rīga, 1996. 2.lp. 
15 Treide, Gita. Latvijas Universitātes bibliotēka no 1944. līdz 1962. gadam. No: Latvijas 
Universitātes Bibliotēka laikmetu griežos. Sast. Mārīte Saviča. Bibliogr. red. Diāna Paukšēna. LU 
Bibliotēka. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 125.lpp. 
16 Kušķe, Lidija. Atmiņas par darbu Juridiskās fakultātes bibliotēkā (1943-1956). Rīga, 1996. 3.lp. 
17 Rampāne, Ilga. Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un Tiesību zinātņu fakultātes bibliotēka : 
Literatūra civiltiesībās. Rīga, 1998. 5.lp. 



1952. gadā - tiklīdz bija pabeigts remonts bibliotēkas telpās, „tika dota pavēle pārbraukt uz 

citām telpām” - jaunāko krājuma daļu pārcēla atpakaļ uz Raiņa bulvāri 19, bet vecāko - uz 

pagrabu Ļeņina ielā 32 (tagad - Brīvības gatve), kur bija izvietota arī daļa Centrālās 

bibliotēkas krājuma. 1956. gadā telpu trūkuma dēļ Juridiskās fakultātes bibliotēku likvidēja18. 

Tās veco krājumu iekļāva Zinātniskās bibliotēkas Grāmatu krātuves krājumā un ilgus gadus 

šīs grāmatas glabājās sliktos apstākļos Lāčplēša ielas palīgkrātuvē. 

1997. gadā, kad uz vēsturiskām telpām Raiņa bulvārī 19 pārcēlās LU Bibliotēkas 

Sociālo zinātņu bibliotēka (kopš 2005. gada – LU Bibliotēkas Juridisko zinātņu bibliotēka), 

radās ideja par bijušās Tautsaimniecības un tiesību zinātņu bibliotēkas juridisko grāmatu 

pārvešanu uz jauniegūtajām telpām. Idejas realizēšanu pasteidzināja lēmums Lāčplēša ielas 

krājumu pārcelt uz LU Bibliotēkas Salaspils grāmatu krātuvi. Grāmatas pārvešanai tika 

atlasītas pēc iespiestā kataloga apakšnodaļām. 

Neskatoties uz krājuma saglabāšanas problēmām, līdz mūsdienām ir saglabājušās 

vērtīgas Latvijā un ārzemēs izdotas grāmatas vācu, krievu, franču, latīņu un latviešu valodās. 

Turpinājumā apskatīsim juristu vispieprasītāko krājuma nodaļu, kuru veido iespieddarbi 

civiltiesībās. 

 

Civiltiesību krājums 

LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas sistemātiskā kataloga 

sastādītāji civiltiesību nodaļu ir iedalījuši 4 apakšnodalījumos:  

1) vispārējā daļa, personas un autora tiesības;  

2) ģimenes un mantojuma tiesības;  

3) lietu tiesības;  

4) saistību tiesības.   

Sistemātiskā kataloga beigās ievietotajā nodalījumā „Likumi, tiesu spriedumi un 

likumdevēju iestāžu stenogrammas” iekļauts apakšnodalījums „Civillikumi”.  

Kopumā abos iespiestajos sistemātiskajos katalogos ietvertas 1229 grāmatas 

civiltiesībās. No tām: 1930. gadā izdotajā katalogā ietvertas 533 grāmatas, bet 1938.gada 

katalogā - 696 grāmatas (skat. zīmējumu). 

                                                 
18 Turpat, 4.lp. 



LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas 
sistemātiskā katalogā ievietoto grāmatu skaits civiltiesībās
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LU Tautsaimniecības un tiesību bibliotēkas krājuma inventarizāciju un šifrēšanu veica 

20. gadsimta septiņdesmitajos gados, kad sistemātiskajā katalogā tika atzīmētas krājumā 

neesošās grāmatas, bet esošajām pievienots šifrs I. Šīs un 2007. gadā veiktās inventarizācijas 

laikā konstatēts, ka krājumā nav saglabājušās 203 grāmatas civiltiesībās. Pēc iespiestiem 

sistemātiskiem katalogiem var konstatēt, ka vairākas grāmatas civiltiesībās fakultātes 

bibliotēkas krājumā ir bijušas divos eksemplāros. Lielākai daļai no tām septiņdesmitajos 

gados ir piešķirti šifri, taču pēc grāmatu atlases un pārvešanas nācās konstatēt, ka saglabāts ir 

tikai viens eksemplārs19. 

No abos iespiestajos katalogos minētajām grāmatām civiltiesībās saglabāta ir 841 

grāmata vācu valodā, 188 grāmatas - krievu valodā, 65 - franču, 36 - latviešu un 99 grāmatas 

pārējās (angļu, latīņu, itāļu, spāņu) valodās.  

Veicot krājuma analīzi, bibliotēkas darbinieki īpašu uzmanību pievērsa Baltijā izdotajām 

grāmatām. Iespiestā katalogā minētas 108 Baltijā izdotas grāmatas civiltiesībās. No tām 

LU Bibliotēkā ir saglabātas 72 grāmatas. No tām 37 ir izdotas 19. gadsimtā, 35 - 

20.gadsimta pirmajā pusē (skat. zīmējumu).  

                                                 
19 Rampāne, Ilga. Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un Tiesību zinātņu fakultātes bibliotēka : 
Literatūra civiltiesībās. Rīga, 1998. 6.-7.lp. 



Baltijā izdoto civiltiesību grāmatu izdošanas gadi
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LU Bibliotēkas Juridisko zinātņu bibliotēkas krājumā atrodas 54 Baltijā izdotas 

grāmatas (2 - latviešu valodā, 15 - krievu valodā, 37 - vācu valodā). Vecākās no tām izdotas 

19. gadsimta sākumā (Piemēram, „Sammlung der Gesetze, welche das heutige livlandische 

Landrecht enthalten, kritisch bearbeitet. I –II Bd. Mitau, 1802–1821. 469, 2024 lp.”, „Nielsen, 

C. Versuch einer Darstellung des Erbfolgerechts in Liefland. Erster Theil. Dorpat, 1822. XII, 

188 lp.”) 
Reto izdevumu un rokrakstu nodaļas krājumā, kurā iepludināja lielāko daļu bijušā Specfonda krājuma pēc tā atvēršanas 20.gadsimta 
deviņdesmitajos gados, ir saglabājušās 15 grāmatas (10 - latviešu valodā, 3 - krievu valodā un 2 - vācu valodā). Izdošanas periods - 20. 
gadsimta divdesmitie-trīsdesmitie gadi. 

LU Bibliotēkas Salaspils grāmatu krātuvē pieejamas 3 grāmatas (2 - latviešu valodā un 

1 - krievu valodā). Izdošanas periods - 20. gadsimta divdesmitie gadi.  

Neskatoties uz grāmatu „cienījamo” vecumu, tās joprojām piesaista bibliotēkas lasītāju 

- universitātes docētāju, maģistrantūras un doktorantūras studentu - interesi. No 2008. gada 1. 

janvāra līdz 30. jūnijam no bijušās LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes 

bibliotēkas krājuma LU Bibliotēkas Juridisko zinātņu bibliotēkas lasītājiem tika izsniegti 590 

eksemplāri, no tiem - 200 eksemplāri grāmatas civiltiesībās. Vairāk tiek pieprasītas grāmatas 

krievu valodā, retāk - vācu valodā.  

Rekordiste izsnieguma skaita ziņā - 40 izsniegumi - ir grāmata „Буковский, В. Свод 

гражданских узаконений губерний прибалтийских. 1–2. Рига, 1914. 2132 lp.”. 30 reizes 

izsniegta „Буковский, В. Гражданские законы губерний Прибалтийских с 

разъяснениями. Рига, 1909. 935 lp.”. 25 reizes izsniegta „Ducmanis, K. Iz Baltijas provinču 

tiesībām. Rīgā : Bērziņa grāmatu apgāds, 1913. 367 lpp.”, 21 reizi - „Jakobi, E. Положение о 

Лифдяндскихъ крестьянахъ 1860. Рига, 1897. 279 lp., 10 reizes katra „Nolde A. Очерки по 

истории кодификации местных гражданских законов при гр. Сперанском. Вып. 2. 

Кодификация местного права Прибалтийских губ. С-Петербург, 1914. 668 lp.” un 

„Pachmans S. История кодификации гражданского права. Т. 1. и 2. С-Петербург, 1876. 

472 lp.”.  



Lai nodrošinātu bijušā LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas 

krājuma pieejamību, pašlaik LU Bibliotēkas Juridisko zinātņu bibliotēkā notiek šī krājuma 

izvērtēšana, kurā tiek iesaistīti juridisko zinātņu vēstures eksperti, bet 2009. gadā tiks veikta 

vecā krājuma grāmatu rekataloģizācija.  

Informācija par LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas krājumu 

ir atrodama LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas sistemātiskajos 

katalogos, kuri ir pieejami LU Bibliotēkas Reto izdevumu un rokrakstu krājumā un LU 

Bibliotēkas Juridisko zinātņu bibliotēkā. Nozares bibliotēkā ir pieejams arī bijušās LU 

Tautsaimniecības un tiesību zinātnes bibliotēkas Baltijas valstīs civiltiesībās izdoto grāmatu 

saraksts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Anžela Avdeikina, LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkas vadītāja 

Ieva Kraukle, LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkas 

bibliotekāre 

Raksts „Valststiesību un administratīvo tiesību krājums. Krimināltiesību krājums” ir 

turpinājums rakstam „Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes 

bibliotēkas vēsturiskais krājums: literatūra civiltiesībās”20. 

  
Valststiesību un administratīvo tiesību krājums 

 
 LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas sistemātiskā kataloga 

sastādītāji valststiesību nodaļu ir iedalījuši 5 apakšnodalījumos:  

1) Vispārējā mācība par valsti un politisko teoriju vēsture; 

2) Konstitucionālās tiesības; 

3) Pilsonības un pilsoņu tiesības; 

4) Latvijas valststiesības; 

5) Politiskās partijas un nacionālais jautājums.  

Kopumā abos iespiestajos sistemātiskajos katalogos ir saglabājušās 1087 grāmatas 

valststiesībās un administratīvajās tiesībās. No tām: 1930. gadā izdotajā katalogā ietvertas 899 

grāmatas, bet 1938.gada katalogā - 188 grāmatas (skat. zīmējumu). 

1.diagramma. LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas 
sistemātiskā katalogā ievietoto grāmatu skaits valststiesībās un administratīvajās 
tiesībās
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20 Avdeikina. Anžela, Rampāne, Ilga. Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un 

tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas vēsturiskais krājums: literatūra civiltiesībās. Bibliotēku 

Pasaule : Izdevums par aktualitātēm un norisēm bibliotēkās. Nr.47, 2009. 44.-46. lpp. ISSN 

1691-5631. 



 

 

Sistemātiskā kataloga nodalījumā „Likumi, tiesu spriedumi un likumdevēju iestāžu 

stenogrammas” iekļauts apakšnodalījums „Konstitucionālie likumi” un „Administratīvie 

likumi”. 1930. gadā izdotajā katalogā ietverti 57 likumi, bet 1938.gada katalogā - 10 likumi. 

Tautsaimniecības un tiesību bibliotēkas krājuma inventarizāciju un šifrēšanu veica 20. 

gadsimta septiņdesmitajos gados, kad sistemātiskajā katalogā tika atzīmētas krājumā neesošās 

grāmatas, bet esošajām pievienots šifrs I. Inventarizācijas laikā tika secināts, ka iztrūkst 333 

iespieddarbi.  

No abos iespiestajos katalogos minētajām grāmatām valststiesībās un administratīvajās 

tiesībās ir saglabātas 606 grāmatas vācu valodā, 132 grāmatas - krievu valodā, 178 - franču, 4 

– latviešu, 99 – angļu un 68 grāmatas pārējās (latīņu, itāļu, spāņu) valodās (skat. zīmējumu).  
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2.diagramma. LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas 
sistemātiskā katalogā ievietoto grāmatu skaits valststiesībās un 
administratīvajās tiesībās pa valodām 

 
 

 

Saglabājušās tikai 4 grāmatas latviešu valodā. Divas no tām ir izdotas Rīgā.  

• Dišlers, Kārlis. Anglijas parlamenta vēsture. Pēterburga : Gulbis, [b.g.]. 143 lpp. Šo 

LU Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras juridisko zinātņu vēstures 

eksperti-pasniedzēji atzīmēja kā īpaši vērtīgu grāmatu. 

• Maters, G. Kas ievērojams pie pagasta amata vīru celšanām. Rīga : [b.i.], 1881. 34 

lpp. 

• Mengers, A. Jaunā valsts.. Tulk. A.Būmanis. 1.grām. Pēterburgā : [b.i.], 1908. 64 lpp. 

• Latviešu bēgļu apgādāšanas organizāciju priekšstāvju kongress 30. un 31. augustā 

1915. Kongresa protokols. Pētrogoda : [b.i.], 1915. 64 lpp. 
 



 LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā lasītājiem ir pieejamas 6 grāmatas 

valststiesībās un administratīvajās tiesībās, kas izdotas 18. gs. Viena no tām ir izdota Rīgā – 

Liefflaendishe Landes-Ordnungen. Rīga : [b.i.], 1707. 778 lpp., tā ir visvecākā valststiesību 

nozarē. Visjaunākā grāmata valststiesībās un administratīvajās tiesībās ir Bonnard, R. Précis 

droit public. Parīze : [b.i.], 1937. 503 lpp. 

LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā 2009.gada septembrī tika izveidota izstāde 

„Juridiskās fakultātes mācībspēku zinātniskie sasniegumi” (1919.-2009.) Izstādi apmeklēja 

vairāk nekā 1000 LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkas apmeklētāju: universitātes docētāji 

un studenti. Vislielāko apmeklētāju interesi izraisīja laika posms no 1919. līdz 1940. gadam. 

Studenti lielu interesi izrādīja par Kārļa Dišlera grāmatām: Dišlers, Kārlis.  Ievads 

administrātīvo tiesību zinātnē : administrātīvo tiesību kursa vispārīgā daļa.  Rīga : Latvijas 

Universitāte, 1938. 245, [1] lpp., Dišlers, Kārlis. Latvijas valsts varas organi un viņu 

funkcijas. [b.v.] : "Tieslietu Ministrijas Vēstnesis", 1925. [7], 128 lpp. un Dišlers, 

Kārlis.  Demokrātiskas valsts iekārtas pamati : (ievads konstitucionālās tiesībās).  2. 

izd. Rīga : A. Gulbis, 1931. 184 lpp.  

Divām Kārļa Dišlera grāmatām ir izdoti atkārtoti izdevumi: Dišlers, Kārlis. Ievads 

administratīvo tiesību zinātnē : administratīvo tiesību kursa vispārīgā daļa. Rīga : Tiesu namu 

aģentūra, 2002. 274 lpp. ISBN 9984-67-131-3. un Dišlers, Kārlis. Latvijas valsts varas 

orgāni un viņu funkcijas. Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2004. XXI, 204 lpp. ISBN 9984-67-

166-6. 

 

Krimināltiesību krājums 
Kopumā abos iespiestajos sistemātiskajos katalogos ietvertas 342 grāmatas 

krimināltiesībās. No tām: 1930. gadā izdotajā katalogā - 208 grāmatas, bet 1938.gada katalogā 

- 134 grāmatas. Sistemātiskā kataloga beigās nodalījumā „Likumi, tiesu spriedumi un 

likumdevēju iestāžu stenogrammas” iekļauts apakšnodalījums „Kriminālie likumi”. 

Inventarizācijas laikā konstatēts, ka krājumā nav saglabājusies 81 grāmata 

krimināltiesībās. 

No abos iespiestajos katalogos minētajām grāmatām krimināltiesībās ir saglabātas 166 

grāmatas vācu valodā, 39 grāmatas - krievu valodā, 32 - franču, 5 - latviešu un 19 grāmatas 

pārējās (angļu, latīņu, itāļu, spāņu) valodās (skat. zīmējumu).  
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3.diagramma. LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas 
sistemātiskā katalogā ievietoto grāmatu skaits krimināltiesībās pa valodām 

 
 

 

Saglabājušās tikai piecas grāmatas latviešu valodā, kas izdotas Rīgā: visas ir 

nozīmīgas un pieprasītas. Grāmatas „Ustavs par miertiesnešu spriežamiem sodiem: ar 1890.g. 

turpinājumiem. Tulk. A. Stērste. Neofic. izd. Rīga : Dienas Lapas, 1892. 66 lpp.” un „1933. g. 

24. aprīļa sodu likums ar likumdošanas motīviem un sīkiem komentāriem, kā arī ar 

alfabētisko un citiem rādītājiem. Sast. Pauls Mincs. Rīga : [b.i.], 1934. 290 lpp.” atrodas LU 

Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkas krājumā. Pārējās grāmatas „Sodu likumi par krimināliem 

un pārmācīšanas sodiem : 1885. gada izdevums ar turpinājumiem līdz 1893. gada beigām. 

Rīga : Dienas Lapa, 1894. 576 lpp.”, „1933. g. 24. aprīļa sodu likums ar likumdošanas 

motīviem un sīkiem komentāriem, kā arī ar alfabētisko un citiem rādītājiem. Sast. Pauls 

Mincs. Rīga : [b.i.], 1934. 290 lpp.”,  „Mincs, Pauls. Krimināltiesību kurss : vispārējā daļa. 

Rīga : [b.i.], 1934. 329 lpp.”, „Sodu likums : (1936. g. izd.) ar komentāriem - izvilkumiem no 

Senāta Kriminālā kasācijas departamenta spriedumiem un ar alfabētisko un salīdzināmiem 

rādītājiem. Sast. Pauls Mincs un Jānis Lauva. Rīgā : Valsts tipogrāfija, 1936. 384 lpp.” – 

atrodas LU Bibliotēkas Centrālās bibliotēkas krājumā vai Reto izdevumu nodaļā.. 

LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkas krājumā atrodas divas 18.gs. izdotas 

krimināltiesību  grāmatas. Viena no tām ir izdota 1781.g.: „Hals oder Peinliche 

Gerichtsordnung Kaiser CarlsY. 3.izd. Giesen : [b.i.], 1781. 310 lpp.” – vācu valodā. Otra ir 

izdota 1792.g.: „Meister, G. Principia iuris criminalis. Germaniae communis. Gottingae : 

[b.i.], 1792. 416 lpp.” – latiņu valodā. Jaunākā krimināltiesību grāmata ir izdota 1936.g. LU 

Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras juridisko zinātņu vēstures eksperti-

pasniedzēji atzīmēja  arī grāmatu „Feuerbach, P. Lehrbuch des gemeinen in Deutschland 

gultigen Peilichen Rechts. Giessen : [b.i.], 1803. 582 lpp.”, Binding, K. Lehrbuch des 

gemeinen Deutschen Strafrechts. Besonderer Teil. Erster Band; Zweiter Band: erste und 



zweite Abteilung. Leipzig : [b.i.], 1902.–1905.” lielo nozīmi gan vēsturiskā, gan teorētiskā 

aspektā.  

Neskatoties uz grāmatu „cienījamo” vecumu, tās joprojām piesaista bibliotēkas lasītāju 

interesi. Par to liecina izstādes „Juridiskās fakultātes mācībspēku zinātniskie sasniegumi” 

(1919.-2009.) pētījuma rezultāti. Izstādes laikā visbiežāk studenti skatījās Paula Minca un 

Aleksandra Krugļevska grāmatas latviešu, krievu, vācu un spāņu valodās. „Profesora Paula 

Minca ieguldījums Latvijas valsts labā un juridiskās domas attīstībā ir visai ievērojams. Viņa 

darbiem krimināltiesību zinātnes attīstība Latvijā ir milzīga nozīme gan vēsturiskā, gan 

teorētiskā aspektā, jo tajos apkopotas Vācijas, Krievijas, Francijas un Šveices jaunākās tā 

laika krimināltiesību atziņas salīdzinājumā ar Latvijas krimināltiesībām. Profesora Paula 

Minca darbus arī šodien plaši izmanto Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti 

rakstot doktora disertācijas, maģistra darbus, diplomdarbus un citas zinātniskās izstrādes” – tā 

par Paulu Mincu priekšvārda grāmatas „Mincs, Pauls. Krimināltiesību kurss : vispārējā daļa 

ar koment. Ulda Krastiņa. Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2005. 351 lpp. ISBN ISBN 9984-671-

91-7.” jaunajam izdevumam raksta LU Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras 

profesors Uldis Krastiņš21.  

Rekordistes izsnieguma skaita ziņā – vairāk nekā 100 izsniegumi gada laikā ir 

grāmatas: „Mincs, Pauls. Krimināltiesību kurss : vispārējā daļa. Rīga : [b.i.], 1934. 329 lpp.” 

un „1933. g. 24. aprīļa sodu likums ar likumdošanas motīviem un sīkiem komentāriem, kā arī 

ar alfabētisko un citiem rādītājiem. Sast. Pauls Mincs. Rīga : [b.i.], 1934. 290 lpp.”.   

Lai nodrošinātu bijušā Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas 

krājuma pieejamību, 2008.g. LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā notika šī krājuma 

izvērtēšana, kurā tiek iesaistīti juridisko zinātņu vēstures eksperti. 2009. gadā LU Bibliotēkas 

Daudznozaru bibliotēka ir iesākusi vecā krājuma grāmatu ievadīšanu elektroniskajā 

kopkatalogā. Elektroniskajā kopkatalogā lasītājiem ir pieejamas 92 grāmatas valststiesībās un 

administratīvajās tiesībās, un 68 grāmatas krimināltiesībās no Tautsaimniecības un tiesību 

bibliotēkas krājuma.  

Informācija par Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas krājumu ir 

atrodama gan LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas sistemātiskajos 

katalogos, kas ir pieejami LU Bibliotēkas Reto izdevumu un rokrakstu krājumā un LU 

Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā, kā arī elektroniskajā kopkatalogā ir ievadīti 914 

                                                 
21 Mincs, Pauls. Krimināltiesību kurss : vispārējā daļa ar koment. Ulda Krastiņa. Rīga 

: Tiesu namu aģentūra, 2005. 12. lpp. ISBN 9984-671-91-7. 
 



iespieddarbi no Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes 

bibliotēkas vēsturiskā krājuma. 

 

Anžela Avdeikina 

LUB Juridisko zinātņu bibliotēkas vadītāja 

 

Informācijas resursu krājuma atbilstība  

mācību procesa nodrošinājumam:  

LU Bibliotēkas Juridisko zinātņu bibliotēkas situācijas analīze 
 

LU Bibliotēkas Juridisko zinātņu bibliotēka ir tiesību zinātņu programmas studentu 

pamatbibliotēka. Viens no galvenajiem bibliotēkas uzdevumiem ir veidot krājumu atbilstoši 

LU Juridiskās fakultātes studiju un zinātniskā darba virzieniem, studiju programmu prasībām.  

LU Bibliotēkas (LUB) Juridisko zinātņu bibliotēka veic krājuma komplektēšanu 

sadarbībā ar LU Juridiskās fakultātes Metodisko kabinetu un pasniedzējiem.  

Juridisko zinātņu bibliotēkas krājumā ir 53 250 eksemplāri (2008.g.). Bez 

iespieddarbiem tiesību (29 056 eks.) un datorikas zinātnes (2 201 eks.) krājumā ir mācību un 

zinātniskā literatūra filozofijā, psiholoģijā, loģikā, ētikā, estētikā, socioloģijā, politoloģijā, 

ekonomikā, pedagoģijā un vēsturē (4 860 eks.) (1.attēls)  Brīvpieejas krājumā ir 37 158 eks., 

no tiem -  29 056 eks. tiesību zinātnēs, 2 201 eks. – datorzinātnēs, lasītavā – 5 901 eks.22
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1.attēls. LUB Juridisko zinātņu bibliotēkas krājuma sadalījums pa nozarēm (%) 

 
Aktīvā krājuma rekataloģizācija pabeigta 2006. g. Vecās LU Tautsaimniecības un 

tiesību zinātņu fakultātes krājuma, kurā ir 18., 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā izdotas 

                                                 
22 LUBibliotēkas Juridisko zinātņu bibliotēkas pārskats par 2008. gadu. 



grāmatas par tiesību zinātņu vēsturi, kolekcijas (5616 eks.) retrospektīvā konversija plānota 

2009. g.  

2008. g. LU Bibliotēkas Juridisko zinātņu bibliotēka uzsāka Juridiskās fakultātes 

studiju programmas informacionālo nodrošinājuma izpēti. Tika analizēta Tiesību zinātnes 

bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu kursu aprakstos iekļauto informācijas 

avotu pieejamība LUB krājumā. Konkrēti - mācību literatūras, papildliteratūras un ieteicamās 

periodikas skaits, kā arī sadalījums pa valodām - latviešu valodā un svešvalodās. 

Jāpiebilst, ka tas nav jauns darba process. Mācību procesa informatīvā nodrošinātība 

tika pētīta LU Bibliotēkā jau pagājušā gadsimta septiņdesmitajos-astoņdesmitajos gados. Šim 

mērķim bibliotēkā bija grāmatu nodrošinājumu reiterkartotēka. Tās pirmo daļu veidoja 

komplektēšanas nodaļas, otro daļu – nozaru bibliotēku darbinieki. Kartotēka bija sadalīta pa 

katedrām un specialitātēm. Uz specialitātes  kartes ar krāsainiem reiteriem atzīmēja kursu (1., 

2., 3.,4.,5.), apmācības formu (dienas, vakara vai neklētienes nodaļa), studentu skaitu, 

pasniedzēju. Katras specialitātes ietvaros alfabētiskā secībā bija sakārtotas grāmatu aprakstu 

kartītes, uz kurām bija norādīts bibliotēkā pieejamo eksemplāru skaits. Kartotēku izmantoja 

grāmatu komplektēšanai, mācību literatūras komplektu sagatavošanai studentiem semestra 

sākumā. Astoņdesmito gadu vidū, pamatojoties uz reiterkartotēku, bibliotēka izveidoja pirmo 

mācību krājuma datubāzi23.  

Uzsākot Juridiskās fakultātes studiju procesa informacionālā nodrošinājuma analīzi, 

vispirms tika pētīta jaunākā - 2008. gadā apstiprinātā doktora studiju programma.  

Veidojot studiju kursā iekļaujamo informācijas resursu sarakstu, autoriem būtu 

jābalstās uz LUB krājumā pieejamajiem resursiem. Vairāku kursu autori ne tikai pārbaudīja 

Valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogā informācijas resursu esamību LUB krājumā, bet arī 

konsultējās ar LUB Juridisko zinātņu bibliotēkas darbiniekiem par nepieciešamajiem 

informācijas resursiem. Rezultātā pēc pasniedzēju ieteikuma kursiem „Tiesību teorija un 

vēsture”, „Tiesību integrācija Eiropā” un „Starptautisko tiesību problēmas” 2008.g. tika 

piekomplektē 4 grāmatas vācu, 4 – angļu, 5 – krievu valodā.  

Doktora studiju programmā ir iekļauti 6 studiju kursi24. Tabulā 1 apkota informācija 

par kursu aprakstos norādīto informācijas resursu skatu un to pieejamību LUB krājumā. 

1.tabula. Tiesību zinātņu doktora studiju informacionālais nodrošinājums 

Mācību literatūra Papildliteratūra Ieteicamā periodika 
Studiju kursa nosaukums 

Kursa LUB Kursa LUB Kursa LUB 
                                                 
23 Rampāne, Ilga. Automatizācija Latvijas Universitātes bibliotēkā: Kā bija „ALISEs brīnumzemē”. Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2006. 8.lpp. 
24 Doktora studiju programma Lu portāls 



aprakstā krājumā aprakstā krājumā aprakstā krājumā 
Tiesību integrācija Eiropā 11 9 11 6 10 10 

Starptautisko tiesību 
problēmas 11 9 17 10 12 8 

Civiltiesisko zinātņu 
problēmas 13 13 28 19 2 2 

Krimināltiesisko zinātņu 
problēmas 17 14 121 59 18 18 

Valststiesisko zinātņu 
problēmas 11 9 12 10 9 9 

Specializācijas kurss 
tiesību teorijā un vēsture 33 22 71 37 14 14 

Kopā 96 76 260 141 65 61 
 
LU Bibliotēkas krājuma atbilstība doktora studiju programmai ir 70 %. Mācību 

literatūras atbilstība – 79 %, papildliteratūras atbilstība – 54 %, ieteicamās periodikas 

atbilstība – 94 %.  

Vispilnīgāk nokomplektēts doktora programmas krājums latviešu valodā. Tā atbilstība 

ir 97 %. No 169 grāmatām latviešu valodā LUB nav tikai 5 grāmatas (no tām viena pieejama 

LUB oriģinālvalodā  (krievu valodā), 4 pieejamas Latvijas Policijas akadēmijas un Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā).  

Krievu valodā LU Bibliotēkas krājuma atbilstība doktora studiju programmai ir 51 %. 

No 67 grāmatām krievu valodā LU Bibliotēkā ir 34 grāmatas. Visvairāk bibliotēkas krājumā 

trūkst 30 grāmatas krievu valodā studiju kursā „Krimināltiesisko zinātņu problēmas”. Tas 

liecina, ka kursa autori nesalīdzināja kursa aprakstā iekļautās grāmatas ar LU Bibliotēkā 

esošām grāmatām un neinformēja bibliotēku par nepieciešamību piekomplekt trūkstošās 

grāmatas.  

Angļu valodā LUB krājuma atbilstība doktora studiju programmai ir 47 %.  No 98 

angļu grāmatām LU Bibliotēkā ir 46, no tām 3 pieejamas datubāzē e-brary. 

Latvijas Republikas likumdošana balstās uz vācu likumdošanu, tāpēc kursa aprakstos 

ir daudz informācijas resursu vācu valodā. Taču vācu valodā LU Bibliotēkas krājuma 

atbilstība doktora studiju programmai ir tikai 31 %. No 58 grāmatām vācu valodā LU 

Bibliotēkā ir tikai 18 grāmatas. Tas sasitīts ar to, ka vācu valodu prot maz studentu, tāpēc, lai 

grāmatas būtu pieprasītas, Bibliotēkai izdevīgāk pasūtīt no vācu valodas tulkotas grāmatas 

latviešu, krievu vai angļu valodā. Piemēram, LU Bibliotēkas Juridisko zinātņu bibliotēkas 

krājumā ir grāmatas „Peine, Franz-Joseph. Vācijas vispārīgas administratīvas tiesības. Rīga : 

Tiesu namu aģentūra, 2002.” 100 eks, bet tikai 1 eks. vācu valodā, grāmatas „Langenbucher, 



K. Die Entwicklung und Auslegung von Richterrecht. München : Beck, 1996.” vācu valodā 

bibliotēkā nav, toties lietotājiem pieejami 15 eks. latviešu valodā.  

Kopumā tiesību zinātņu doktora studiju programmas kursu aprakstos visvairāk iekļauti 

informācijas resursi latviešu valodā, uz pusi mazāk - krievu un vācu valodās (2.attēls). 
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2.attēls. Tiesību zinātņu doktora studiju programmas informācijas resursu sadalījums pa 
valodām (%) 
 

LU tiesību zinātņu maģistra studiju programmas akreditēta 2004. g. Programmā 

iekļauts 51 kurss25. 

Maģistra studiju kursu aprakstos kopumā iekļauti 693 informācijas resursi (mācību 

literatūra – 272, papildliteratūra – 280, ieteicamā periodika – 141 informācijas resursi). LU 

Bibliotēkas krājuma atbilstība maģistra studiju programmai kopumā ir 79 %. Pa resursu 

veidiem: mācību literatūra – 79 %, papildliteratūra – 69 %, ieteicamā periodika – 97 % 

(3.attēls). 

Latviešu valodā LU Bibliotēkas krājuma atbilstība maģistra studiju programmai ir 

95%. No 185 grāmatām latviešu valodā LU Bibliotēkas krājumā ir 176 grāmatas. Svešvalodās 

LU Bibliotēkas krājuma atbilstība maģistra studiju programmai ir 72%. No 367 grāmatām 

svešvalodās LU Bibliotēkas krājumā ir 266 grāmatas. 

                                                 
25  Lu portāls 
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3.attēls. LU Bibliotēkas krājuma atbilstība tiesību zinātņu maģistra studiju programmai 

 

LU tiesību zinātņu bakalaura studiju programma akreditēta 2005. gadā. Programmā 

iekļauti 50 kursu apraksti26, kuros kopumā minēti 692 informācijas avoti (mācību literatūra – 

281 informācijas avots, papildliteratūra – 253, ieteicamā periodika – 158).   

LU Bibliotēkās mācību literatūras krājuma atbilstība bakalaura studiju 

programmai ir 80 %. Mācību literatūras krājuma atbilstība bakalaura studiju programmai ir 

80 %, papildliteratūras krājuma atbilstība ir 67 % un ieteicamās periodika – 97 %  (4.attēls). 

Latviešu valodā LU Bibliotēkas krājuma atbilstība bakalaura studiju programmai ir 95 

%. No 346 grāmatām latviešu valodā LU Bibliotēkas krājumā ir 330 grāmatas. LU 

Bibliotēkas krājuma atbilstība bakalaura studiju programmai svešvalodās ir 80 %. No 346 

grāmatām svešvalodās LU Bibliotēkas krājumā ir 276 grāmatas. 
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4.attēls. LU Bibliotēkas krājuma atbilstība tiesību zinātņu maģistra studiju programmai 
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Tā kā bakalaura un maģistra studiju programmas tika apstiprinātas 2004.-2005. gadā, 

tad kursu aprakstos lielākoties ir iekļautas līdz 2005. gadam izdotās grāmatas. LUB krājumā ir 

jaunāki izdevumi, taču kursa informācijas resursu sarakstos tie nav iekļauti.  

Studiju programmu kursu aprakstos iekļauto informācijas resursu procesā atklājam , 

ka kursu aprakstos ir iekļautas grāmatas, kuras atrodas tikai LUB Reto izdevumu un rokrakstu 

nodaļā vai Salaspils grāmatu krātuvē. Iespēju robežās būtu jānodrošina šo grāmatu pieejamība 

LUB Juridisko zinātņu bibliotēkas krājumā. 

2009.g. LUB Juridisko zinātņu bibliotēkai, balstoties uz informacionālā 

nodrošinājuma analīzes rezultātiem, sadarbībā ar pasniedzējiem ir nepieciešams izlemt, kuras 

grāmatas ir būtu jāpiekomplektē, izskatīt iespēju kursu aprakstos iekļaut grāmatu jaunākos 

izdevumus, līdzvērtīgas grāmatas (īpaši tas attiecās uz grāmatām svešvalodās), kā arī 

elektroniskos informācijas resursus, kas pieejami brīvpieejā vai LUB abonētajās datubāzēs. 

Neskatoties uz to, ka ieteicamās periodikas atbilstība LUB krājuma ir augsta (vairāk nekā 95 

%), kursu aprakstos iekļauts salīdzinoši neliels skaits informācijas resursu no tiešsaistes 

datubāzēm.  

Tiesību studiju programmas informacionālā nodrošinājuma analīzes rezultāti ļauj 

secināt, ka visveiksmīgākos rezultātus var panākt kursu autoriem sadarbojoties LU 

Bibliotēkas nozaru bibliotēku darbiniekiem. 
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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. 

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma Sērija   Nr. ) 

1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU 

1.1. Vārds: Tests 

1.2. Uzvārds: Tests 

1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 11.07.1986. 

1.4. Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: Tests 

2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums: 
Profesionālais bakalaurs tiesību zinātnē un jurists 

2.2. Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: 
Tiesību zinātne 

2.3. Kvalifikācijas piešķīrējas iestādes nosaukums un statuss: 

Latvijas Universitāte, valsts akreditēta (06.08.1999.), valsts dibināta, universitāte 

2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss : tā pati, kas minēta 2.3.punktā 

2.5. Mācību valoda un eksaminācijas valoda(s): latviešu 

3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 

3.1. Kvalifikācijas līmenis: 
Profesionālais bakalaura grāds 

3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas sākuma un beigu datums: 
5,5 gadi nepilna laika studiju, 160 Latvijas kredītpunkti, 240 ECTS 
kredītpunkti, 2010.-2015. 

3.3. Uzņemšanas prasības: 
Vidējā izglītība 
 

4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM 



4.1. Studiju veids: nepilna laika studijas 

4.2. Programmas prasības: 
 

Apgūt juridiskās zinātnes teorētiskos pamatkursus, apgūt nozares profesionālos 
specializācijas kursus un iegūt praktiskās iemaņas profesionālajā praksē (26 kredītpunkti), 
jānokārto valsts pārbaudījums tiesību zinātnē, kas aptver valsts eksāmenu (2 kredītpunkti) un 
bakalaura darba izstrādi un aizstāvēšanu (12 kredītpunkti).  

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

A DAĻA (OBLIGĀTA DAĻA) 
Kursa nosaukums Kredītpunkt

i
ECTS 
kredīti 

Vērtējums 

Tradicionālā loģika 2 3 8 (ļoti labi) 
Tiesību socioloģija 3 4.5 9 (teicami)
Pārvaldes teorija 3 4.5 9 (teicami)
Runas māksla (Tiesu runa) 1 1,5 8 (ļoti labi)
Ievads politikas zinātnē 1 1,5 7 (labi)
Juridiskā terminoloģija divās svešvalodās (angļu, vācu 
vai krievu) Pirmā svešvaloda

5 7.5 7 (labi) 

Konfliktoloģija 1 1.5 7 (labi)
Ievads politikas zinātnē 1 1.5 8 (ļ.labi)
Civilā aizsardzība 2 3 8 (ļoti labi)
Juridiskā terminoloģija divās svešvalodās (angļu, vācu 
vai krievu) Otrā svešvaloda

3 4.5 8 (ļoti labi) 

Ievads studijās 1 1.5 8 (ļoti labi)
Tiesu varas institūciju tiesības 2 3 9 (teicami)
Juridisko metožu mācība 3 4.5 8 (ļoti labi)
Valsts zinātne 2 3 7 (labi)
Juridiskā ētika un profesionālā atbildība 2 3 7 (labi)
Latvijas valsts un tiesību vēsture 3 4.5 8 (ļoti labi)
Civiltiesību vispārīgie pamati 2 3 8 (ļoti labi)
Tiesību teorija 4 6 8 (ļoti labi)
Informācijas tehnoloģijas jurisprudencē 3 4.5 9 (teicami)
Konstitucionālās tiesības 4 6 9 (teicami)
Tiesības un ekonomika 2 3 8 (ļoti labi)
Juridiskā tehnika 2 3 7 (labi)
Starptautiskās publiskās tiesības 3 4.5 7 (labi)
Juridiskā un organizācijas vadības psiholoģija 4 6 8 (ļoti labi)
Lietu (īpašuma) tiesības 3 4.5 8 (ļoti labi)
Administratīvās tiesības 4 6 8 (ļoti labi)
Darba tiesības 2 3 9 (teicami)
Ģimenes un mantojuma tiesības 3 4.5 9 (teicami)
Krimināltiesības. Vispārīgā daļa 3 4.5 8 (ļoti labi)
Krimināltiesības. Sevišķā daļa 3 4.5 7 (labi)
Kriminālprocesa tiesības 5 7.5 7 (labi)
Pašvaldību tiesības 3 4.5 8 (ļoti labi)
Saistību tiesības 4 6 8 (ļoti labi)
Kriminālsodu izpildes tiesības 3 4.5 8 (ļoti labi)
Kriminālistika 6 9 9 (teicami)
Finanšu un nodokļu tiesības 3 4.5 9 (teicami)
Administratīvā procesa tiesības 3 4.5 8 (ļoti labi)
Kriminoloģija 3 4.5 7 (labi)
Civilprocesa tiesības 3 4.5 7 (labi)
Komerctiesības 3 4.5 8 (ļoti labi)



Eiropas tiesības 4 6 8 (ļoti labi)
Starptautiskās privātās tiesības 3 4.5 8 (ļoti labi)
 

B DAĻA (IEROBEŽOTAS IZVELĒS DAĻA) 
Kursa nosaukums Kredītpunkt

i
ECTS 
kredīti 

Vērtējums 

Valsts civildienests 2 3 8 (ļoti labi) 
Vēlēšanu tiesības un process 1 1.5 9 (teicami)
Tiesību normu piemērošana valsts pārvaldē 4 6 9 (teicami)
Publiskās pārvaldes iestādes darba organizācija 4 6 8 (ļoti labi) 

C DAĻA (BRĪVĀS IZVĒLES DAĻA) 
Kursa nosaukums Kredītpunkt

i
ECTS 
kredīti 

Vērtējums 

Latīņu valoda juristiem 2 3 8 (ļoti labi) 
Tiesu psihiatrija 2 3 9 (teicami)
Vispārīgā fiziskā sagatavošana 2 3 9 (teicami)
Romiešu civiltiesības 2 3 8 (ļoti labi)
Lietvedības pamati 2 3 9 (teicami)
 

 

KURSA DARBI/PROJEKTI
Studiju darbs I 1 1,5 7 (labi)
Studiju darbs II 1 1,5 8 (ļoti labi) 
Studiju darbs III 1 1,5 8 (ļoti labi)

 

PRAKSE 
 Kredītpunkt

i
ECTS 
kredīti 

Vērtējums 

Prakse I 20 30 8 (ļoti labi) 
Prakse II 6 9 8 (ļoti labi) 

VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 
 Kredītpunkt

i
ECTS 
kredīti 

Vērtējums 

Bakalaura darbs  12 18 8 (ļoti labi) 
Valsts pārbaudījums (eksāmens) 2 3 8 (ļoti labi) 

4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu: 
 

Atzīme (nozīme) Atzīmes īpatsvars šis programmas absolventu vidu 

10 (izcili) 4%
9 (teicami) 27% 
8 (ļoti labi) 35% 

7 (labi) 23% 
6 (gandrīz labi) 10% 

5 (viduvēji) 6%
4 (gandrīz viduvēji) 2%
3-1 (neapmierinoši) 0%

Kvalifikācijas īpašnieka vidēja svērta atzīme: tests 



4.5. Kvalifikācijas klase: ,,Standarta" 

Kvalifikācijas klases ,,Standarta"piešķiršanas kritērijus sk. 6.1. punktā. 

5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

5.1.   Profesionālais statuss: 

Profesionālo statusu nav paredzēts piešķirt 

6. PAPILDINFORMĀCIJA 

6.1. Sīkāka informācija: 
Šis diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu Sērija   Nr. 

Diploma pielikumu angļu valodā izsniedz Latvijas Universitāte. 
Latvijas Universitātes Profesionālā bakalaura programma,, 
Publiskās tiesības" ir .... 
Papildinājums punktam 4.4. 
Kvalifikācijas īpašnieka vidējo svērto atzīmi rēķina pēc formulas: 
av=sum(a*f)/sum(f, kur: av-vidējā svērtā atzīme, a - studenta iegūtais 
vērtējums par katru programmas Aun B daļas kursu, f- šā kursa apjoms 
kredītpunktos. 

Papildinājums punktam 4.5. 
Kvalifikācija klases "Standarta"piešķiršanas kritērijs: - izpildītas visas programmas 
prasības. 

6.2. Papildinformācijas avoti: 

Latvijas Universitāte 
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1586, telefons: +371-7034444, 
fakss: +371-7225039; e-pasts: lu@lu.lv 
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, 
LV-1586, telefons: +371-7034560, e-pasts: juristi@lu.lv 

PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 

7.1. Datums: 15.12.2015. 

7.2. Paraksts un tā atšifrējums:___________M. Auziņš 

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: Latvijas Universitātes rektors 

7.4. Zīmogs vai spiedogs: 

8.    ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ Sk. nākamās divas 
lappuses 

 
 
 



9.pielikums 

 

Atsauksmes no darba devējiem un 

augstskolām 

(elektroniski nav pieejamas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.pielikums 

 

Darba devēju un studentu aptaujas 

anketas paraugi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cienījamo Student!  
Lai veiktu pasākumus studiju kvalitātes uzlabošanā, mums nepieciešams uzzināt Jūsu vērtējumu par izvēlēto studiju programmu. Šī 

aptaujas anketa ir anonīma, un tās rezultāti tiks izmantoti vienīgi apkopotā veidā.  

Tā kā Jūsu aizpildītā anketa tiks apstrādāta elektroniski, aizpildot to lūdzam Jūs ievērot dažas būtiskas 
norādes:  

 anketu vēlams aizpildīt ar zīmuli, lai kļūdīšanās gadījumā nepareizo variantu iespējams izdzēst; 
 atbildes atzīmējiet, ievelkot kvadrātiņā krustiņu  

Programmas anketa

Jau iepriekš pateicamies par piedalīšanos! 
 

1.
Studiju programma 

 

 
2. Studiju 

līmenis 
Bakalaura  

□ 
Maģistra  

□ 
Profesionālā  

□ 
3. Studiju 

gads 
1 

□ 
2 

□ 
3 

□ 
4 

□ 
5 

□ 
 

 Atzīmēt tikai vienu atbildi katrā rindiņā! Pilnībā apmierina Drīzāk 
apmierina Drīzāk 

neapmierina 

Pilnīgi 
neapmierina 

Nevaru pateikt 

1.  Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

2.  Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

3.  Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

4.  Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

5.  Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 
6.  Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt 

pētnieciskās/ profesionālās prasmes un iemaņas 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 
7.  Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 

tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

8.  Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju 
(izvērtēt, analizēt to) 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

9.  
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 
pamatot viedokli 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

10.  Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares 
speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

11.  Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

12.  Nodarbību plānojums pa semestriem 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

13.  Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

14.  Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

15.  Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

16.  Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 
17.  

Fakultātes personāla darbība studiju procesa 
uzlabošanā 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

18.  Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, 
mācību līdzekļi utt.) 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

19.  LPA nodrošinātās iespējas izmantot datorus 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 



20.  
Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LPA 
bibliotēkās 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

21.  Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? vairāk kā
 20 h □

 
20-10 h □  

9-3 h □ 
mazāk  
nekā  
3 h □ nevaru 

pateikt □
22.  

Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo 
studiju programmu LPA 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

23.  Kāds ir Jūsu vidējais lekciju apmeklējums?  
100-75% □  

74-50% □  
49-25% □ 

    mazāk 
nekā 
25% □      nevaru 

pateikt □
24.  Vai jūs strādājat darbu atbilstoši izvēlētai izglītībai? strādāju 

atbilstoši □ drīzāk 
atbilstošā □ drīzāk 

neatbilstošā □ strādāju 
neatbilstoši □  nestrādāju 

    vispār □
25.  Vai jūs plānojat turpināt studijas? Jā, LU savā 

nozarē □
LU 
citā 

nozarē □
studēšu 

citā 
augstskolā □ nestudēšu □    nevaru 

  pateikt □
26.  Vai jūs plānojat pēc studijām strādāt atbilstoši iegūtai 

izglītībai? 
Jā, 

strādāšu □ drīzāk 
jā □ drīzāk 

nē □ nē □      nevaru 
    pateikt □

 

27.  Jūsu ieteikumi, komentāri par šo studiju programmas saturu, organizāciju u.c. aspektiem   
   

   

   

   



 

   

   

   

28.  Jūsu ieteikumi, komentāri par šīs studiju programmas anketas saturu, jautājumiem u.c. aspektiem  
   

   

   

   

   

   

   

   

 

Paldies par atsaucību!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Darba devēja nosaukums 
 

DARBA DEVĒJA APTAUJAS ANKETA PAR LATVIJAS POLICIJAS 
AKADĒMIJAS STUDENTIEM (ABSOLVENTIEM) 

 
Šo aptauju veic Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, lai noskaidrotu darba devēju viedokli par Latvijas 

Policijas akadēmijas studentu un absolventu (turpmāk – studentu) sagatavotību darba tirgum. 
 
1. Vai Jūs apmierina studentu spējas praktiski pielietot studiju laikā iegūtās zināšanas? 

 apmierina 
 apmierina daļēji 
 neapmierina 

Komentārs .................................................................................................................................... . 
..................................................................................................................................................... . 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

2. Kāda, Jūsuprāt, ir studentu konkurētspēja darba tirgū salīdzinoši ar citu Latvijā 
akreditētu Juridisko fakultāšu studentiem? 

 augsta 
 vidēja 
 zema 

Komentārs ....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
3. Kādas, Jūsuprāt, ir studentu spējas plānot un organizēt savu vai/un padoto darbu? 

 augstā līmenī 
 apmierinošas 
 zemā līmenī 

Komentārs ....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
 
4. Kādas, Jūsuprāt, ir studentu prasmes prezentēt un argumentēt savu viedokli? 

 augstā līmenī 
 apmierinošas 
 zemā līmenī 

Komentārs ....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
 
5. Kādas, Jūsuprāt, ir studentu komunikācijas prasmes saskarsmē ar kolēģiem un/vai 
klientiem? 

 augstā līmenī 
 apmierinošas 
 zemā līmenī 

Komentārs ....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
6. Ko, Jūsuprāt, būtu nepieciešams pilnveidot studiju procesā, lai vēl vairāk uzlabotu  
absolventu konkurētspēju darba tirgū?   



.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.................................................................. ...................................................................................  
 

Paldies par atsaucību! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



11.pielikums 

 

Sadarbības līgumi 
(elektroniski nav pieejami) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.pielikums 

Jurista profesijas standarts  

(izvilkums MK noteikumi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Izvilkums no 13.02.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 125 "Noteikumi par profesiju 
klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un 

profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību (Profesiju klasifikators)"] 

 

2.10. Jurista profesijas standarts 

2.10.1. Vispārīgie jautājumi 

1. Profesijas nosaukums – jurists. 

2. Profesijas kods – 2421 01. 

2.10.2. Nodarbinātības apraksts 

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis ar 
profesionālās augstākās izglītības maģistra grādu tiesību zinātnē, kas piešķirts pēc vismaz 
piecus gadus ilgām tiesību zinātnes studijām, vai arī ne vēlāk kā līdz 2010.gada 1.jūlijam 
uzsāktās studijās iegūta piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija tiesību zinātnē bez maģistra 
grāda, ja to apliecina valsts atzīts augstākās izglītības diploms. 

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums: 

– jurists atbilstoši profesionālajai specializācijai un amatam atrod, analizē, iztulko un piemēro 
tiesību normas, izstrādā, analizē un apliecina juridiskus dokumentus, sniedz juridiskus 
atzinumus un juridisko palīdzību (sniedz juridiskās konsultācijas un veic tiesību subjektu 
pārstāvību), veic juridiskas darbības civilprocesā, administratīvajā procesā, Satversmes tiesas 
procesā un kriminālprocesā un izstrādā pētījumus ar zinātnisku vērtību jurisprudencē. Jurists 
var veikt tiesneša, prokurora, zvērināta advokāta, zvērināta notāra, zvērināta tiesu izpildītāja 
un maksātnespējas administratora darbu un darbu citās profesijās, kurās nepieciešama jurista 
kvalifikācija. Jurists var veikt individuālo komercdarbību, strādāt valsts vai pašvaldības 
institūcijā vai pie komersanta, biedrībā vai nodibinājumā un pie cita tiesību subjekta. 

2.10.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences 

1. Spēja metodoloģiski pareizi atrast, analizēt un piemērot tiesību normas. 

2. Spēja izstrādāt, analizēt un apliecināt tiesisku darījumu dokumentus un tiesību 
piemērošanas aktus. 

3. Spēja sastādīt procesuālos dokumentus (piemēram, iesniegumus iestādēm un pieteikumus 
tiesām, blakus sūdzības, administratīvus aktus, tiesas nolēmumus). 

4. Spēja sniegt juridiskus atzinumus un juridisko palīdzību. 

5. Spēja veikt tiesību subjektu pārstāvību. 

6. Spēja izstrādāt un analizēt normatīvo aktu projektus. 

7. Spēja veikt tiesību normās paredzētās procesuālās darbības civilprocesā, kriminālprocesā, 
administratīvajā procesā un Satversmes tiesas procesā. 



8. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību jurisprudencē. 

9. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās. 

2.10.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes 

1. Noskaidrot un vērtēt lietas būtiskos faktiskos apstākļus (tai skaitā prasme savākt, apstrādāt, 
analizēt un vērtēt informāciju, tajā skaitā pierādījumus). 

2. Veikt faktisko apstākļu atbilstības analīzi tiesību normas sastāvam un izdarīt juridisku 
slēdzienu. 

3. Argumentēt un izklāstīt izdarītos juridiskos slēdzienus. 

4. Atrast piemērojamās tiesību normas. 

5. Izpētīt tiesību normas pieņemšanas vēsturiskos apstākļus, noteikt tiesību normas mērķi un 
tiesību normas vietu tiesību sistēmā (prasme iztulkot tiesību normas). 

6. Veikt tiesību tālākveidošanu un efektīvi izmantot citas juridiskās metodes. 

7. Izveidot loģisku un pārskatāmu juridiskā dokumenta struktūru. 

8. Veidot pareizu tiesību normu un citu juridisko tekstu struktūru. 

9. Vadīt, organizēt un kontrolēt padoto darbu. 

10. Izstrādāt juridiskus dokumentus atbilstoši tiesību normām un personu interesēm. 

11. Publiski uzstāties. 

12. Veikt aizstāvības funkcijas kriminālprocesā. 

13. Veikt valsts apsūdzības uzturētāja funkcijas kriminālprocesā. 

14. Veikt pārstāvības funkcijas civilprocesā, administratīvajā procesā, Satversmes tiesas 
procesā un kriminālprocesā. 

15. Veikt civilprocesa, administratīvā procesa, Satversmes tiesas procesa un kriminālprocesa 
virzīšanu. 

16. Ievērot profesionālās ētikas normas. 

17. Lietot juridiska rakstura darba veikšanai nepieciešamās datorprogrammas, jo īpaši 
juridisko materiālu datu bāzes. 

18. Organizēt un veikt pētījuma ar zinātnisku vērtību izstrādāšanu jurisprudencē. 

19. Izmantot normatīvo aktu jaunrades tehniku. 

20. Orientēties Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību sistēmā. 



21. Pārvaldīt valsts valodu. 

22. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī, no kurām vismaz viena ir Eiropas 
Savienības dalībvalsts valsts valoda. 

23. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās. 

2.10.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas 

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata 
līmenī: 

1.1. datorzinības; 

1.2. loģika; 

1.3. zinātniskā darba izstrādāšanas pamati; 

1.4. mediācijas pamatprincipi; 

1.5. psiholoģijas pamati; 

1.6. saskarsmes kultūra; 

1.7. vadības teorijas pamati; 

1.8. latīņu valodas pamati. 

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes 
līmenī: 

2.1. vides tiesības; 

2.2. nodokļu tiesības; 

2.3. lietvedība; 

2.4. romiešu civiltiesības; 

2.5. jūras tiesības; 

2.6. vispārīgā valsts zinātne; 

2.7. fizisko personu datu aizsardzības tiesības; 

2.8. ārvalstu tiesību vēsture; 

2.9. sociālās tiesības; 

2.10. pašvaldību tiesības; 

2.11. baznīcas tiesības; 



2.12. starptautiskās tirdzniecības tiesības; 

2.13. tiesību socioloģija; 

2.14. konkurences tiesības; 

2.15. kriminoloģija; 

2.16. kriminālistika; 

2.17. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās. 

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas 
līmenī: 

3.1. tiesību teorija; 

3.2. Latvijas tiesību vēsture; 

3.3. tiesību filozofija; 

3.4. konstitucionālās tiesības; 

3.5. administratīvās tiesības; 

3.6. administratīvais process; 

3.7. civiltiesību vispārīgā daļa; 

3.8. saistību tiesības; 

3.9. lietu tiesības; 

3.10. ģimenes tiesības; 

3.11. mantojuma tiesības; 

3.12. intelektuālā īpašuma tiesības; 

3.13. komerctiesības; 

3.14. darba tiesības; 

3.15. civilprocess; 

3.16. krimināltiesības; 

3.17. kriminālprocess; 

3.18. tiesību aizsardzības iestādes; 

3.19. Eiropas Savienības tiesības; 



3.20. starptautiskās publiskās tiesības; 

3.21. starptautiskās privāttiesības; 

3.22. profesionālā ētika; 

3.23. juridiskā retorika (tai skaitā runas māksla); 

3.24. valsts valoda; 

3.25. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī, no kurām vismaz viena ir Eiropas Savienības 
dalībvalsts valsts valoda. 
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1.DOCĒTĀJU CV 
 

Latvijas Universitātes asociētā profesora Kaspara Baloža dzīves un darba 
gājums 

I. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS 
 
Vārds, uzvārds:  Kaspars Balodis 
Personas kods:   150571-10502 
Svešvalodu zināšanas:  Angļu, vācu, krievu 
Adrese:    Hospitāļu iela 25a-13, Rīga, LV-1013 
Telefons:   67034551 
E-pasts:    Kaspars.Balodis@lu.lv  
 
Izglītība:            1978–1989 Rīgas  5. vidusskola  

1989–1993 Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte  
1993–1994 Minsteres Universitātes Juridiskā fakultāte 
(Vācijā) 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1993 Jurista kvalifikācija un tiesību zinātņu bakalaura grāds 
Latvijas Universitātē 

1994 Magister Legum (LL.M) Minsteres universitātes Juridiskajā 
fakultātē; akadēmiskais grāds pielīdzināts Latvijas maģistra grādam 

2000 Tiesību doktors (Minsteres universitāte) 
2001 Tiesību doktora grāds nostrificēts, pielīdzinot to Latvijas tiesību 

doktora zinātniskajam grādam   
 
Nodarbošanās: 1994–1995 Jurists juridiskajā birojā “Heidelberga” 

1996–1998 Asistents LU Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu 
katedrā 

1998–2001 Lektors LU Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu 
katedrā 

  2001–  LU Juridiskās fakultātes asociētais profesors  
  2002–2007 LU Juridiskās fakultātes dekāns  
  2007–  Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesis 
 
II. ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS  
 
Piedalīšanās LZP un starptautiskajos pētījumu projektos:  

2004 Dalībnieks LZP pētījumu projektā „Dabas resursu īpašuma 
lietošanas tiesību aprobežojumi”, vadītāja prof. I.Čepāne  

2004–2006 Eiropas Civillikuma Studiju grupas (Study Group on a 
European Civil Code) Koordinācijas grupas dalībnieks
  

Raksti recenzētos izdevumos: 
Komersanta uzņēmums kā civiltiesību objekts // Likums un Tiesības. 7. 
sējums, nr. 3(67). Marts, 2005, 66.–71. lpp.  
Tiesisko darījumu noslēgšana elektroniskā formā // Likums un Tiesības. 
7. sējums, nr. 7(71). Jūlijs, 2005, 204.–211. lpp. 



Contractual Aspects of Formation and Composition of Commercial 
Partnerships // Juridica International. Volume X/2005 – European Legal 
Harmony: Goals and Milestones, pp. 79–84. 
Legal aspects of activity of Latvian commercial companies in the context of 
the European Union // Harmonization of Law in the Baltic Sea Region in the 
Turn of the 20th and 21st Centuries. Rīga: Latvijas Universitātes Juridiskā 
fakultāte, 2006, pp. 49–54. 

Monogrāfijas:  
Sicherungsübereignung im deutsch-lettischen Rechtsvergleich. Monogrāfija. 
Rīga: Latvijas Universitāte, 2001, 298 lpp. (doktora disertācija).  
Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 

 
 
Citas publikācijas:  

Wiederinkrafttreten und Reformen des lettischen Zivilgesetzbuches, in: 
Helmut Heiss (Hrsg.), Zivilrechtsreform im Baltikum. Studien zum 
ausländischen und internationalen Privatrecht 161. Tübingen: Mohr Siebeck, 
2006, S. 59–81. 
Latvian Private Law and European Enlargement // Bussani M., Matei U. 
(Editors). Opening Up European Law: The Common Core Project towards 
Eastern and South Eastern Europe. Berne: Stämpfli Publishers Ltd., 2007, pp. 
223–231. 
Jaunais komercdarījumu regulējums un tā piemērošana // Jurista 
Vārds, 26.05.2009, Nr. 21. 

Piedalīšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās konferencēs:  
2005.g. 15.–16. septembris Viļņas universitātes starptautiskā zinātniskā konference 

„Modern Trends and Perspectives of Development of 
Civil Law”, referāts „Latvian Legal Framework for a 
European Company (Societas Europaea)”, publicēts: 
Trends And Perspectives in the Development of 
Contemporary Civil Law. Vilnius: Justitita, 2007, pp. 
136–142.  

2007. g. 24.–27. janvāris  LU starptautiskā zinātniskā konference „Tiesību 
harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES 
paplašināšanās”, referāts „Komercdarījumu tiesiskā 
regulējuma aktuālās problēmas“.  

 
III. PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
Vadītie promocijas darbi: 7 (Ingmara Bergmane (aizstāvējusi disertāciju), Erlens 

Kalniņš, Inese Druviete, Ansis Spridzāns, Arta Snipe, 
Sandra Ozola, Beata Joffe)   

Vadītie maģistra darbi:   Vidēji 2 maģistra darbi gadā  
Vadītie bakalaura darbi  
un kvalifikācijas darbi:   Vidēji 8 bakalaura un kvalifikācijas darbi gadā  
Docētie studiju kursi: Civiltiesību vispārīgā daļa (iepriekšējais nosaukums: 

Ievads civiltiesībās), 3 kp, Komerctiesības, 3 kp.   
Darbs studiju programmu padomē:  2001–2007 LU Tiesību zinātnes studiju programmu 
padome  
Izstrādātie studiju kursi: Civiltiesību vispārīgā daļa, LU Tiesību zinātņu bakalaura 

studiju programmā 
Izstrādātās studiju programmas: 2004 – Tiesību zinātņu bakalaura studiju programma un  

Tiesību zinātņu profesionālā maģistra studiju programma 



Sagatavotie mācību līdzekļi:  Studiju materiāli studiju kursā „Civiltiesību vispārīgā 
daļa” („Ievads civiltiesībās”), pieejami: 
http://home.lu.lv/~balodis/   

Kvalifikācijas celšana ārzemju  
augstskolās:      2006. g. septembris – Minsteres universitātes 
Juridiskā fakultāte   
 
IV. ORGANIZATORISKAIS DARBS  
 
LU koleģiālo institūciju loceklis:  

2004–2007  LU Senāta priekšsēdētāja vietnieks 
Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas loceklis:  

2003–  Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā zinātne, 
redkolēģijas loceklis 

2005–   Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (ZeuP, izdod 
Vācijas izdevniecība Verlag C.H.Beck), korespondējošais 
izdevējs  

Starptautisko un Latvijas konferenču organizācijas komiteju loceklis:  
LU Juridiskās fakultātes starptautiskās zinātniskās konferences „Tiesību 
harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās” (2007. g. 24.–27. 
janvāris) organizācijas komitejas loceklis 
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Dr.iur.,prof. Ringolda Baloža  
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1966.  

Izglītība:  1989.-1994. Studijas Latvijas Universitātes Juridiskā 
fakultātē   
1994.-1997. Studijas LU Juridiskās fakultātes maģistrantūrā 
1998.-2001. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorantūra 
2003. - katedras vadītājs Latvijas Universitātes 

Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu 
katedrā 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
   1997.   Tiesību zinātņu maģistrantūra 
   2001.   Nostrificēts tiesību zinātņu doktora grāds, 
Dr.iur. 

2002.   Latvijas Universitātes docents 
2004.   Latvijas Universitātes asociētais profesors 
2009 -              Latvijas Universitātes  profesors 

Nodarbošanās: 1996.-1999. Latvijas Tieslietu ministrijas departamenta 
direktors  
2000.- 2004. Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, 

Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieks 
2006. - Zvērināts advokāts (darbība apturēta) 
2008. -            Galvenais valsts notārs, Uzņēmumu reģistra 

vadītājs 
Darbība starptautiskās organizācijās: 

2007.-  ASV Reliģijas un Publiskās Politikas institūta 
eksperts 

2007.-             Eiropas  Valsts un Baznīcas konsorcija  loceklis 
    
Dažas no nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. R. Balodis. Baznīcu tiesības. – Rīga: Reliģijas Brīvības Asociācija, 2002. (727.lpp.) 
2. R. Balodis Chiesa e Stato in Lettonia/ DIRITTO E RELIGIONE NELL’EUROPA 
POST-COMUNISTA/ Seminario di storia delle istituzioni religiose e relazioni fra 
Stato e Chiesa dell’ Universitá di Firenze, Sociatá \editricle il Mulino, Bologna 2004.  
p. 189.-175 – 237. 
3. R. Balodis Staat und Kirche in Lettland/Gerhard Robbers (Hrsg.) Staat und Kirche 
in der Europäischen Union/ Zweite Auflage Nomos Verlagsgesellschaft, Baden – 
Baden 2005. s. 279 – 310.  
4.  R.Balodis Religious Entities as Legal Persons - Latvia/ Churches and Other 
Religious Organisations as Legal Persons. Proceedings of the 17th Meeting of the 



European Consortium for Church and State Research Höör (Sweden) 17-20 
November 2005/ (Ed. Lars Friedner). PEETERS, LEUVEN – PARIS – DUDLEY, 
MA 2007 p. 149.-157 
5.  R. Balodis. Amerikas Savienoto Valstu Konstitūcijas Pirmā labojuma nozīme un 
izpratnes transformācija (I),(II)/ Likums un Tiesības – R.: Ratio iuris, 2006. augusts, 
8.sējums, nr.8.,9 (84/85) 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 94 
Konferenču tēzes     29 
  
  
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1997.-1999.  Sorosa Fonda Latvija projekts par monogrāfijas Baznīcu tiesību jomā 
saraksti  Grāmata tika izdota 2000.gadā ar nosaukumu ’’Valsts un Baznīca’’ [ R. 
Balodis. Valsts un Baznīca. –Rīga: Nordik, 2000. (727.lpp.)]; 
2002.-2005  Weatfalische Wilhelms-Universitat Munster Evangelisch-Theologische 
Fakultat Institut fur Chrictliche Gesellshaftswissenschaften projekts – grāmatas sadaļa 
par Latviju [Balodis R. Das Recht der Religionsgemeinschaften in Letland/ Wolfgang 
Lienemann/ Hans-Richard Reuter (Hrsg.) Das Recht der Religionsgemeinschaften in 
Mittel-, Ost – und Südosteuropa/ Nomos Verlagsgesellschaft, Baden – Baden 2005. s. 
235 – 259.] 
2001 Starptautiski finansētu pētījumu projektu vadība - Reliģijas Brīvības 
Asociācijas projekta ’’Valsts un Baznīca Baltijas valstīs - 2001’’ vadīšana un nodaļas 
par Latviju sarakste [Balodis R.  State and Church in the Latvia/ State and Church in 
the Baltic States: 2001. -  R.: Reliģijas Brīvības Asociācija, 2001.] 
2004- 2007 Latvijas Universitātes pilnvarotais pārstāvis mācību gados starptautiskajā 
maģistru darbu aizstāvēšanās komisijā Eiropas Cilvēktiesību un demokratizācijas 
maģistru (European Master’s Degree in Human Rights and Democratization) 
programmā, kas attiecīgi noritējušas 2005. gada 25.septembrī  un 2006.gada 
23.septembrī Venēcijā (Lido salā)  European Inter – Univesity Centre for Human 
Rights and Democratization (EIUC) Secretaria: MOnasteru of San Nicolò, Riviera 
San Nicolò, 26. 
2005-2007 Amerikāņu izdevniecības ’’Facts on File’’ starptautisks projekts – 
izdevums trīs sēj. ’’Encyclopedia of World Constitutions’’ sadaļa par Latviju [Balodis 
R. Latvia/Encyclopedia of World Constitutions Volume II Ed. G.Robbers – U.S. Facts 
on File, 2007 p.513-519] 
2005-2006 Eksperts  augstākās  izglītības  kvalitātes  vērtēšanā, Akreditācijas  
komisiju  loceklis Igaunijas Tallinas Juridiskajam Institūta, Tartu Universitātes 
Juridiskās Fakultātes un Latvijas Policijas Akadēmijas juridisko programmu 
izvērtēšanā   
2006 Programmas komitejas un Rīcības komitejas loceklis starptautiskajai 
konferencei  International Conference on Economics, Law and Management  Tîrgu - 
Mureş (Rumānija) 
 
Akadēmiskie kursi: 

 
1. Baznīcas tiesības (1999.-)   B daļa   2 KP 
2. Ārvalstu konstitucionālās tiesības  B daļa   2 KP 

(2002.-.) 
3. Salīdzinošās konstitucionālās tiesības B daļa   2 KP 



(2001.-) 
4. Eiropas Savienības valstu salīdzinošās  B daļa   1 KP 

konstitucionālās tiesības (2005-2006) 
5. Cilvēktiesību aizsardzība un konstitucionālā B daļa   2 KP 

kontrole (2006.-2008) 
6. Konstitucionālās tiesības  (2006.-)  A daļa   5 KP 
 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
 
  2001.  Eiropas Savienības Cilvēktiesību direktorāta eksperts 
2004.-2006. loceklis Latvijas Republikas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas konsultatīvā padomē  
2004. - loceklis Latvijas Universitātes Eiropas un sabiedrības attīstības akadēmiskā 
centra valdes loceklis 
2005-2007 Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas eksperts 7 reliģisko savienību 
(baznīcu) likumprojektu sagatavošanā 
2009. gada Uzņēmumu reģistra Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs   
  

 
2009.gada 30.novembrī         Ringolds Balodis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

lektore Daira BARĀNOVA 
dzīves un darba gājums 

(criculum vitae) 
 
Dzimšanas gads:  1956.  
 
Izglītība: 
              1974 – 1979  LU Ekonomikas fakultāte, studente 

  1986 – 1989  LU Ekonomikas teorijas katedra, aspirante 
  1990              Oslo universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, studente   
                        (sertifikāts) 

              1994 – 1995  Latvijas universitāte, Eirofakultāte (sertifikāts) 
   2003              LU programma „Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un  

                    prakse” (sertifikāts) 
                             
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1995 Biznesa vadības maģistre 
 

Nodarbošanās:     
1979 – 1986   LU Politiskās ekonomijas  katedra, inženiere, stundu  
                       pasniedzēja 
1986 – 1989   LU Ekonomikas teorijas katedra, aspirante, stundu pasniedzēja 
1990  -2009LU Ekonomikas teorijas katedra: pasniedzēja, vecākā  
                       pasniedzēja, lektore  
2009 -            LU Tautsaimniecības katedras lektore (pamatdarbs) 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un nozīmīgākā mācību literatūra: 

1. Baranova D.// Folding Our Way to Productivity. – NCEE, 2000. – p.  9-  17 
2. Barānova D. Dzelmīte M. Privātais un sabiedriskais sektors Latvijas 

ekonomikā. //Ekonomikas un vadības zinību attīstību problēmas, II. LU 
Zinātniskie raksti 636.sējums, Rīga 2001, 126. - 132.lpp. 

3. Barānova D. Latvijas darba tirgus attīstība Lisabonas stratēģijas kontekstā // 
Ekonomika, IV. LU Zinātniskie raksti 689.sējums, Rīga 2005, 37. - 47.lpp. 

4. Barānova D. Ekonomikas attīstības paātrināšanas iespējas Latvijā // 
Ekonomika, III. LU Zinātniskie raksti 671.sējums, Rīga 2004, 16. - 25.lpp. 

5.  Barānova D. Nodarbinātības tendences un politika Latvijā //  Ekonomika, I. 
LU Zinātniskie raksti 658.sējums, Rīga 2003, 7. - 18.lpp. 

6. Barānova D. Latvijas nodarbinātības attīstības analīze//  Ekonomika, VI. LU 
Zinātniskie raksti 718.sējums, Rīga 2007, 29. - 40.lpp. 

7. Barānova D. Studiju programmu izvērtēšana Latvijas tautsaimniecības 
attīsītībai//  Ekonomika, VII. LU Zinātniskie raksti 737.sējums, Rīga 2008, 24. 
- 37.lpp. 



 
Zinātniski pētnieciskā darbība:   
 Ekonomiskās izglītības analīze, nodarbinātības politikas analīze 
 
LR Ekonomikas ministrijas un LR Izglītības un zinātnes ministrijas līgums Nr. 1649 – 
1999. gads par tēmu „Ekonomiskās izglītības analīze Latvijā”. 
1999. – 2000 Projekts Eirofakultātē par tēmu „Makroekonomiskās politikas 
problēmas Latvijā” (Phare 9903 Nr. 2/CD Economics) 
 
Projekti 

1. 2006. – 2007. Eiropas Komisijas projekts – European Commission, ELAN – 
European languages in enterprise (SMEs – export strategies and foreign language 
skills) . Pasūītājs -  Interact International Ltd. (Research and Management Company 
in the UK) vadība.  

2. 2007.  LU projekts: Y2 - ZP “Mārketinga un konkurences augstākajā izglītībā 
novērtējuma problēmas”  par tēmu „Studiju programmu izmaiņu saistība ar 
tautsaimniecības attīstību izvērtēšana” (dalība). 

3. LU projekts: 2008/ZP - 66“Mārketinga un konkurences augstākajā izglītībā 
novērtējuma problēmas” par tēmu „Studiju programmu izmaiņu saistība ar 
tautsaimniecības attīstību izvērtēšana” (dalība). 

 
 

Akadēmiskie kursi 
1. Mikroekonomika                               A daļa                    4 KP 
2. Makroekonomika                              A daļa                    4 KP 
3. Ekonomikas teorijas pamati              A daļa                    4 KP 
4. Ekonomikas teorijas pamati              C daļa                    2 KP 
5. Ekonomikas teorija                           A daļa                     4 KP  

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
 1993 – 1995  TEMPUS projekts sadarbībā ar Hāgas un Mehelenas augstskolām. 
 1996 – 1997  ASV Ekonomiskās izglītības nacionālas padomes programma “Trainer  
                       of trainers” . 
1997 Kanāda, Halifaksa Dalhausi universitāte (sertifikāts par angļu valodu). 
1998 Prāga, ASV Ekonomiskās izglītības nacionālās padomes programma 
                      mācību stundu rakstīšanā. 
1999 Taipeja, seminārs par ekonomikas attīstības un nodokļu problēmām  

(sertifikāts). 
2000 Blūmingtona, ASV Ekonomiskās izglītības Nacionālas padomes  
                      programma studentu zināšanu vērtēšanā (sertifikāts). 
 
 
 
 
 
05.11. 2009.                                                                                              /D. Barānova/ 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
Dr.oec. docente Andas Batragas 

dzīves un darba gājums. 
( curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads:  1962. 
 
Izglītība:  
        1980.- 1984.  studijas LVU Finansu un tirdzniecības fakultātē 
        1989.- 1991.  aspirantūra LU Finansu un tirdzniecības 
fakultātes  
       Tirdzniecības ekonomikas katedrā. 
        1994. – 1995.  mācības Valsts Administrācijas skola. 
       1994.   kvalifikācija “Inovācijas augstskolu didaktikā”. 
       2004.   Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā 
pilnveide/Inovācijas      augstākās izglītības sistēmā, 
Augstskolu didaktikā un      Izglītības darba vadībā.  
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 

1994  Komerczinību maģistrs. 
2005  Ekonomikas doktora grāds tirgzinībā (Dr.oec.) 

 
Nodarbošanās: 
       1984. – 1987.  pasniedzēja Rīgas kooperatīvajā tehnikumā. 
        1987. – 1989. nodarbinātā palīgražošanā Bauskas raj. K/zs 
“Viesturi”. 
        1989. – 1992.  asistente LU Finansu un tirdzniecības fakultātē, 
      Tirdzniecības ekonomikas katedrā. 
        1992. – 1995.  asistente LU Ekonomikas fakultātē, 
Tirdzniecības       ekonomikas/Komerczinību 
katedrā. 
        1995.– 1998.  lektore LU Ekonomikas fakultātē, Komerczinību 
katedrā/      Pakalpojumu uzņēmējdarbības un 
tirgvedības katedrā. 
       1998. –2004.  lektore LU Ekonomikas un vadības fakultātes, 
Tirgvedības      un kvalitātes vadības institūtā. 
         2004. –2005.  asistente LU Ekonomikas un vadības fakultātes, 
      Tirgvedības un kvalitātes vadības 
institūtā. 
         No 2006.-  docente LU Ekonomikas un vadības fakultātes, 
Tirgvedības      un kvalitātes vadības institūtā. 



                                    No 2007.-  docente LU Ekonomikas un vadības fakultātes, 
Tirgzinību         katedrā. 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 

1. Batraga A. “Reklāmas ietekme sabiedrībā”/ Ekonomikas un vadības zinību 
attīstības problēmas,IV: LU Zinātniskie raksti, 647. sēj./Zin. Redaktore asoc. 
Prof. E. Dubra – Rīga: Latvijas Universitāte, 2002. –908lpp./t. sk. aut.42.-
52.lpp. 

2. Batraga. A “Advertising in Latvia”/ More Advertising Worldwide;(Ed.) 
Ingomar Closs /With contributions by I. Abdullah.......- Berlin; Heidelberg; 
New York Barcelona; Hong kong; London; Milan; Paris; Tokyo: Springer 
2002 /ISBN 3 –540 –42994 8 / t. sk. aut. 135.- 159.lpp. 

3. Batraga A. „Sabiedriskās attiecības, to attīstības iespējas.”/Latvijas 
Universitātes raksti 660. sējums vadības zinātne – Rīga: Latvijas Universitāte/ 
Zinātne, 2003. - 365lpp./t.sk. aut.126.-139.lpp./ ISBN 9984-767-06-03 

4. Batraga A.” Potential of the modern forms of marketing communication”./ 
Scientific Achievments for Wellbeing and development of society, 
Proceedings of the international scientific conference March4-5, 2004./ 
Rezekne Higher education institution. – Rezekne, 2004.- 145p./ t.sk. aut. 14. – 
22.lpp./ISBN 9984-585-34-4  

5. Batraga A., K. Dervojeda „Zīmola veidošana un vadīšana mūsdienu 
organizācijā” ./Latvijas Universitātes raksti, vadības zinātne – Rīga: Latvijas 
Universitāte, 2006. - 683lpp./t.sk. aut.388.-410.lpp./ ISBN 978-9984-802-28-
2. 

6. Batraga A., Kalniņa N. „Latvijas uzņēmumu integrēto mārketinga 
komunikāciju stratēģiju īpatnības” ”./ Latvijas Universitātes raksti, vadības 
zinātne – Rīga: Latvijas Universitātes raksti 2007. 

7. Батрага А., Крумина А. « Логистические и маркетинговые функции 
упаковки. Търговията всъвременното общество: теория и практика.» 
Сборник с доклади.Изд. «Наука и икономика» Икономический 
университет – Варна 2008. 585c. ISBN 978-954-21-0371-4 

8. Batraga A., J.Šalkovska “The Problem of Latvian Interpretation of the Term 
“Marketing” in Education and Globalization Context”. IESNIEGTS 
PUBLICĒŠANAI. 
 

 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos  30  
Konferenču tēzes     5 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 
1989.-1995.Latvijas ekonomisko sakaru attīstība. 
1995.- Tirgvedības komunikāciju attīstība Latvijā. 
Starptautiskās konferences “Current issues in management of business and society 
development – 2009 (Biznesa un sabiedrības attīstības vadības aktualitātes – 2009) 
May 7 – 9, 2009 University of Latvia. Rīcības komitejas locekle. 
 
Akadēmiskie kursi: 

• Lietvedība. Vadības zinību bakalaurs.2 krp. A daļa 



• Preču virzīšanas tirgū metodes. Vadības zinību maģistrs.  4krp.B daļa 
• Preču realizācijas vadīšana. Vadības zinību maģistrs. 4krp.B daļa 
• Projektu mārketings profesionālā maģistra studiju programma "Projektu 

vadīšana" 2 krp.B daļa 
• Tirgvedība I . Vadības zinību bakalaurs. 4krp.B daļa 
• Tirgvedība II Vadības zinību bakalaurs. 4krp.B daļa 
• Tirgvedības komunikācijas. Vadības zinību bakalaurs. 4 krp. B daļa  
• Reklāma tīmeklī. EBLVS  profesionālā programma B daļa 2krp.   
• Lietvedība. Finanšu sektora vadības profesionālā programma2krp B daļa.;              

Māszinību profesionālā programma A daļa 2krp. 
• Tirgvedības komunikāciju pamati. Literārais redaktors profesionālā 

programma B daļa 2krp   
• Lietvedība. Tiesību zinātņu profesionālā programma C daļa 2krp   

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    
 
LU  EVF  Domes  locekle. 
LU Ekonomikas Promocijas padomes zinātniskā sekretāre. 
 
2009. gada 3.novembrī. 
Anda Batraga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Latvijas Universitātes Akadēmiskā amata pretendenta 
Agra Bitāna 

dzīves un darba gājums (CV) 
 

I VISPĀRĪGĀS ZIŅAS 
Agris Bitāns  
220370-10307  
Aizpute, Liepājas rajons, Latvija  
Artilērijas iela 34 dzīvoklis 15, Rīga, LV 1009, 29213059, agris.bitans@evershedsbitans.com  
Pārvalda svešvalodas – angļu valodu un krievu valodu 
Izglītība – augstākā  
Tiesību maģistrs – 1995.gads Latvijas Universitāte  
Tiesību zinātņu bakalaurs – 1993.gads Latvijas Universitāte  
Pasniedzējs Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē Civiltiesisko zinātņu katedrā. Zvērināts 
advokāts 
 
II ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS (par pēdējiem 6 gadiem) 

• LZP un citu valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dalībnieks: 

- Latvijas Zinātnes padomes projekts 04.1310 (LU nr. 772). „Latvijas privāttiesību piemērošana 
un pilnveidošana Eiropas Savienības ietvaros”. Realizē: prof. K.Torgāns, J.Kārkliņš, A.Bitāns, 
B.Broka, A.Brakša 

- Latvijas Zinātnes padomes projekts 2007/ZP-27. „Saistību tiesību modernizācijas grupa. 
Civillikuma daļu „Saistību tiesību” un „Lietu tiesību” atjaunināšana”. Realizē: prof. K.Torgāns, 
prof. J.Rozenfelds, J.Kārkliņš, I.Lībiņa-Egner, B.Broka, A.Bitāns. 

• Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks  

Eiropas Komisijas (the European Commission) finansēts projekts - Economic Loss Caused by 
Genetically Modified Crops. Liability and Redress for the Adventitious Presence of GMOs in Non-
GM Crops (Tort and Insurance Law, vol. 24). Vienna/New York: Springer 2008, p.271 - 276 

• Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē : 

Senāta loma civilprocesā, izskatot prasības par nemantisko kaitējumu. Civilprocesa aktuālie 
jautājumi. 2007.gada zinātniskās konferences materiālu krājums. TNA. 2008. (73. – 106.lpp. 1,5 
a.l.33.lpp.) 
Legal liability for non-pecuniary loss in civil laws of different countries. Latvijas Universitātes 
Raksti. Juridiskā zinātne. 719.sēj., 2007., 110-121.lpp. (0,5 a.l. vai 11 lpp.). 
Tort developments in Latvia. Tort and Insurance Law Yearbook, European Tort Law 2008. 
SpringerWienNew York, 2009. p. 401 - 413 (0,6 a.l. vai 13 lpp.); 
Tort developments in Latvia. Tort and Insurance Law Yearbook, European Tort Law 2007. 
SpringerWienNew York, 2008. p. 389 - 399 (0,5 a.l. vai 10 lpp.);  
Tort developments in Latvia. Tort and Insurance Law Yearbook, European Tort Law 2006. 
SpringerWienNew York, 2007. p. 311 – 321 (0,5 a.l. vai 11 lpp.); 
Tort developments in Latvia. Tort and Insurance Law Yearbook, European Tort Law 2005. 
SpringerWienNew York, 2006. p. 380 – 398) (1 a.l. vai 18 lpp.); 
Tort developments in Latvia. Tort and Insurance Law Yearbook, European Tort Law 2004. 
SpringerWienNew York, 2005. p. 395 – 404 (0,5 a.l. vai 10 lpp.). 
 
Domēna vārds pret preču zīmi Dienas bizness/Saldo, Nr.19 (46), 2006.gada 23.novembris  
Rūpnieciskā īpašuma ieguldīšana SIA pamatkapitālā Dienas bizness/Saldo, Nr. 15 (42), 
2006.gada 21.septembris  
Gaidāms nemantiskā (morālā) kaitējuma lomas pieaugums Dienas bizness/Saldo, Nr. 7 (34), 
2006.gada 27.aprīlis  
OCTA sedz nelielu daļu no nemantiskā kaitējuma Dienas bizness/Saldo, Nr. 15 (21), 2005.gada 
22.septembris  
Senāta loma CL 5.p. piemērošanā Latvijas Vēstnesis/Jurista vārds Nr. 121(3069), 2004.gada 
3.augusts  
Senāta loma CL 5.p. piemērošanā Latvijas Vēstnesis/Jurista vārds Nr. 117(3065), 2004.gada 
27.jūlijs  

http://www.baltmanebitans.com/public/25952.php
http://www.baltmanebitans.com/public/25947.php
http://www.baltmanebitans.com/public/25939.php
http://www.baltmanebitans.com/public/25907.php
http://test.baltmanebitans.com/public/25823.php
http://test.baltmanebitans.com/public/25823.php


Tiesas ieskats un svarīgi iemesli civiltiesisku strīdu izskatīšanā LU raksti, Juridiskā zinātne, 2004, 
667. sēj.   
Vispārīgie principi, nosakot kompensāciju nemantisku aizskārumu. Latvijas Vēstnesis, 2003.gada 
14.oktobris, Nr. 37 (295)  
Taisnības apziņa, nosakot kompensāciju par nemantisku aizskārumu. Latvijas Vēstnesis, 
2003.gada 8.jūlijs, Nr. 25/26 (283/284)  
Privātuma tiesiskā aizsardzība. LU Raksti, Sociālās zinātnes, 2003, 665 sēj.  
Protection of privacy in Latvia, Humanities and social sciences Latvia, 2003.gads, Nr. 3(40)  
Preču zīmes tiesiskā aizsardzība Latvijā, Tiesību transformācijas problēmas sakarā ar integrāciju 
Eiropas Savienībā. LU, Rīga, 2002. gads  
Vai valstij ir jāmaksā par korumpētiem ierēdņiem. www.politika.lv, 2002.gada 17.septembris  
Atbildība par Eiropas Kopienas tiesību pārkāpumiem. Likums un tiesības, 2002.gada janvāris, Nr. 
1 (29) 

• Citas publikācijas 

Par ko ir jādomā, pārsūdzot pašvaldību lēmumus administratīvajā tiesā? Dienas bizness/Saldo, 
Nr. 8 (35), 2006.gada 12.maijs  
Latvijas zemes tirgus – vai vaļā? Dienas bizness, 2004.gada 20.maijs  
Strīdēties var alternatīvi /komentāri/, Diena, 2004.gada 12.janvāris 
Advokāta loma civilprocesā. Dienas bizness, 2003.gada 28.janvāris  

• Dalība ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos:  

- 2009.gada 16.-18.aprīlis Austrijas Zinātņu Akadēmijas Deliktu tiesību nodaļas un Eiropas deliktu 
un apdrošināšanas tiesību centra konference par deliktu tiesībām (Tort Law), Vīne - referāts 
„Deliktu tiesību aktualitātes Latvijā 2008.gadā”; 
- 2008.gada 27. – 29.marts Austrijas Zinātņu Akadēmijas Deliktu tiesību nodaļas un Eiropas 
deliktu un apdrošināšanas tiesību centra konference par deliktu tiesībām (Tort Law), Vīne - 
referāts „Deliktu tiesību aktualitātes Latvijā 2007.gadā”; 
- 2007.gada 12. – 14.aprīlis Austrijas Zinātņu Akadēmijas Deliktu tiesību nodaļas un Eiropas 
deliktu un apdrošināšanas tiesību centra konference par deliktu tiesībām (Tort Law), Vīne - 
referāts „Deliktu tiesību aktualitātes Latvijā 2006.gadā” (Tort and Insurance Law Yearbook, 
European Tort Law 2006. SpringerWienNew York, 2007); 
- 2007.gada 25.janvāris Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās. 
Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga - referāts - „Personisko tiesību vieta civiltiesiskajā 
regulējumā”; 
- 2006.gada 20. – 22.aprīlis Austrijas Zinātņu Akadēmijas Deliktu tiesību nodaļas un Eiropas 
deliktu un apdrošināšanas tiesību centra konference par deliktu tiesībām (Tort Law), Vīne - 
referāts „Deliktu tiesību aktualitātes Latvijā 2005.gadā” (Tort and Insurance Law Yearbook, 
European Tort Law 2005. SpringerWienNew York, 2006); 
- 2005.gada 31.marts – 2.aprīlis Austrijas Zinātņu Akadēmijas Deliktu tiesību nodaļas un Eiropas 
deliktu un apdrošināšanas tiesību centra konference par deliktu tiesībām (Tort Law), Vīne - 
referāts „Deliktu tiesību aktualitātes Latvijā 2004.gadā” (Tort and Insurance Law Yearbook, 
European Tort Law 2004. SpringerWienNew York, 2005); 
- 2004.gada 29. – 30.janvāris Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās. 
Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga - referāts - „Juridiskā atbildība par nemantisko 
kaitējumu dažādu valstu civiltiesībās” (Legal liability for Non-pecuniary Loss in Civil Laws of 
Different Countries”) (LU raksti, Juridiskā zinātne, 2007, 719. sēj.); 
- Starptautiskā konference „Darījumu neitrāla pārraudzība. Notāra loma hipotekārās kreditēšanas 
procesā” 2005.gada 23.septembris. Rīga, referāts „Darījuma dalībnieku riski hipotēkas 
nodibināšanas un realizācijas procesā saistībā ar kredītiestādes finansētā nekustamā īpašuma 
iegādi”. 

• Piedalīšanās ar referātu zinātniskās konferencēs un kongresos: 

- 2008.gada 7.februāris Latvijas Universitātes 66.konference referāts „Latvijas CL pilnveidošanas 
nepieciešamība sakarā ar personas reputācijas civiltiesiskās aizsardzības modernām tendencēm”; 
- 2007.gada 22. – 23.novembra Valdemāra Kalniņa simtgadei veltīta starptautiska zinātniska 
piemiņas konference. Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte – referāts „Personiska tiesību 
mantošanas iespēja Romiešu tiesībās un Latvijas civillikumā”;
- 2007.gada 16.novembris Jurista Vārds konference – referāts „Latvijas tiesību sistēma šodien” ar 
referātu „Problemātiskie aspekti nemantiskā kaitējuma civiltiesiskajā aizsardzībā”; 
- 2007.gada 19.septembris Tieslietu ministrijas zinātniskā konference - referāts : „Senāta loma 
civilprocesā, izskatot prasības par nemantisko kaitējumu”. 
- Reģionālā zinātniski-praktiskā konference „Kriminālprocesa likuma piemērošanas problēmas” 
Referāts “Morālā un fiziskā kaitējuma kompensēšana Kriminālprocesa likumā”. 2005.gada 
9.decembris. Jelgava 

 
III PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA (par pēdējiem 6 gadiem) 
 
Vadītie maģistra darbi - 32  
Vadītie bakalaura darbi un kvalifikācijas darbi - 90 
Docētie studiju kursi: 

http://test.baltmanebitans.com/public/25762.php
http://test.baltmanebitans.com/public/25759.php
http://test.baltmanebitans.com/public/25785.php
http://test.baltmanebitans.com/public/25788.php
http://test.baltmanebitans.com/public/25796.php
http://www.politika.lv/
http://test.baltmanebitans.com/public/25703.php
http://www.baltmanebitans.com/public/25942.php
http://test.baltmanebitans.com/public/25815.php
http://test.baltmanebitans.com/public/25753.php
http://test.baltmanebitans.com/public/25768.php


Saistību tiesības. Vispārīgā daļa, A daļa, 4 kredītpunkti 
Saistību tiesības. Sevišķā daļa, A daļa, 4 kredītpunkti 
Romiešu civiltiesību pamati B daļa, 3 kredītpunkti 
Līgumu un deliktu tiesību aktuālās problēmas, B daļa, 2 kredītpunkti 
Līgumu tiesību un deliktu tiesību problēmas, B daļa, 2 kredītpunkti 
 
Sagatavotie mācību līdzekļi elektroniskā formā - civiltiesībās: Neatļautā darbība un civiltiesiskā 
atbildība, Delikts un personiskais aizskārums, Delikttiesību problēmas un Romiešu civiltiesībās : 
Romiešu tiesību ievads, Romiešu saistību tiesībās, Romiešu lietu tiesībās.  
Lekcijas – Tiesnešu apmācības centrs, Notāru kvalifikācijas celšanas kursos u.c.. 
 
2009.gada 23.novembris 
 
 

Agris Bitāns 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Dr.paed., prof. Dainuvīte Blūma
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
  
Dzimšanas gads:  1941. 
  
Izglītība: 
 
1960.-1966.  Studijas LU Svešvalodu fakultātē 
1969.-1971.  Studijas LU Starptautiskajos augstskolu docētāju kursos 
1977.-1981.  Studijas LU aspirantūrā pedagoģijā 
  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 
1982.  Pedagoģijas zinātņu kandidāte 
1986.  Latvijas Valsts universitātes docente 
1992.  Nostrificēts pedagoģijas doktora grāds, Dr.paed. 
1992.  Latvijas universitātes docente 
1999.  Latvijas universitātes asociētā profesore 
2002.  Latvijas universitātes profesore 
  
Nodarbošanās: 
 
1962.-1965. skolotāja Rīgas vājredzīgo un neredzīgo bērnu internātskolā 
1965.-1968. skolotāja Rīgas 41. vidusskolā 
1966.-1983. pasniedzēja LVU Svešvalodu fakultātes Angļu valodas katedrā 
1983.-1992. docente, Svešvalodu mācību metodikas Katedras vadītāja LU 
Pedagoģijas fakultātē 
1992.-1995. docente, dekāna vietniece LU Pedagoģijas fakultātē 
1995.-2004.  Pieaugušo izglītības katedras vadītāja, LU Pedagoģijas fakultātē 
1999.-2002. asociētā profesore, LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē 
2002.  profesore  
  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. D.Blūma. Towards the Common European Education Space. The Baltic 
States, Education and the European Union. Education: Emerging Goals in the 
New Millenium.- NY, Nova Science Publishers, Inc., New York, 2003., 
pp.33-51.  

2. D. Blūma, B.Peck. The Baltic States, Latvia and Citizenship Education. 
Citizenship Education and Lifelong Learning. Education: Emerging Goals in 
the New Millenium.-NY, nova Science Publishers, Inc.,New York, 
2003.,pp.197-209  



3. D.Blūma. Skolotāju kā mūžizglītības veicinātāji. Zin.rakstu krāj. 670.sējums.- 
R.: LU, 2004.,19-28.lpp.  

4. D.Blūma, S.Kiefer. (Eds) Active Learning in Higher Education. Schriften 
der Padagogische Akademie des Bundes in Oberosterreich.-Linz, 2006.  

5. D.Blūma. How a Professional Development Course Helps Higher Education 
Institutions to Become Learning Organizations. Humanities and Social 
Sciences. 3 (52) 2007. Education Management.- R.: 2007, pp.87-105.  

6. D. Blūma. The Paragigm Shift in Higher Education in Latvia in the Context of 
the Bologna Process. Analysis of Educational Policies in a Comparative 
Educational Perspective. Eds.: P.Garland, J.Michalak, E.Lofstrom, K.Winter, 
D.Bluma, I.Gungayi. Linz,2007,pp. 39-63.  

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 39 
Konferenču tēzes: 17 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 
Kopš 1970. Skolotāju izglītība un tālākizglītība 
Augstākās izglītības attīstība un augstskolu studiju process  
Kopš 1990.  Paradigmu maiņa izglītībā 
 
Darbība starptautiskajos projektos: 
 
1993.-1997. TEMPUS projekti (2) skolotāju izglītībā un tālākizglītībā 
1999.-2005.  NordPlus tīkls Skolotāju izglītībā 
1999.-2005.  EDIL/EUDORA starptautiskā doktora programma skolotāju izglītībā 
2000.-  Svešvalodu skolotāju Eiropas tīkla projekti  
2000.- Starptautiskās intensīvās doktorantu programmas salīdzinošajā izglī- 
  tības politikā 
 
Eksperta darbs: 
 
1999. - Igaunijas izglītības un skolotāju izglītības programmu eksperte 
2008. Lietuvas skolotāju izglītības programmu eksperte 
2000.-2006. ES SOCRTAES programmu eksperte 
2007.-2008. EACEA Grundtviga programmu eksperte 
 
Akadēmiskie kursi: 
 
Doktora programmā: Inovācijas augstākās izglītības sistēmā (2KP) 
Interaktīvās metodes augstskolu studiju procesā (3KP) 
Maģistra programmā:Paradigmu maiņa un izglītības attīstības tendences (4KP) 
Izglītība un sociālās pārmaiņas (2KP) 
Pieaugušo izglītības teorijas un vēsture (4KP) 
Pedagogu profesionālās tālākizglītības vadība (4KP) 
Programmu veidošana pieaugušo izglītībā (4KP ) 
Izglītības programmu veidošana (4KP) 
   Izglītības attīstība Baltijas jūras reģiona kontekstā (2KP) 
Augstskolu mācībspēkiem: Augstskolu mācībspēku profesionālā pilnveide/inovācijas  



augstākās izglītības sistēmā/izglītības darba vadībā (4KP) 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
 
LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Domes locekle 
Campus Europae Skolotāju izglītībs apakškomitejas koordinatore 
Promociju Padomes pedagoģijā locekle 
LU Studiju Padomes locekle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Dr.jur. habil., prof. Jura Bojāra  
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
Dzimšanas gads: 1938. 
  
Izglītība:  1957. g. Ogres mežrūpniecības tehnikums, meža tehniķis. 

1966. g. jūlijs – PSRS VDK Augstākās skolas 2. fakultātē Maskavā -                  
tiesību zinības, starptautiskās attiecības. 

1977. – 1980. g. aspirantūra PSRS Ārlietu ministrijas Diplomātiskajā akadēmijā, kur 
1980. g. aizstāvēta juridisko zinātņu kandidāta disertācija starptautiskajās tiesībās. 
1986. - 1987. g. doktorantūra  PSRS Ārlietu ministrijas Diplomātiskajā 

akadēmijā, kur 1987. g. aizstāvēta juridisko zinātņu doktora disertācija 
starptautiskajās tiesībās. 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1980.   Juridisko zinātņu kandidāts. 

   1987.   Juridisko zinātņu doktors. 
1986.   LVU  Juridiskās fakultātes docents.  

       1991.         Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis. 
1992.   Nostrificēts juridisko zinību doktora grāds, Dr.jur. habil. 
1992.  Ievēlēts LU Starptautisko attiecību institūta profesora amatā un 

piešķirts profesora akadēmiskais nosaukums. 
         1992. g.  Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis – akadēmiķis. 

 
Nodarbošanās: no1957. g. darbs mežrūpniecībā Krievijā, Kalnu Altajā, Rīgā, dienests   PSRS armijā, 
elektrotehniķa darbs  

1966. - 1972. g. LPSR VDK operatīvais pilnvarotais Pretizlūkošanas  daļā  
1972.-1984.  LPSR ārlietu min. padomnieks, Protokolu un  konsulārās           nodaļas 
vadītāja vietnieks 

  1979.            LVU Juridiskās fakultātes stundu pasniedzējs. 
1984.            LVU Juridiskās fakultātes vecākais pasniedzējs. 
1986.            LVU Juridiskās fakultātes  docents. 
1989.   Iecelts par paša izveidotā, pirmā Baltijas republikās LU    Starptautisko 
attiecību institūta (SAI) direktoru. Šis amats ieņemts līdz 2007. g. Pēc institūta 
pārveidošanas par katedru - LU Ekonomikas un vadības fakultātes  Starptautisko 
attiecību un diplomātijas katedras vadītājs.  

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:  
1. Pilsonības jautājumi starptautiskajās tiesībās. Maskava. Meždunarodnije otnošeņija.    1987. 156. 
lpp. (krievu val.).  
2.Pasaules valstu pilsonība. Rīga, 1993. Mācību grāmata, 391 lpp. (krievu val.).  
3. Starptautiskās investīcijas. Līdzautore D. Econ., V. Vilne, Rīga, 1996., starptautisko attiecību 
institūts, 266 lpp.  
4. Starptautiskās tiesības. Rīga. Zvaigzne – ABC. 1996.  1998. g. izdota atjaunotā redakcijā, 567. lpp. 
Pirmā tāda apjoma grāmata starptautiskajās tiesībās Latvijā.  
5. Starptautiskās privāttiesības, Rīga, 1998, Zvaigzne – ABC. 713 lpp., pirmā   monogrāfija 
starptautiskajās privāttiesībās Latvijā. 
6. Politiskās stratēģijas māksla un demokrātija., Zvaigzne – ABC. 2002. 504 lpp. 
7. Starptautiskās publiskās tiesības. I sējums. Rīga. Zvaigzne – ABC. 2004. 843 lpp. 
8. Starptautiskās publiskās tiesības. II sējums. Rīga. Zvaigzne – ABC. 2006. 754 lpp. 
9. Starptautiskās publiskās tiesības. III sējums. Rīga. Zvaigzne – ABC. 2007. 651 lpp. 
10. Starptautiskās publiskās tiesības. IV sējums. Rīga. Zvaigzne – ABC. 2008. g. 496 lpp. 



11. Starptautiskās privāttiesības, I sej., jauns kapitāli pārstrādāts un paplašināts izdevums, nodots 
izdevniecībā 2008. g., plānots laist klajā 2009./2010.g. mijā.  
 
Akadēmiskie kursi: Starptautiskās publiskās tiesības A  daļa - 4 kredītpunkti.  
                    Starptautiskās privāttiesības   A  daļa  - 4 kredītpunkti. 

  Mūsdienu starptautisko tiesību aktuāli problēmjautājumi un     zinātniski pētnieciskā 
darba metodoloģija - 4 kredītpunkti. 

 
 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    
LU starptautiskais eksperts starptautiskajās tiesībās no 2005. g. 
LU Juridiskās fakultātes Promocijas komisijas loceklis no 2006. g.  

 
Vēlētie LU un valsts amati: 1988. g. no Latvijas Tautas Frontes  ievēlēts par PSRS Tautas 

deputātu kongresa deputātu. 
1990. g. no LTF ievēlēts par Latvijas neatkarību atjaunojušās LR Augstākās padomes 
deputātu, AP Likumdošanas komisijas loceklis. 
LU Senāta loceklis Prof. J. Zaķa rektorāta laikā 
LU EVF Domes loceklis līdz 2009.g., ieskaitot. 

 
Valsts apbalvojumi:  Par darbu Latvijas neatkarības atjaunošanā apbalvots ar 

Trīszvaigžņu ordeņa otro – kopā ar LR Augstākās Padomes deputātiem 
no  Latvijas Tautas frontes, kas balsoja par Latvijas neatkarību.  

 
Juris Bojārs 
2009. g. 11. oktobrī. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Doc. dr.iur. Jautrītes Briedes 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
Dzimšanas gads 1961. 
 
Izglītība  

1996.-2000. studijas LU Juridiskās fakultātes doktorantūras 
neklātienes nodaļā 
1982.-1987. studijas LU Juridiskā fakultātē 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

        2006. iegūts tiesību doktora zinātniskais grāds. 
 

Nodarbošanās: 
2007.-pašlaik docente LU Juridiskās fakultātes Valststiesību 
zinātņu katedrā 
1998.-2007. lektore LU Juridiskās fakultātes Valststiesību 

zinātņu katedrā 
1995.-1998. asistente LU Juridiskās fakultātes Valststiesību 
zinātņu katedrā 
2004.-pašlaik  Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu  
departamenta tiesnese ( senatore) 
1999.-2004. Juridiskās fakultātes Juridiskās prakses un 
palīdzības centra direktore 
1999.-2002. administratīvo tiesību lektore Rīgas Juridiskajā 

augstskolā 
1999.-2004. administratīvo tiesību pasniedzēja universitātē 
“Concordia” (vēlāk „Audentis”) Igaunijā 
1997.-1998. juridiskās daļas vadītāja Valsts pārvaldes reformu 

birojā 
1995.-1997. juridiskā konsultante un analīzes daļas vadītāja 
Valsts cilvēktiesību birojā;  
1995.-1995. direktores vietniece juridiskos jautājumos Valsts 
administrācijas skolā; 
1993.-1995. juriste Valsts reformu ministrijā (papildus tam 
lektore administratīvajās tiesībās biznesa institūcijā RIMPAK 
“Livonija”); 
1988.-1993.g. juriste Lopkopības un veterinārijas Zinātniskās 
pētniecības institūtā “Sigra”; 
1987.-1988.g. juriste kokapstrādes uzņēmumā “Agrokoks” 

 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Administratīvais akts. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003. 



2. Informācijas tiesības un cilvēktiesības. // Informācijas un komunikāciju tiesības. 
I.sējums. Rīga, Turība, 2002. 137-153.lpp.  

3. Administratīvais akts kā viens no tiesību aktu veidiem. Referāts  
4. Tiesības būt uzklausītam: tiesību saturs, attīstība, problemātiskie aspekti, 

judikatūra. Referāts starptautiskajā zinātniskajā konferencē Latvijas Universitāte, 
Rīgā 2007. gada janvārī. 

5. Vispārīgais administratīvais akts. Likums un tiesības, 11.sējums (2009), nr.4 
(116). 

6. Tiesības uz taisnīgu tiesu administratīvā strīda gadījumā un nepamatotie 
pieteikumi: problēmas un risinājumi. Latvijas Universitātes Raksti, 740.sēj.: 
Juridiskā zinātne, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008.  125.-134.lpp. 

 
Starptautiskā darbība: 

 
1. No 1996.gada Eiropas Padomes Tieslietu direktorāta Administratīvo tiesību 

darba grupas locekle (Latvijas pārstāve) Rezultāts: piedalīšanās rekomendāciju 
administratīvo tiesību jomā izstrādāšanā  

2. IRIS (Institucional Reform and the Informal Sector) Universitāšu Pētniecības 
sektora eksperte Sarajevā (Bosnija un Hercegovina) 2003. gada 14.-18. aprīlis. 
Rezultāts: Ziņojums par rekomendācijām Administratīvā procesa likumam un 
Sarajevas Juridiskās fakultātes Administratīvo tiesību Juridiskās fakultātes 
centram. 

3. Ad hoc tiesnese vairākās lietās pret Latviju Eiropas Cilvēktiesību tiesā 2004.-
2007.g. 

4. Apvienoto Nāciju Organizācijas Baltkrievijā eksperte projektā „Administratīvās 
reformas Baltkrievijā”. Rezultāts: Atzinums un priekšlikumi Baltkrievijas 
likumprojektam „Par administratīvajām procedūrām” 2007.gads.  

 
 
Akadēmiskie kursi: 
Administratīvās tiesības     A daļa   6 kredītpunkti  
Administratīvās tiesas process   B daļa   2 
kredītpunkti 
Administratīvā procesa aktuālās problēmas B daļa   2 kredītpunkti 
Administratīvo tiesību aktuālās problēmas  B daļa   2 
kredītpunkti 
Juridiskās palīdzības sniegšana   B daļa   2 
kredītpunkti 
Salīdzinošās administratīvās tiesības  B daļa    2 kredītpunkti 

 
  
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
• 1994.aprīlis-maijs Ziemeļreinas–Vestfāles zemes tieslietu ministrijas organizētais 

administratīvā procesa kurss Reklinghauzenā 
• 1995.gads septembris-novembris: cilvēktiesību kurss Birmingemas universitātē 

Anglijā 
• 1996.gads jūlijs: cilvēktiesību vasaras kursi Oksfordas universitātē Anglijā  
• 1997.gads Eiropas tiesību mācību kurss ierēdņiem 
• 1999.gada jūnijs: konstitucionālo un administratīvo tiesību kurss Eiropas 

Publisko tiesību centrā Atēnās 



• 2001.janvāris – pieredzes apmaiņas brauciens uz Lewic & Clark koledžu 
Portlendā, ASV  

• 2003. aprīlis - intensīvais administratīvo tiesību kurss Bad Munstrereifelē, Vācija 
• 2006. gada maijs – Konkurences tiesību kurss Oksfordas universitātē 
• 2007.gada oktobris – Eiropas Komisijas Tiesu iestāžu apmaiņas programma Vīnē 

sadarbībā ar Austrijas tieslietu ministriju 
• Dažādi Eiropas Komisijas, Latvijas Tiesnešu mācību centra un pārvaldes iestāžu 

ar administratīvajām tiesībām un administratīvo procesu saistīti semināri  
 
 
 
 
2009.gada 30.novembrī        
 Jautrīte Briede 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Mag.iur., lektora Arņa Bukas 
dzīves un darba gājums 

 
Dzimšanas gads:  1978 
 
Izglītība: 2002.-2003., maģistratūra, Latvijas niversitāte,  
 Juridiskā fakultāte, 2003 
 1998-2002, Latvijas Universitāte, jurista profesionālā  
 programma, Juridiskā fakultāte, 2002 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 2003. – sociālo zinātņu maģistrs 
 2006. – Latvijas Universitātes lektors 
 
Nodarbošanās: 
 2006.09.04. – šobrīd - Latvijas Universitāte, lektors 
 2004.11.12. – 2006.09.04. - Latvijas Universitāte, stundu  
 pasniedzējs 
 2001.09.15. – 2009.04.01. - Juridiskā koledža, lektors 
 2001.01.10. – 2001.11.19. - LR Tieslietu ministrija, ES  
 tiesību nodaļas juriskonsults 
. 2000.07.10. – 2001.01.10. - LR Tieslietu ministrija, tiesību  
 stratēģijas un metodoloģijas nodaļas juriskonsults 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Alehno I., Buka A., Jarinovska K., Škoba L. Ievads Eiropas Kopienas 
tiesības. Tiesu prakse un komentāri. Rīga: TNA, 2001. – 326 lpp. 

2. Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. Autoru kolektīvs I.Alehno 
zin.red. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003. – 357 lpp. 

3. Blūzma, V., Buka, A., Deksnis, E.B., Jarinovska, K., Jundzis, T., Levits, E. 
Eiropas tiesības. Rīga: Juridiskā koledža, 2004. – 388 lpp. 

4. Pārmaiņas Latvijas tiesu darbībā pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. Latvijas 
Zinātņu akadēmijas Vēstis, 58.sēj., Nr.2., 2004. - 49.-68.lpp 

5. Alehno, I., Buka, A., Butkevičs, J., Jarinovska, K., Škoba, L. Ievads Eiropas 
Savienības tiesības (Tiesu prakse un komentāri). Otrais papildinātais 
izdevums. Rīga: TNA, 2004. – 505.lpp. 

6. Blūzma, V., Buka, A., Deksnis E.B., Jarinovska, K., Jundze, I., Jundzis, T., 
Levits, E. Eiropas tiesības. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: Juridiskā 
koledža, 2007. – 628.lpp. 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos – 2 
Konferenču tēzes – 12 
 
Akadēmiskie kursi: 
Eiropas Savienības tiesības  A daļa   4 kredītpunkti 
EU law (ERASMUS stud.) -   4 kredītpunkti 
Starptautiskā justīcija II  B daļa  2 kredītpunkti 
 



 
 
 
 
 

 
Dr.iur. Kristīnes Dupates 

darba gājums 
 
Izglītība: 1995. – 2001. LU Juridiskā fakultāte, juriste 

2001. – 2002. Rīgas Juridiskā augstskola, LL.M (Starptautisko un ES tiesību 
maģistre) 

  2003. – 2007. LU Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu doktore 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
  2007.Tiesību zinātņu doktore 

2007. Docente, Juridiskā koledža 
  2008. Lektore, LU Juridiskā fakultāte 
 
Nodarbošanās: 
 
  2000. – 2004. juriste, VAS Privatizācijas aģentūra 
  2005. – 2007. juriste, biedrība Resursu centrs sievietēm Marta 
  2005. – 2007. lektore, docente, Juridiskā koledža (ES tiesības) 
  2007. – 2008. direktora padomniece, Juridiskās palīdzības administrācija 

2008. – 2009. Diskriminācijas novēršanas departamenta vadītāja, Tiesībsarga birojs   
2007. – pašlaik lektore, LU Juridiskā fakultāte 
2007. – pašlaik Latvijas nacionālā eksperte, Eiropas Komisijas nacionālo ekspertu 
tīkls ES darba tiesību jautājumos 
2007. – pašlaik Latvijas nacionālā eksperte, Eiropas Komisijas nacionālo ekspertu 
tīkls ES brīvas darbaspēka kustības tiesību jautājumos 
2008. – pašlaik Latvijas nacionālā eksperte, Eiropas Komisijas nacionālo ekspertu 
tīkls ES dzimumu līdztiesības tiesību jautājumos 
 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 
„Par atsevišķi Darba likuma un sociālās likumdošanas normu neatbilstību ES tiesībām”, „Jurista 
Vārds”//21.09.2004. 
 
 „Par tiesas spriedumu Santa lietā”, „Jurista Vārds”, 19.07.2005., Nr.26(381) 
 
„Vai pastāv „sieviešu” un „vīriešu” darbi”, „Jurista Vārds”, 31.01.2006., Nr.5(408) 
 
„Grūtnieču atlaišanas ierobežojumi”, (laikraksts „Latvijas Vēstnesis” „Jurista Vārds”, 05.12..2006., 
Nr.48(451)) 
 
„Par atsevišķiem jēdziena „diskriminācija” nozīmes un satura aspektiem un līdztiesības 
nodrošināšanu”, Likums un Tiesības, 2006.gada decembris, Nr.12 (88), 2007.gada janvāris, Nr.1(89) 
 
„EC Anti-discirmination law: Promotion of Human Rights or Economic Interests?”,  
 „The Third Year within the European Union: Topical Problems in Managment of Economics and 
Law”, zinātniskie redaktori Tālavs Jundzis, Viktoras Justickis, Boriss Heimanis, Juridiskā Koledža, 
Rīga, 2007, pages 146-163  
  
“EU sex equality law in Latvia. Rights of the persons with regard to child-birth”, promocijas darbs, 
Latvijas Universitāte, www.lu.lv, 2007  
  
„ES diskriminācijas novēršanas tiesību piemērošana Latvijas tiesu praksē”, Tiesībsarga birojs, autore 
K.Dupate, 2007, Rīga, 32.lpp 

http://www.lu.lv/


 
"Valsts kompensācijas noziedzīgos nodarījumos cietušajiem", (laikraksts "Latvijas Vēstnesis", "Jurista 
Vārds", 11.09.2007., Nr.37(490) 
 
„Ģimenes – de jure un de facto”, līdzautore Aivita Putniņa, interneta portāls www.politika.lv, 
29.01.2008., http://www.politika.lv/print.php?id=15045  
 
“Valsts valodas zināšanu prasības Latvija nodarbinātības jomā ES tiesībās un cilvēktiesībās noteiktā 
diskriminācijas aizlieguma principa kontekstā, Juridiskā koledža, Rīga, 2008, 53.-69.lpp. 
 
„Vidējās izpeļņas aprēķināšana un vienlīdzīga darba samaksa”, "Jurista Vārds", 06.10.2009., 
Nr.40(583) 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2007.  Pētījums „Vardarbības ģimenē tiesiskais regulējums Latvijā un tā atbilstība 

starptautiskajiem tiesību aktiem”, pasūtītājs - Pasaules Veselības 
organizācijai,  

2007.  Pētījums „Latvijas tiesiskais regulējums biomedicīnas jomā un tā atbilstība 
starptautiskajiem tiesību aktiem”, LU projekts 

2007. – pašlaik  pētījumi par ES brīvas darbaspēka kustības tiesību problemātiku Latvijā un 
ES, Eiropas Komisijas nacionālo ekspertu tīkls ES brīvas darbaspēka 
kustības tiesību jautājumos,  Hijmegenas Universitātes Migrācijas tiesību 
centrs (The Centre for Migration Law of the University of Nijmegen), 
Nīderlande   

2007. – pašlaik  pētījumi par ES un nacionālo darba tiesību problemātiku Latvijā un ES, 
salīdzinošās darba tiesības ES, Eiropas Komisijas nacionālo ekspertu tīkls 
ES darba tiesību jautājumos, Leidenas Universitāte (University of Leiden), 
Nīderlande 

2008. – pašlaik  pētījumi par ES brīvas darbaspēka kustības tiesību problemātiku Latvijā, 
Eiropas Komisijas nacionālo ekspertu tīkls ES dzimumu līdztiesības tiesību 
jautājumos, Eiropas Komisija, projekta vadītājs Utrehtas Universitāte, 
Nīderlande 

2008. – pašlaik Eiropas darba tiesību definēšana vienota Darba tiesību kodeksa izveidei 
Eiropā, Leidenas Universitāte (University of Leiden), Nīderlande 

 
 
Akadēmiskie kursi: 
 
Eiropas Savienības tiesības (bak.)  A5 daļa   
 
Eiropas Savienības tiesības (bak.)  A6 daļa 
 
Tiesiskās vienlīdzības princips 
ES tiesībās    ERASMUS 3 kredītpunkti 
 
Eiropas tiesības II (maģ.)    B daļa  4 kredītpunkti 
 
Tiesību harmonizācija ES (maģ.)  B daļa  2 kredītpunkti    
 

 
 

 
          

/Kristīne Dupate/ 
 
       
 
 
 

http://www.politika.lv/
http://www.politika.lv/print.php?id=15045


 
 
 
 
 

 
Ilmārs Dzintars 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
 
Dzimšanas gads    1959 
 
 
Izglītība 
    
1983. – 1989.  Rīgas Politehniskais institūts 
    Inženierekonomikas fakultāte, 
    Iegūtā kvalifikācija – inženieris – ekonomists 
1994. – 2000.  Latvijas Universitāte 
    Juridiskā fakultāte, jurists. 
2000. – 2002.                   Latvijas Universitāte 
    Juridiskā fakultāte, maģistratūra 

 
 

Akadēmiskā darba pieredze 
 
09.1995. – 07.2008. Pasniedzējs LU Juridiskās fakultātes Valststiesību 

zinātņu katedrā. 
                                          
                                         Lekcijas RTU Liepājas filiālē. 
                                         Lekcijas SESMI, STA, LNAA, Liepājas Pedagoģiskajā 

akadēmijā, Biznesa Institūtā  RIMPAK Livonija, Muitas 
koledžā. 

 
 
Akadēmiskie kursi Muitas tiesības               B daļa     2 kredītp. 
                                         Muitas lietas                   A daļa     1 kredītp. 
                                         Muitas tiesību pamati     B daļa     2 kredītp.  
                                         Muitas likumdošana        B daļa     2 kredītp. 
                                         Muitas darbības pamati   A daļa    1 kredītp. 
                                Ekonomikas pamati        B daļa     2 kredītp. 
                                         Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs  

 
  
 
 
2009.gada 3.novembrī                                                             I.Dzintars 

 



 

 

 

Dr. iur. asoc. prof. Aivara Fogela 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Dzimšanas  gads:        1937. 

 
Izglītība:  

1979 – 1980 Sorobonas universitāte Francijā, zinātniskā darbība un 
pētniecība, 

1967, 1977 Maskavas Universitāte, zinātniskais darbs, 
1963 – 1966 Pēterburgas valsts universitāte, aspirantūra, 
1958 – 1963 – Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, students. 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1999. gads – Asoc. profesors Latvijas Universitāte, 
1992. gads – Tiesību doktors, Latvijas Universitāte, 
1974. gads – Docents, Latvijas Universitāte, 
1967. gads – Juridisko zinātņu kandidāts, Pēterburgas Universitāte. 
 

Nodurbošanās: 
2006 – 2009   Profesors Latvijas Policijas akadēmijā, 
1998 – 2005   Bēgļu lietu Apelācijas padomes priekšsēdētājs, 
1992 – 2005 Latvijas Universitātes, Juridiskās fakultātes, Starptautisko 

un Eiropas tiesību zinātņu katedras vadītājs, asoc. 
profesors, 

1974 – 1999  Latvijas Universitāte Juridiskā fakultāte, docents, 
1967– 1974   Latvijas Universitāte Juridiskā fakultāte, vecākais 

pasniedzējs, 
1966 – 1967  Latvijas Universitāte, asistents. 

 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Modernās starptautiskās tiesības. Rīga, 2009. 
2. Eiropas cilvēktiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 
3. Fogels, A., Grīnbergs, O. Starptautiskās tiesības. R : 1981. 
4. Eiropas Savienība starptautisko un Eiropas Savienības tiesību skatījumā, 

„Likums un tiesības”, 5. sējums Nr. 7(47). 2003. gada jūlijs. 
5. The European Union in Light of International and European Union Law. „Law 

and Justice. Selected articles of 2003. Year 2004. 
6. Valstu (Latvijas) suverenitātes un starptautiskās kopienas interešu starpjomas 

tiesiskā regulējuma aspekti, sk.: Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 
20. – 21. gadsimta mijā. Rīga, 2006. 



7. Moderno Starptautisko tiesību daba: vēsturiskie, politiskie un juridiskie 
aspekti (1), žurnālā: Likums un Tiesības, 2006. gada oktobris, Nr. 10(86). 

8. Moderno starptautisko tiesību daba: vēsturiskie, politiskie un juridiskie aspekti 
(11), žurnālā: Likums un Tiesības, 2006. gada novembris, Nr. 11(87). 

9. Par administratīvo processu un cilvēktiesībām. „Latvijas Vēstnesis”, 1998. 
gada 19. marts. 

10. Starptautisko cilvēktiesību implementācijas problēmas Latvijā. 
„Administratīvais un kriminālprocess” Nr.1.1998. 

11. Latvija un ANO – tiesības, pienākumi, mērķi, grāmatā Latvija ANO sistēmā.” 
Rīgā. 1997. 

12. Svarīgākās cilvēktiesību problēmas Latvijā. „Cilvēktiesību žurnāls”, Nr. 3. 
1996. 

13. Par Latvijas saistībām humanitāro tiesību jomā, „Latvijas Vēstnesis”, Nr. 2, 
1996. 

14. Legislation of Latvia guarantees of Human Rights to all nationalitees, „Human 
Right Latvia”. 1993. junne. 

 
 
Zinātniski pētnieciskie darbi:  

Starptautisko tisību aktuālās problēmas – monogrāfijas 
sagatavošana publicēšanai 2010. gadā. 
 
Akadēmiskie kursi: 
Starptautisko tiesību aktuālās problēmas – B daļa, 2 
kredītpunkti 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ARTŪRA  GARONSKA  DZĪVES  UN  DARBA GĀJUMS  
(CURRICULUM  VITAE) 

 
 
 
1. Vispārējās ziņas 
 
Vārds, uzvārds:   Artūrs Garonskis 
Personas kods: 250557-10650 
Dzimšanas vieta:   Rīga 
Adrese: Rīga, Dandāles 5-4, mob. tālr. 26160186 
Svešvalodu zināšanas: krievu – ļoti labi, angļu - labi  
Izglītība:  

 1) 2006. gadā pabeigta Latvijas Policijas akadēmijas juridiskās zinātnes 
doktora studiju programmas teorētiskā daļa policijas tiesību apakšnozarē 
bez promocijas darba iesniegšanas (apliecina LPA 2006. gada 15. maijā 
izsniegta apliecība Nr. A010); 
2) 2000. gadā absolvēta Latvijas Policijas akadēmijas maģistrantūra, 
iegūts tiesību maģistra grāds valsts tiesību apakšnozarē; 
3) 1988. gadā absolvēts Rīgas politehniskais institūts, iegūta kvalifikācija 

– inženieris elektriķis 
  

Akadēmiskais nosaukums:  M.jur., docents: ievēlēts ar LPA Senāta 2001. gada 
11. jūnija lēmumu nr.43/2, atkārtoti ievēlēts līdz 2014. gada 14. aprīlim 
– saskaņā ar Senāta  2008.gada 14. aprīļa lēmumu nr.1/6. 

 
Darba pieredze: 

No 2009. gada 1. septembra līdz 2009. gada 30. novembrim LPA Policijas 
tiesību un speciālās taktikas katedras docents;  
no 2008. gada 1. oktobra līdz 2009. gada 20. jūlijam – prorektors studiju 
darbā (apstiprināts Senātā 2008. gada 24. septembrī), docents uz 0,5 
pedagoģisko likmi; 
no 2005. gada 1. marta līdz 2008. gada 30. septembrim – prorektora 
studiju darbā v.i., docents uz 0,5 pedagoģisko likmi; 
no 2001.gada 1.jūlija līdz 2005. gada 28. februārim - Policijas tiesību un 
speciālās taktikas katedras vadītājs (ievēlēts 2001. gada 20. jūnija Senāta 
sēdē), docents uz 0,5 pedagoģisko likmi; 
no 2000.gada 1. septembra līdz 2001.gada 31. maijam LPA Policijas 
tiesību un speciālās taktikas katedras docents;  

no 1997.gada līdz 2000.gadam  LPA Policijas tiesību un robežsardzes 
katedras lektors; 
no 1993.gada līdz 1997.gadam LPA Policijas tiesību katedras asistents; 

no1993. gada līdz 1993.gadam LPA Fiziskās un  militārās  sagatavošanas   
katedras    asistents; 



no 1982. gada 1. novembra līdz 1993. gada 18. februārim praktiskais 
darbs dažādos amatos Latvijas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs 
(ceļu satiksmes uzraudzības un Iekšlietu ministrijas darbinieku 
profesionālās sagatavošanas jomās). 

 
Kvalifikācijas celšana ārzemju vai Latvijas augstskolās un pētniecības iestādēs 

pēdējos 6 gados: 
1. Eiropas Policijas akadēmijas CEPOL kursi „Policijas sadarbība un 

Prīmes līguma apzināšanās”, Viļņā, 2009. gada 18.-20. martā.  
2. Apmācības kurss ES sadarbības projekta LV/2006/IB/JH/01 „Valsts 

policijas kapacitātes stiprināšana ieviešot Nacionālās kriminālās 
izlūkošanas modeli” ietvaros, 2009. gada 5.-8. janvārī. 

3. Eiropas Savienība – tās veidošanās, darbība, institūcijas, lēmumu 
pieņemšana un Latvijas dalība tajā. Eiropas Savienības informācijas 
aģentūras un Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas organizēts seminārs. 
2008. gada 1. decembrī. 

4. Nozīmīgu pasākumu drošības vadības kurss. ASV Valsts departaments, 
Rīgā, 2006. gada jūlijs. 

5. Draudu novērtēšanas seminārs. ASV Drošības dienests, Rīgā, 2006. gada 
27.-29. jūnijs. 

6. 4. Eiropas Policijas akadēmijas CEPOL kursi „Informācija par 
pētniecību un zinātni (pasniedzējiem)”, Viļņā, 2006. gada 3.-5. maijs. 

7. CEPOL kursi „Publiskā kārtība un pūļa vadīšana starptautiskā 
kontekstā”, Beļģijā 2005. gada 24. – 27. oktobris. 

8. CEPOL kursi ”Eiropas policijas sadarbības sistēmas un instrumenti”, 
Īrijā, 2005. gada  20. jūnijs – 8. jūlijs. 

9. CEPOL kursi ”Civilo krīžu un starptautisko katastrofu vadība”, Polijā, 
2005. gada 5. – 7. aprīlis. 

10. CEPOL seminārs “Community policing  virzība uz priekšu Eiropā”, 
Somijā, 2004. gada 14.–18. jūnijs. 

11. CEPOL seminārs “Publiskā kārtība un pūļa vadīšana”, Nīderlandē, 2004. 
gada 15.–20. aprīlis. 

12. CEPOL seminārs “Uz sabiedrību un problēmu risināšanu vērsts policijas 
darbs Eiropā”, Nīderlandē, 2003.gada 9.–14.februāris. 

13. CEPOL kursi „Policijas ētika”, Igaunijā, 2002. gada 13.–18. oktobris. 
14. Krīzes situāciju menedžments. Semināru rīko FIB un ASV Aizsardzības 

ministrija. Rīgā, 2002. gada 12. – 15. februāris. 
 
Pedagoģiskās kvalifikācijas celšana:  
1. Pedagoģijas tālākizglītības programmas “Inovācijas augstākā izglītībā” 

apgūšana 2004. gadā. Iegūts LLU izsniegts sertifikāts Nr. 0247. 

2. Dalība mācību braucienā uz Skotijas policija koledžu, lai iepazītos ar EFQM 
jautājumiem divpusējās sadarbības līguma „Policijas apmācības sistēmas 
uzlabošana un policijas apmācības sistēmas snieguma vadīšanas sistēmas 
pilnveidošana” ietvaros 2004. gadā. 

3. Studiju kursa „Mācību procesa novērtētājs” apgūšana divpusējās sadarbības 
līguma „Policijas apmācības sistēmas uzlabošana un policijas apmācības 
sistēmas snieguma vadīšanas sistēmas pilnveidošana” ietvaros 2005. gadā. 



4. Piedalīšanās mācību braucienā uz Ziemeļīrijas policiju, lai iepazītos ar 
apmācības un snieguma vadības jautājumiem divpusējās sadarbības līguma 
„Policijas apmācības sistēmas uzlabošana un policijas apmācības sistēmas 
snieguma vadīšanas sistēmas pilnveidošana” ietvaros 2005. gadā.  

 
 
2. Zinātniskā darbība un publikācijas: (par pēdējiem 6 
gadiem) 
 
Dalība valsts pasūtītos pētījumos: 

 
1. Valsts pasūtīta pētījuma „Valsts policijas darba efektivitātes vērtēšanas 

kritēriji”(projekta vadītājs Dr. jur. Z.Indrikovs) izpildītājs. Sagatavots 
zinātnisks raksts “Policijas darbības vērtēšanas kritēriji: ārvalstu pieredze” 
1,25 autorlokšņu apjomā. Pētījuma rezultāti ziņoti zinātniski praktiskajā 
seminārā 2008. gada 8. decembrī. 

2. Valsts pasūtīta pētījuma „Ārkārtas situāciju vadība” (projekta vadītājs Dr. 
sc. ing. Ē.Melnis) izpildītājs. Sagatavots zinātnisks raksts „Ārkārtējā stāvokļa 
tiesiskais regulējums” 0,35 autorlokšņu apjomā. Pētījuma rezultāti ziņoti 
zinātniski praktiskajā seminārā 2008. gada 26. novembrī. 

3. Valsts pasūtīta pētījuma „Sapulču, gājienu, piketu brīvību valsts aizsardzības 
tiesiskais regulējums un tā piemērošanas problēmas Latvijā” (projekta vadītājs 
profesors Dr, jur. Z.Rags) izpildītājs. Pētījuma gaitā sagatavots zinātnisks 
raksts „Ceļu satiksmes tiesiskā ierobežošana sapulču, gājienu un piketu norises 
laikā” 1,5 autorlokšņu apjomā (publicēts Administratīvā un Kriminālā 
Justīcija, 4/2007, 23.–42. lpp.), pētījuma rezultāti ziņoti zinātniski praktiskajā 
konferencē „Sapulču, gājienu, piketu brīvību valsts aizsardzības tiesiskais 
regulējums un tā piemērošanas problēmas Latvijā” 2007. gada 30. novembrī. 

4. Valsts pasūtīta pētījuma (iekšlietu ministra I.Godmaņa 2007. gada 2. augusta 
vēstule Nr. 1-42/3368 „Par pētījumu veikšanu”) „Ārvalstu pieredze policijas 
un izglītības iestādes sadarbībā sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un 
likumpārkāpumu prevencijā” (projekta vadītājs – docents M. jur. 
A.Matvejevs) izpildītājs. 

5. Valsts pasūtītā pētījuma (projekta vadītājs Dr.jur. Tālavs Jundzis) dalībnieks. 
Pētījuma rezultātā tika izstrādāts zinātnisks raksts “Speciālo administratīvo 
tiesisko režīmu klasifikācijas aspekti” 0,63 autorlokšņu apjomā un ir iesniegts 
publicēšanai pētījuma “Eiropas Savienības jaunā drošības politika un Baltijas 
valstis” pārskatā 2004. gada jūnijā.  Pētījuma rezultāti (zinātnisks raksts 
„Administratīvi tiesiskie režīmi valsts drošības jomā un to klasifikācija”, 
autori  Ē.Melnis, A. Garonskis, A. Matvejevs) publicēti Latvijas Policijas 
akadēmijas zinātnisko rakstu krājumā „Raksti 12”. Rīga: Latvijas Policijas 
akadēmija, 2005, 111. – 129. lpp. 

 
Dalība Latvijas Policijas akadēmijas pasūtītos pētījumos: 
 
1. LPA pasūtīta un finansēta zinātniski pētnieciskā projekta vadītājs 

mācību līdzekļa „Policing Public Order in International Context 
(Līdzautors A.Matvejevs, Rīga: LPA, 2006, 60 lpp.) angļu valodā Eiropas 
Policijas akadēmijas CEPOL kursiem 28B/2006 „Publiskā kārtība un 
pūļa vadīšana”, kuri notika 2006. gada 3.-6. oktobrī. Šis mācību līdzeklis 



saskaņā ar Latvijas Policijas akadēmijas 2007. gada 14. maija rīkojumu 
Nr. 200 „Par LPA Zinātnisko darbu un mācību līdzekļu konkursa 
uzvarētāju apbalvošanu „ ir ieguvis trešo vietu V apakšgrupā – mācību 
līdzeklis. 

 
 

2. LPA finansēta pētījuma “Policijas darbs sabiedriskās drošības un kārtības 
nodrošināšanā masu pasākumos” (reģ. Nr. 13/04-05, projekta vadītājs 
Dr.sc.ing. Ē. Melnis) izpildītāju grupas loceklis, pētījuma rezultāti ziņoti  
Policijas tiesību un speciālās taktikas  katedras zinātniski - praktiskajā 
konferencē ”Aktuāli policijas darba jautājumi sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanā masu pasākumos” 2003. gada 18. decembrī Rīgā. Šī pētījuma 
ietvaros Latvijas Policijas akadēmijā 2004. gada 17.–23. maijā notika 
starptautisks seminārs “Aktuāli policijas darba jautājumi sabiedriskās drošības 
un kārtības nodrošināšanā masu pasākumos”, kura laikā notika plaša mēroga 
taktiskās mācības, kurās tika iesaistīti visu ierindas un komandējošā sastāva 
studiju programmu studenti (koledžas, komandējošā sastāva un maģistratūras). 
Pētījuma rezultāti iekļauti studējošo apmācībā. 

 
Zinātniskas publikācijas: 
 

1. Garonskis A., Matvejevs A. Policijas darba pilnveidošana Eiropā: Igaunijas 
pieredze.// Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2/2008, 16. – 24. lpp. 

2. Garonskis A. Ceļu satiksmes tiesiskā ierobežošana sapulču, gājienu un piketu 
norises laikā.// Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 4/2007, 23.– 42. lpp. 

3. Garonskis A. Eiropas Policijas akadēmijas loma mūsdienu policijas darbinieku 
izglītošanā. Zinātniski praktiskās konferences „Policijas augstākās izglītības 
vadības problēmas” materiāli. Rīga: LPA, 2007, 11.–20. lpp. 

4. Garonskis A. Tiesiski režīmi policijas darbībā (Legal Regimes in Police 
Activity). Starptautiskās konferences „Trešais gads Eiropas Savienībā: 
Aktuālas ekonomikas un tiesību vadības problēmas” (Third year within the 
European Union: Topical Problems in Management of Economics and Law) 
rakstu krājums. Rīga: Juridiskā koledža, 2007, 257.–277. lpp. 

5. Garonskis A. Policijas darbinieku izglītība Latvijā: problēmas un attīstības 
tendences. Zinātniski praktiskās konferences „Policijas izglītība Latvijā un 
Eiropā” materiāli. Rīga, LPA, 2006. 

6. Garonskis A. Community policing filozofija un tās realizācija Latvijā.//QUA 
VADIS iecirkņa inspektor? Zinātniski praktiskās konferences materiāli 2005. 
gada 3. jūnijs. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2005, 42.–49. lpp. 

7. Garonskis A. Policijas darbības liela mēroga masu pasākumos novērtēšanas 
aktualitātes.// Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 3/4  2004, 54.-58. lpp. 

8. Garonskis A. Administratīvās piespiešanas līdzekļu pielietošana policijas 
darbībā ceļu satiksmes drošības nodrošināšanā cilvēktiesību ievērošanas 
kontekstā. Publicēts starptautiskās zinātniski praktiskās konferences 
“Cilvēktiesības un sabiedrības drošība” materiālos. Rīga: Latvijas Policijas 
akadēmija, 2004, 41.–48. lpp. 

9. Garonskis A. Likumdošanas pilnveide juridiskās atbildības piemērošanā par 
transportlīdzekļu vadīšanu apreibinošo vielu iespaidā.//Administratīvā un 
Kriminālā Justīcija,  2/2004, 29.–34. lpp. 



10. Garonskis A. Kārtības policijas darbinieku sagatavošana un tālākizglītošana 
Latvijā: problēmas un perspektīvas.//Administratīvā un kriminālā justīcija, 1/2  
2003, 43.–50.lpp. 

11. Garonskis A. Administratīvās atbildības par Ceļu satiksmes noteikumu 
pārkāpumiem piemērošanas problēmas.//Administratīvā un kriminālā justīcija, 
4/2002, 47.–51. lpp. 

12. Garonskis A. Moduļa “Ceļu satiksmes uzraudzība” realizācija LPA un ar to 
saistītās problēmas.//Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2/2001. 

13. Ē. Melnis, A. Garonskis, A. Matvejevs. Administratīvi tiesiskie režīmi valsts 
drošības jomā un to klasifikācija.//Latvijas Policijas akadēmijas Raksti 12. 
Zinātnisko rakstu krājums. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2005, 111.–
129. lpp.; 

14. Garonskis A. Education of police officers in Latvia: problems and 
development trends.// Materials of the International Scientific conference 
“Police Education in Latvia and Europe”. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 
2006, 16.–30. p.; 

15. Ē. Melnis, A. Garonskis, A. Matvejevs. Development of the Policing in 
Latvia// First Year in the European Union: Current Legal Issues. Proceedings 
of the International Conference 29-30 April 2005. Riga, 2005, 394.– 422 p.; 

16. Гаронскис А., Матвеев А. Актуальные проблемы работы полиции по 
охране общественного порядка и обеcпечения общественной 
безопастности при проведении массовых мероприятий в контексте 
соблюдения прав человека (на базе законодательства Латвийской 
Республики).//Международный научно-практический правовой журнал 
«Закон и жизнь». 8/2004, 24 – 29 c. 

17. Мелнис Э.П., Матвеев А.М., Гаронскис А.Я. Некоторые правовые и 
организационные аспекты   обеспечения охраны  общественного 
порядка и общественной безопасности при проведении массовых 
мероприятий в Латвийской Республике. Реферат. Рига: Академия 
полиции Латвии, 2004, 13 с. 

 
Citas publikācijas: 
  

16. Tava drošība – tavās rokās. Mans īpašums. 4/2003., 
20.–21. lpp. 
17. Transportlīdzekļu apturēšana: kurš to drīkst. Mans 
īpašums, 4/2000, 4 lpp. 
 
 

Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās 
konferencēs: 
  

1. Starptautiskajā zinātniski praktiskā konference „Policijas augstākās 
izglītības vadības problēmas” (Rīgā, 2007. gada 24. augustā) ar referātu 
„Eiropas Policijas akadēmijas loma mūsdienu policijas darbinieku 
izglītošanā”. 

2. Starptautiskajā konferencē „Trešais gads Eiropas Savienībā: Aktuālas 
ekonomikas un tiesību vadības problēmas” (Third year within the 
European Union: Topical Problems in Management of Economics and 



Law) (Rīgā, 2007. gada 27.–28. aprīlī) ar referātu „Tiesiski režīmi 
policijas darbībā”, nolasīts angļu valodā. 

3. Piedalīšanās un uzstāšanās konferences diskusiju daļā ar ziņojumu 
„Policijas loma veselīga dzīvesveida attīstībā” starptautiskajā konferencē 
„Vides un sporta izglītība ilgtspējīgai attīstībai”, Jūrmalā, 2006. gada 19. 
septembrī. 

4. Starptautiskajā zinātniski praktiskā konference „Policijas izglītība 
Latvijā un Eiropā” (Rīgā, 2006. gada 18. maijā) ar referātu „Policijas 
darbinieku izglītība Latvijā: problēmas un attīstības tendences.” 

5. Starptautiskajā konferencē “First year in the European Union: Current 
legal issues” (organizētāji Zinātņu akadēmija, Mikolas Romerio 
Universitāte un Juridiskā koledža, Rīgā, 2005. gada 29.–30. aprīlī) ar 
referātu “Policijas darbības pilnveidošana Latvijā”, nolasīts krievu 
valodā.  

6. Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē “Cilvēktiesības un 
sabiedrības drošība” (Rīgā, 2004. gada 27. augustā) ar referātu 
„Administratīvās piespiešanas līdzekļu pielietošana policijas darbībā ceļu 
satiksmes drošības nodrošināšanā cilvēktiesību ievērošanas kontekstā”.  

7. Starptautiskajā forumā “Satiksmes drošība Latvijā un ES” (Rīgā, 2004. 
gada 29.–30. aprīlī) ar referātu „Likumdošanas pilnveides problēmas 
saistībā ar transportlīdzekļu vadīšanu apreibinošo vielu iespaidā”.   

8. Starptautiskajā seminārā “Developing Competencies and Best Practices 
in Policing” (Tamperē, Somijā, 2002. gada 16.–18. jūnijā) ar referātu 
„Innovations in Police Officer Training at the Police Academy of Latvia” 
(līdzautore profesore, Dr. jur. Ā. Meikališa). Referāts nolasīts angļu 
valodā, publicēts semināra materiālos. 

 
Piedalīšanās ar referātu cita veida konferencēs: 
1. Ziņojums „Policijas augstākā izglītība Latvijā: problēmas un 

perspektīvas” seminārā „Juristu dienas – 2008” ietvaros 2008. gada 22. 
aprīlī; Rīgā. 

2. Ziņojums „Policijas administratīvās darbības problēmas” konferencē 
„Administratīvais process policijā” 2007. gada 27. martā „Juristu dienu – 
2007” ietvaros; Rīgā. 

3. Referāts “Administratīvās atbildības par Ceļu satiksmes noteikumu 
pārkāpumiem piemērošanas problēmas”, nolasīts konferencē 
“Administratīvo sodu procesa likumprojekts (problēmas un risinājumi)”, 
LPA, 2003.gada 20.martā, publicēts “Administratīvā un kriminālā 
justīcija”, 4/2002, 47.–51. lpp. 

4. Referāts „Policijas zinātne Eiropā” nolasīts 2006. gada 27. martā „Juristu 
dienu – 2006” ietvaros juridiskās zinātnes policijas tiesību apakšnozares 
sekcijā. 

  
Cita zinātniskā darbība: 
 
1. Ar LPA 2006. gada 1. septembra vēstuli ieteikts kā eksperts no LPA 

lekciju lasīšanai cilvēktiesību jomā Eiropas Padomes programmas 
„Policija un cilvēktiesības” ietvaros. Sagatavotas un nolasītas divas 
lekcijas Eiropas Policijas akadēmijas CEPOL darba programmā 
iekļautajos kursos: 1) Lekcija „Policing Public Order in International 



Context” angļu valodā kursos 2006/28B „Publiskā kārtība un pūļa 
vadīšana” Rīgā, 2006. gada 3. oktobrī; 2) Ziņojums „CEPOL awarness 
and introduction to the Course” angļu valodā kursos 2007/37A 
„Community Policing” Rīgā, 2007. gada 9. maijā. 

2. Ar Eiropas Policijas akadēmijas valdes 24. maija lēmumu apstiprināts par 
ekspertu policijas tiesību jomā CEPOL Pētniecības un zinātnes darba 
grupā. Piedalīšanās darba grupas pirmajā sēdē. 

 
3. Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem): 
Vadītie un sekmīgi aizstāvētie maģistra darbi: 12 
Vadītie un sekmīgi aizstāvētie bakalaura darbi un 
diplomdarbi: 39 
Docētie studiju kursi Latvijas Policijas akadēmijā:  
 

1) „Policija sadarbība Eiropas Savienībā” maģistra profesionālajā 
studiju programmā „Tiesību zinātne”(akreditēta uz 6 gadiem 2007. 
gadā); 

2) „Policijas sadarbības Eiropā problēmas” akadēmiskajā maģistra 
studiju programmā; 

3) „Satiksmes tiesības” profesionālajā studiju programmā „Publiskās 
tiesības”, brīvās izvēles kurss 

4) „Policijas tiesības” profesionālajā studiju programmā „Publiskās 
tiesības” (2003./2004. studiju gadā obligātais studiju kurss, vēlāk – 
brīvas izvēles). 

 
Docētie studiju kursi Daugavpils universitātē (viesdocētāja 
statusā): 

 „Satiksmes tiesības” un „Policijas tiesības” profesionālajā studiju programmā 
„Tiesību zinātne”. 

 
Lekcijas ārvalstu augstskolās: 

 
1. Lietuvas Mikolas Romeris universitātē 2005. gadā nolasītas 8 lekcijas 

(Ceļu satiksmes drošība Latvijā. Administratīvās piespiešanas līdzekļu 
pielietošana cilvēktiesību ievērošanas kontekstā. Spēka un šaujamieroču 
pielietošana satiksmes uzraudzībā cilvēktiesību ievērošanas  kontekstā.  
Drošības sistēma Latvijā un policijas vieta tajā. Ceļu satiksmes drošības 
nodrošināšana masu pasākumu laikā) Socrates docētāju apmaiņas 
programmas ietvaros. 

2. Lietuvas Mikolas Romeris universitātes Kauņas fakultātē 2008. gada 
septembrī nolasītas 4 lekcijas par policijas izglītības sistēmu Latvijā, 
policijas sadarbību Eiropas Savienībā. 

 
Docēšana papildizglītības kursos Latvijā: 
 
1. „Policijas sadarbība Eiropas Savienībā”, papildizglītības kursi SIS un 

SIRENE biroja darbiniekiem 2007. gada jūnijā un augustā, 12 stundas, 
organizētājs: SIA „Mācību centrs ABC” Schengen Facility finansēta 
projekta ietvaros. 



2. „Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos”, 
papildizglītības kursos Rīgas pašvaldības policijas, Valsts policijas 
darbiniekiem, 2006. gadā saistībā ar gatavošanos NATO samitam Rīgā. 

3. „Policijas iecirkņa inspektoru dienests”, tematu „Community policing 
idejas un darba metodes” (Valsts policijas pasūtījuma ietvaros). 

4. „Policijas iecirkņu inspektoru dienesta darbinieku kursi”, tematu 
„Community policing idejas, darba metodes un prevencijas projekti” 
(Valsts policijas pasūtījuma ietvaros). 

 
Izstrādātie studiju kursi (studiju kursa nosaukums, apjoms kredītpunktos):  
 
1. Maģistra profesionālajā studiju programmā „Tiesību zinātne” - Policijas 

sadarbība Eiropas Savienībā (2). 
2. Maģistra akadēmiskajā studiju programmā – Policijas sadarbības 

problēmas Eiropā (18). 
3. Profesionālajā studiju programmā „Publiskās tiesības” - Policijas 

tiesības (2). Satiksmes tiesības (2). 
4. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā 

„Civilā drošība un aizsardzība”: “Ceļu satiksmes uzraudzība”(2); 
“Satiksmes tiesības”(1) ; “Ceļu satiksmes drošība” (2); “Policijas 
transportlīdzekļa vadīšana” (1), “Policijas patruļdienests”(6), „Policijas 
patrulēšana” (5). 

 
Darbs studiju programmu padomē: 
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas “Civilā drošībā un aizsardzībā” padomes 
priekšsēdētāja vietnieks (2001 – 2005). 
Sagatavotie mācību līdzekļi (nosaukums, apjoms lpp.): 

 
1. Implementation of Community Policing in the Europe Union: Latvian 

framework. Sharing and Developing Good Practice. Rīga: LPA, 2007, 53 
lpp. 

2. Policing Public Order in International Context (Līdzautors A.Matvejevs). 
Rīga: LPA, 2006, 60 lpp. Šis mācību līdzeklis saskaņā ar Latvijas Policijas 
akadēmijas 2007. gada 14. maija rīkojumu Nr .200 „Par LPA Zinātnisko 
darbu un mācību līdzekļu konkursa uzvarētāju apbalvošanu „ ir ieguvis 
trešo vietu V apakšgrupā – mācību līdzeklis.  

3. Policijas darbības plānošana sabiedriskās kārtības un drošības 
nodrošināšanā masu pasākumos (Līdzautors A. Matvejevs). Mācību 
līdzeklis. Rīga: LPA, 2004. – 22 lpp. Šis mācību līdzeklis saskaņā ar 
Latvijas Policijas akadēmijas 2005. gada 2. maija rīkojumu Nr. 165 „Par 
LPA Zinātnisko darbu un mācību līdzekļu konkursa uzvarētāju 
apbalvošanu „ ir ieguvis trešo vietu V apakšgrupā – mācību līdzeklis.  

4. Kvalifikācijas darbu izstrāde. Metodiskie norādījumi. Rīga; LPA, 2003. – 
14 lpp. 

5. Dienesta norīkojumu vadība. Metodiskie norādījumi. Rīga; LPA, 2003. – 
6 lpp. 

6. Iekšējie dienesta norīkojumi. Metodiskie norādījumi. Rīga; LPA, 2003. – 
6 lpp. 



7. Likumdošanas aktu krājums par ceļu satiksmes drošību. 2 daļās. Rīgā: 
LPA, 2000. –  368 lpp. 

8.  Prakses programma policijas kārtībnieka amatā Policijas koledžas 2. 
semestra kadetiem, 2001. g., 10 lpp.  

9. Studiju kursa “Ceļu satiksmes drošība” programma. Rīgā: LPA, 1999. – 
17 lpp. 

10. Prakses programma policijas kārtībnieka amatā Policijas koledžas 2. 
semestra kadetiem eksperimentālajai moduļapmācības grupai 1998./1999. 
m. g., 10 lpp. 

11. Studiju kursa “Satiksmes tiesības” apraksts un programma Policijas 
koledžas klātienes un neklātienes kadetiem, 2000., 20 lpp. 

12. Studiju kursa “Ceļu satiksmes drošība” apraksts un jaunā programma 
Policijas koledžas klātienes un neklātienes kadetiem, 2000., 20 lpp. 

13. Moduļapmācības filozofija un metodiskie materiāli moduļapmācības 
realizācijai, 10 lpp. 

 
 
Sagatavotie mācību līdzekļi elektroniskā formā: 
 
1. Normatīvo aktu krājums studiju kursa „Policijas sadarbība Eiropas 

Savienībā” apguvei, apm. 10 autorloksnes. 
2. Lekciju kurss studiju kursā „Policijas tiesības”, 50 lpp. 
3. Lekciju kurss studiju kursā “Policijas patruļdienests” , 100 lpp. 
4. Lekciju kurss studiju kursā “Satiksmes tiesības”, 40 lpp. 
5. Lekciju kurss studiju kursā “Ceļu satiksmes uzraudzība”, 40 lpp. 
6. Lekciju kurss studiju kursā “Ceļu satiksmes drošība”, 30 lpp. 
7. Metodiskie materiāli papildizglītības kursu klausītājiem, kopā apm. 500 

lpp. 
 
Sagatavotās mācību filmas: 
1. Policijas darbība transportlīdzekļu apturēšanā. 
Līdzautori J.Švarcs, Ž.Zeiļuks. 2003. gadā. 
2. Ceļu satiksmes uzraudzība. Modulis Nr.2  Līdzautori 
J.Švarcs un S.Saļņikovs. 2001. gadā 
 
4. Organizatoriskais darbs:  (par pēdējiem 6 gadiem) 

4.1. Prorektors no 2005. gada 1. marta līdz 2009. gada 
20. jūlijam; 

4.2. Rektora padomes loceklis no 2005. gada 1. marta 
līdz 2009. gada 20. jūlijam; 

4.3. LPA Studējošo rakstu redakcijas kolēģijas loceklis 
(no 2006. gada jūnija); 

4.4. Policijas tiesību un speciālās taktikas katedras 
vadītājs (2001 – 2005); 

4.5. Eiropas Policijas akadēmijas CEPOL Latvijas 
biroja vadītājs (2005-2007); 

4.6. Latvijas balsstiesīgais pārstāvis CEPOL valdē (no 2005. gada maija līdz 
2006. gada 1. decembrim); 

4.7. Latvijas CEPOL nacionālā kontaktpersona (2005-2007); 
4.8. LPA senators ( 2001-2007);  



4.9. Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājs 2007.–2009. gadā, Uzņemšanas 
komisijas priekšsēdētāja vietnieks 2006. gadā; 

4.10. Rektora vēlēšanu komisijas loceklis (2003); 
4.11. Policijas darbinieku profesionālās izglītošanas sistēmas vīzijas izstrādes 

darba grupas vadītājs (2004); 
4.12. LPA Studējošo III konferences organizācijas komisijas priekšsēdētājs 

(2005); 
4.13.  CEPOL kursu 2005/15B ”Civilo krīžu un starptautisko katastrofu 

vadība” (2005. gada 10.–13. oktobris), 2006/28B „Publiskā kārtība un 
pūļa vadība” (2006. gada 3.–6. oktobris) un 2007/37A „Policija un 
sabiedrība” (2007. gada 9.-11. maijs) vadītājs;  

4.14. Starptautisko zinātniski praktisko konferenču „Policijas izglītība 
Latvijā un Eiropā” (2006), „Policijas augstākās izglītības vadības 
problēmas”(2007)  un „Nepilngadīgo drošība un tiesību aizsardzība”  
organizatorisko komiteju loceklis;  

4.15. LPA Satversmes grozījumu projekta izstrādes darba grupas vadītāja 
vietnieks (2006-2007); 

4.16. Latvijas olimpiešu kluba biedrs. 
 
 
 

          
 A.Garonskis 2009. gada 6. novembrī. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA CV  
Mg. iur., docents Artūrs Gaveika 

 dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1962. 
Izglītība:   1980.-1984.  augstākā militāri-speciālā izglītība, inženieris 
   1999.-2001.  Latvijas Policijas akadēmijas (LPA) 
Robežsardzes       koledža 
   2001.-2005.    Latvijas Policijas akadēmija, jurists 
   2005.-2007.    Latvijas Policijas akadēmija, maģistrantūra 
(akadēmiskā) 
   2008.               studijas Latvijas Policijas akadēmijas 
doktorantūrā 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
   2002.   Valsts robežsardzes koledžas (VRK) asistents
    2003.   Valsts robežsardzes koledžas lektors  

2004.   Valsts robežsardzes koledžas katedras vadītājs
 2004.  Valsts robežsardzes koledžas docents (katedras 
vadītājs)  

2007.  Tiesību zinātņu maģistrs 
Nodarbošanās: 

1984.-1989.  PSRS Bruņoto spēku mācību vada komandieris 
1989.-1992.  Atsevišķās inženiertehniskās rotas komandieris 

   1992.-1992. Robežsargu brigādes Rēzeknes mācību centra 
vecākais      pasniedzējs. 

1992.-1995. Rēzeknes mācību centra priekšnieka vietnieks –
   apmācību nodaļas priekšnieks. 
2000.- 2001. Valsts robežsardzes (VRS) Ludzas pārvaldes 
   priekšnieka vietnieks 

   2001.- 2002. VRS Valmieras pārvaldes Veclaicenes I 
kategorijas       robežkontroles punkta 
priekšnieka vietnieks   
   2002.- 2002. VRS Ludzas pārvaldes Imigrācijas nodaļas 
priekšnieks. 
   2002.- 2002. Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes  
      dienesta un taktikas katedras asistents 
   2003.- 2004. Robežsardzes dienesta un taktikas katedras 
lektors 
   2004.- 2004. Robežsardzes dienesta un taktikas katedras 
vadītājs    2004.  Valsts robežsardzes koledžas 
Robežsardzes un       imigrācijas dienestu 
priekšmetu katedras docents       (katedras vadītājs). 
 



Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. A.Gaveika. Ārkārtas situāciju novēršanas tiesiskais pamats. LPA projekta 

„Ārkārtas situāciju vadība” Zin. rakstu krāj. – R.: LPA,  2008. 44.-58.lpp.  
2. A.Gaveika. Инновации профессионального образования сотрудников 

МВД Латвии в контексте Европейского Союза и Шенгенской Конвенции. 
Zin.rakstu krāj. Polijā, Kentšinā: 2008., Starptautiskā zinātniski-praktiskā 
konference „Innowacje w szkoleniu zawodowym funkcjonariuszy Stražy 
Granicznej”, 5.-17.lpp. 

3. A.Gaveika. Профессиональное образование пограничника в контексте 
Европейского Союза и Шенгенской конвенции. Zin. rakstu krāj. – 
Rēzekne: Baltijas Starptautiskā akadēmija (BSA),  2008., 77.-86.lpp.  

4. A.Gaveika. Šengenas konvencijas nozīme Eiropas Savienības integrācijā, 
sabiedriskajā drošībā un labklājībā. Zin. rakstu krāj. – Daugavpils: BSA,  
2008., 185.-201.lpp.  

5. A.Gaveika. Valsts robežsardzes kompetence bērnu tiesību aizsardzībā. Zin. 
rakstu krāj. – R.: LPA,  2008. 21.-31.lpp. 

6. A.Gaveika. Robežsardzes personāla augstākās izglītības problēmas Eiropas 
Savienības un Šengenas Konvencijas kontekstā. Zin. rakstu krāj. – R.: LPA,. 
2007., 11.-20.lpp.  

7. A.Gaveika. Robežsargu profesionālās izglītības tendences Eiropas Savienības 
un Šengenas konvencijas kontekstā. Zin. rakstu krāj. – Rēzekne: VRK, 2007., 
7.-21.lpp. 

8. A.Gaveika. Tiesību recepcijas problēmas Latvijas tiesību sistēmā. Zin. rakstu 
krāj. – R.: LPA, 2006., 67.-77.lpp. 

9.  A.Gaveika. Šengenas konvencijas nozīme cilvēktiesību un tiesību aizsardzības 
jomā. Zin. rakstu krāj. – R.: LPA, 2007., 95.-11.lpp. 

10. A.Gaveika. Izglītības reformas problēmas Latvijā. Zin. rakstu krāj. – R.: LPA, 
2006., 31.-40.lpp. 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 19 (t.sk. 4 publikācijas 2009.g.) 
Konferenču tēzes     24  
2002. – 2009. Izstrādāti 26 mācību līdzekļi (kopā ap 900 lapas) dažādos studiju 
kursos.  
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2004. - 2009.  Robežsargu izglītība un profesionālā sagatavošana. 
2005. - 2007. VRS imigrācijas dienesta amatpersonu apmācību sistēmas izstrāde un 
Twinning     projekta ietvaros. 
2006. -2007. Valsts robežsardzes apmācību programmas izstrāde pārrobežu 
kriminālajā    vajāšanā. 
2007.              Eiropas Bēgļu Fonda projekts „Patvēruma meklētāju identificēšanas un 
   intervēšanas prakse un metodes”. 
2007.              LPA 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmas 
„Robežsardze”   izstrāde. 
2008.              VRK studējošo mācību prakses organizācijas aktualitātes un problēmas. 
2008.- 2009.  ASV Enerģētikas departamenta projekts par radiācijas kontroli uz valsts 
   robežas. 
2008.- 2009.  LPA projekts „Ārkārtas situāciju vadība”. 
 
Akadēmiskie kursi: 

• Robežpārbaudes                              160 st. 4 kredītp.  



• Robežuzraudzība                             120 st. 3 kredītp. 
• Imigrācijas kontrole                         120 st. 3 kredītp. 
• Valsts robežas kontroles līdzekļi     40 st.   1 kredītp  
• Profesionālā terminoloģija               40 st.   1 kredītp 
      otrajā svešvalodā (krievu valodā) 
• Robežkontroles punkta                     40 st    1 kredītp 
      dienesta organizācija (LPA pedagoģiskās prakses laikā) 
 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    
No 2004.-2009.gadam piedalījies 6 darba grupās par Valsts robežsardzei aktuāliem 
jautājumiem. 
No 2007.- 2009. gadam Valsts robežsardzes koledžas rīkoto ikgadējo taktisko mācību 
organizators. 
Valsts robežsardzes koledžas Padomes loceklis no 2005.gada. 
Pedagoģiskā darbība kopā 22 gadi, t. sk. Valsts robežsardzes koledžā 14 gadi. 
Dienests uz LR valsts robežas 3 gadi. 
 
2009. gada 2.novembrī 

 Mācībspēka paraksts 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AKADĒMISKĀ PERSONĀLA CV  

Mg. oec., Anita Jansone 
 dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1958. 
Izglītība:   1965.-1976.  Cēsu 1.vidusskola 

1976.-1981.  Rīgas Politehniskais institūts, inženierzinātņu 
bakalaura grāds, ekonomists     
  
2000.-2002.   Rīgas Tehniskā universitāte, akadēmiskais 
sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
   1981.   Inženierzinātņu bakalaura grāds, ekonomists  

2002.  Akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds 
vadībzinātnē 

2006.  SIVA koledžas lektors 
 
Nodarbošanās: 

1981.-1989.  Meliorācijas ministrija, vecākais ekonomists 
1989.-1992.  Ekonomikas ministrija, vecākais ekonomists 
1992.-1998. Valsts ieņēmumu dienests, Nodokļu pārvalde, 

vecākais nodokļu inspektors. 
1998.-   IeM Kriminālistikas pārvaldes, Ekspertīžu biroja 

Grāmatvedības revīziju nodaļas priekšniece. 
2006.-   Valsts sociālās integrācijas valsts aģentūras 

koledža, lektors 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

2006. – 2009. Izstrādāti 4 mācību materiāli (kopā ap 500 lapas) dažādos studiju 
kursos.  

 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2002.  Maģistra darbs „Nodokļu administrēšanas problēmas Latvijā” 
2006. Rokasgrāmata „Revīziju un grāmatvedības ekspertīžu veikšanas metodika” 

 
Akadēmiskie kursi: 

• 2007. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Augstskolu didaktika: 
mūsdienu teorija un prakse   

• 2007. Zvērinātu revidentu asociācija, Finansu pārskata revīzija 
• 2003. Zvērinātu revidentu asociācija, Saimnieciskās tiesības 
 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    
No 1999.-2008.gadam eksāmenu- sertifikācijas komisijās - par tiesībām veikt 
ekspertīzes. 
No 1999.- 2009. gadam vadīti semināri, konsultācijas, darba grupas (IeM, TM un 
VID) par revīzijas veikšanu pēc procesa virzītāja pieprasījuma. 
 
 



2009. gada 06.novembrī 
Dipl.iur., lekt. Juris Jelāgins 
 dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads:       1949. 
 

Izglītība:                    1972. - 1978.         Studijas Latvijas valsts universitātes 
Juridiskajā fakultātē 

                             1981. - 1984.         Aspirantūra Latvijas valsts universitātes 
Juridiskajā fakultātē 
 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
          1978.                   Dipl. iur. 

                                  1987.                   Latvijas valsts universitātes vecākais 
pasniedzējs 

                                  1993.                   Latvijas universitātes lektors. 

 
 Nodarbošanās: 

                                   1984. - 1987.     asistents Juridiskās fakultātes 
Krimināltiesību un 

                                                              kriminālistikas katedrā 

                                   1987. – 1993.    vecākais pasniedzējs Tiesību teorijas un 
politikas  

                                                              zinātnes katedrā 

                                   1993.                  lektors Tiesību teorijas un vēstures katedrā 

                                   2000.                  tiesnesis Latvijas Republikas Satversmes 
tiesā 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 
1. Jelāgins J. Konstitucionālās reformas ceļi // Satversmes reforma Latvijā: par 

un pret. – Rīga: 1995. – 25.- 31.lpp. 
2. Jelāgins J. K.Dišlera tiesību avotu izpratne // Vispārīgās tiesību teorijas un 

valstszinātnes atziņas. Rīga: LU, 1997. – 25. – 33.lpp. 
3. Jelāgins J. Latvijas rakstītā konstitūcija // Latvijas Vēstnesis. – 1997. – 

14.maijs 
4. Jelāgins J. Normatīvie akti un to hierarhija // Latvijas Vēstnesis. – 1998. – 

29.janv. 
5. Jelāgins J. Tiesību pamatavoti // Mūsdienu tiesību teorijas atziņas. – Rīga: 

TNA, 1999. – 59.-86.lpp. 
6. Jelāgins J. Satversmes tiesā izskatītās lietas par tiesībām uz taisnīgu tiesu // 

Jurista Vārds, 2005, nr.40, 1.-3.lpp.  
7. Jelāgins J. Tiesiskās domas atspoguļojums sabiedrisko un tiesību zinātņu 

žurnālā “Jurists” (1928 – 1940) // Likums un Tiesības, 2007., Nr.11,  326. – 
329.lpp. 



 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 
Tiesību avotu problēmu izpēte 
Satversmes iztulkošanas jautājumu izpēte  
Latvijas tiesiskās domas izpēte 
 
Akadēmiskie kursi: 
 
Tiesību teorija                                                                 A daļa                       4 kredītp. 
Tiesību filozofijas problēmas                                         A daļa                       2 kredītp. 
Tiesību tālākveidošana konstitucionālajā justīcijā         B daļa                       1 kredītp. 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
 
Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks 
 
 
 
2010. gada  5.janvārī 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Vsevoloda Kačana dzīves un darba gājums 
 
                                                              (C u r r i c u l u m  v i t a e) 
 
    Dzimšanas gads: 1955. 
    Personas kods:  270855-10720 
    
 Izglītība: 1973. – 1978. Rīgas Tehniskā Universitāte. Aparātbūves un  automatizācijas    
                                            fakultāte, students. 
                    1983. – 1987.  Latvijas Universitāte (LU). Filosofijas un loģikas katedra,       
                                            doktorants. 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
                      1994. Filosofijas doktora zinātniskais grāds (Dr.Phil.). (LU). 
                      1997. Docenta Akadēmiskais nosaukums. (Doc.) (LU). 

1999. Asociētais profesors. (Asoc.Prof). (LU). 
2005.  Asociētais profesors. (Asoc.Prof). (LU). 

    Nodarbošanās: 
              1978. – 1982.  Rīgas Modes: inž.-konstruktors, tehn.nod. pr. vtn., galv.mehāniķa vtn.   
              1982. – 1984.  Rīgas vakara (maiņu) 25. vsk., skolotājs. 
              1984. – 1985.  Zinību biedr. valdes referents.                              
              1985. – 1990.  LU Filos.un loģikas kat. māc.-met.kab. vadītājs 
              1990. – 1992.  LU Filos.un loģikas katedras pasniedzējs 
              1992. – 1997.  LU Teorētiskās filos.un loģikas katedras lektors 
              1997. – 1999.  LU Teorētiskās filos. un loģ.katedras docents 
          No  13.04.1999.  LU Teorētiskās filos. un loģ.katedras asoc.profesors 
             2001. –  2006  LU Teorētiskās filos. un loģ.katedras vadītājs. 
          No  01.09.2005   BKI Pr.bak.progr.”Sab.attiec.” un Pēt.centra direktors 
          No     05. 2005.  LU Teorētiskās filos. un loģ.katedras asoc.profesors 
 
 
Akadēmiskās intereses un docētie  kursi: 
Apziņas un izziņas teorijas; zinātnes filozofija; sociālo pētījumu loģika un 
metodoloģija; sabiedriskās domas teorijas. 
              1991. – 2009.   Filosofijas pamati (A)                                              64 akad.st. 
              1992. – 2009.   Loģika  (A)                                                               64 akad.st. 
              1992. – 2009.   Ievads zinātnes filosofijā (A)                                   48 akad.st. 
              1992. – 1998.   Jaunrade un radošās darbības  regulācija (C)           32 akad.st.                                   
              1992. – 2009.   Mūsdienu metodoloģiskās koncepcijas (Maģ.,B)    32 akad.st. 
              1992. – 1993.   Metodoloģijas vēsture (C)                                        32 akad.st.  
              1996. – 2009.   "Public Relations" : pētīšanas metodoloģija (B)      64 akad.st. 
              1995. – 2009.   T.Kuna zinātnes filosofija (B)                                  32 akad.st. 
              2002. -  2009.   Epistemoloģija. (A)                                                  64 akad.st. 
              2002. -  2009.   Ievads zinātniskajā darbā. (A)                                  32 akad.st. 
              2003. -  2009.   Apziņas filozofija (A)                                             64 akad.st. 
 
 
             2009.gada  01. novembrā.                             V.Kačans,  Dr.Phil., Asoc.Prof. 

  
  
  
  
  
  



  
 
 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA CV  
 

Tiesību maģistre Guna Kaminska  
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1955. 
  
Izglītība:   1974.-1979.  Studijas LVU Juridiskā fakultātē 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
   1995.   Tiesību maģistre 
 
Nodarbošanās: 
   1977.-1984.  Laborante, vecākā laborante  

 LVU Juridiskā fakultātē, LVU vecākā 
juriskonsulte  

   1983.-2002.  Stundu pasniedzēja LVU Juridiskās fakultātes  
Krimināltiesību katedrā 

   1984.-1985.  Latvijas Advokātu kolēģijas stažiere 
   1985.-              advokāte, zvērināta advokāte 
                                    1985.-2008.  Latvijas Advokātu kolēģijas, Zvērinātu advokātu   

kolēģijas Kancelejas un kadru daļas vadītāja 
            1997.-2008.  Stundu pasniedzēja LVU Ekonomikas fakultātē,  

                            Nekustamā īpašuma vērtēšanas skolā  
                                    1998.-2007.  Lektore Biznesa augstskola „Turība” Juridiskajā    

fakultātē  
   2002.–2005.  Lektore ( ievēlēta ) LU Juridiskās fakultātes  

Krimināltiesisko zinātņu katedrā  
   2005. –2008. Stundu pasniedzēja LU Juridiskās fakultātes  

Krimināltiesisko zinātņu katedrā 
2008.-   Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 
priekšsēdētāja 
                        vietniece  
 

Nozīmīgākās publikācijas: 
1. Par advokāta izslēgšanu no advokatūras. Komentārs par Administratīvās 

rajona tiesas spriedumu. „Jurista Vārds”, 20.10.2009. 
2. Mācība, ko var gūt no krimināltiesību salīdzinājuma. “Latvijas 

Vēstnesis”, pielikums “Jurista Vārds”, 12.09.2006. 
3. Vēsturisks, bet aktuāls ieskats Latvijas krimināltiesībās. “Latvijas 

Vēstnesis”, pielikums “Jurista Vārds”, 13.12.2005. 
4. Krimināltiesības : zinātne un prakse. “Latvijas Vēstnesis”, pielikums 

“Jurista Vārds”, 29.04.2003. 
5. Ētikas  nozīme  advokātiem. Krājums “Advokātu  ētikas  problēmas”, 

Latvijas  Zvērinātu  advokātu  padome, Rīga, Tiesu  namu  aģentūra, 2003 



6. Tiesu  runas  problēmas (Metodisks  materiāls  advokātiem  krimināllietās 
), Rīga, TNA, 2002 

7.  Tiesu  runas  kā  publiskas  runas  sagatavošana  un  izpildījums ( 
Metodisks  materiāls  advokātiem ), Latvijas Zvērinātu  advokātu  
padome, 2000 

8. Aizstāvības  runa  krimināllietā ( Metodisks  materiāls ). Latvijas 
Zvērinātu  advokātu  padome, 1995 

 
 
Akadēmiskie kursi: 

Kriminālprocess                                 A  daļa              4 kredītp.  
Kriminālprocesa aktuālas problēmas B  daļa              2 kredītp.  
Saimnieciskās tiesības                        A  daļa             4  kredītp. 
Publiskās tiesības               A  daļa             4  kredītp. 
Tiesību pamati               A  daļa             4 kredītp. 
Tiesu statistika                                                           
Tiesu ētika un tiesu runa 

   Tiesu runa  ( Retorika juristiem )       B  daļa               2  kredītp. 
 Publiskas runas un tiesu runas problēmas   B daļa       2 kredītp. 
 
Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    
Latvijas Zvērinātu advokātu palīgu profesionālās sagatavošanas un darbības 
uzraudzības eksāmenu komisijas locekle 
LR Tieslietu ministrijas darba grupas locekle ( Kriminālprocesa likuma grozījumu 
sagatavošanai )  
Latvijas Juridiskā centra lektore ( kriminālprocess, advokatūras organizācija, 
advokātu ētika ) 
Latvijas Tiesnešu mācību centra lektore ( periodiski ) 
Pašvaldību mācību centra lektore ( periodiski ) 
 
 
 
 
2009. gada 29.oktobrī 
       Guna Kaminska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
Dr.iur., doc. Annija Kārkliņa 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
 

Dzimšanas gads: 1979. 
 
Izglītība:  

1998. – 2003. Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte (jurista 
kvalifikācija) 2003. – 2004. Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, 
maģistrantūra 

            (sociālo zinātņu maģistrs tiesību zinātnē) 
2004. – 2008. Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - doktorantūras 

studijas 
    

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  
            2008.           tiesību zinātņu doktora grāds 
 
Nodarbošanās: 

2001. - 2007.   Starptautiskā juridiskā biroja „Carrington, Hall& 
Hamburg” Law office  juriste 

2005. - 2007.   LU Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras 
stundu pasniedzēja 

2007. -             J.Kārkliņa advokātu birojs, zvērināta advokāte 
2007. - 2008.   LU Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras 

asistente 
2008. -  2010.   LU Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras 

lektore 
2010. -  LU Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras 

docente 
2008. -            LU Juridiskās fakultātes prodekāne, Tiesību zinātņu otrā 

līmeņa  profesionālās studiju programmas direktore 
       
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:  
 

1. A. Kārkliņa. Valsts prezidenta impīčmenta institūta juridiskie aspekti (I), 
Likums un Tiesības. 2005., 7.sēj., Nr. 66., 46.-56. lpp.  
2. A.Kārkliņa. Valsts prezidenta impīčmenta institūta juridiskie aspekti (II), 
Likums un Tiesības. 2005., 7.sēj., Nr. 67., 86.-95.lpp. 
3. A.Kārkliņa. Valsts galvas aizstāšanas institūts Latvijā un citās ES valstīs. 
2007.gada janvārī notikušās starptautiskās zinātniskās konferences „Tiesību 
harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās” izdevums (iesniegta 
publicēšanai). 

Zinātniski pētnieciskā darbība:  



•  Starptautiskā zinātniskā konference „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras 
reģionā pēc ES paplašināšanās”. Nolasīts referāts: Valsts galvas aizstāšanas 
institūts Latvijā un citās ES valstīs. 2007.gada 25.-26. janvāris, Rīga. 

•   No 2005.-2006. gadam veikta profesionālā pilnveide programmā 
„Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās 
izglītības sistēmā/Izglītības darba vadība” (saņemts sertifikāts) 

•  International conference „Constitutional Dimension”. Report: The removal of 
the president from office: legal aspects in the Republic of Latvia. 2006.gada 
24.oktobris, Viļņa, Mykolas Romeris University 

•  LU 66.zinātniskā konference. Nolasīts referāts: „Valsts prezidenta 
impīčmenta institūts Eiropas parlamentārajās republikās” 2008.gada 
5.februāris, Rīga. 

•  LU 67.zinātniskā konference. Nolasīts referāts: „Valsts prezidenta atlaišanas 
regulējums Latvijā un tā iespējamie pilnveidošanas virzieni”2009.gada 
5.februāris, Rīga 

• LU 67.zinātniskās konferences Valststiesību zinātņu sekcijas norises 
sarīkošana un vadīšana - 2009. gada janvāris, februāris 

• Nolasīts referāts Latvijas Juristu biedrības rīkotajā konferencē „Satversmes 
grozīšanas nepieciešamība” 2009. gada 20. aprīlī 

Akadēmiskie kursi: 
 

• Konstitucionālās tiesības A daļa 5 kredītpunkti 

• Darba tiesības A daļa 3 kredītpunkti 
• Salīdzinošās konstitucionālās 

tiesības 
B daļa 2 kredītpunkti 

• Ārvalstu konstitucionālās 
tiesības 

B daļa 2 kredītpunkti 

 
 
Papildu ziņas par profesionālo darbību: 
 
LU Juridiskās fakultātes domes locekle 
LU Juridiskās fakultātes Studiju programmu padomes locekle 
LU Juridiskās fakultātes tiesību zinātņu bakalaura studiju programmas uzņemšanas 
komisijas priekšsēdētāja 2009./2010. akad. gadā 
Skolēnu zinātnisko darbu konferences Tieslietu sekcijas priekšsēdētāja (2006.-
2009.g.) 
 
 
 
 
Rīgā, 2010.gada 4.janvārī.                                                         /Annija Kārkliņa/ 
 
 
 



 
 
 

 
 

Anitas Kovaļevskas 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
Dzimšanas gads 1978. 
 
Izglītība 2005.-pašlaik LU Tiesību doktora studiju programma 
 2002.-2003. LU Juridiskā fakultāte Tiesību maģistra 

studiju programma, maģistra grāds. 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 2006. Latvijas Universitātes lektore 
Nodarbošanās: 
 2006.-pašlaik lektore LU Juridiskās fakultātes Valststiesību 

zinātņu katedrā 
 2005.-2006. pasniedzēja LU Juridiskās fakultātes 

Valststiesību zinātņu katedrā 
 2004.-2006. pasniedzēja Biznesa augstskolas Turība 

Juridiskajā fakultātē 
 2002.-2006. pasniedzēja Latvijas Kristīgajā akadēmijā 
 
Nozīmīgākās zinātniskās pubIikācijas un mācību Iiteratūra: 

1. Kovaļevska A. Tiesības uz labu pārvaldību: salīdzinošs skatījums uz 
Eiropas Savienības valstu praksi Latvijas kontekstā. Raksts žurnālā. Likums 
un Tiesības, 2006., 8.sēj., Nr.8, 244.-247.lpp., Nr.9, 276-281.lpp. 

2. Kovaļevska A. Satversmes tiesas kompetence likuma neesamības gadījumā. 
Satversmes tiesas 2007.gada konferences materiālu krājums: Ultra vires 
doktrīna konstitucionālo tiesu praksē. Lietas ierosināšana Satversmes tiesā. 
Rīga: TNA, 2008., 176.–184.lpp. 

3. Kovalevska A. Ratification of the Treaty Establishing a Constitution for 
Europe and the Right to Good Administration. Starptautiskas zinātniskas 
konferences materiāli: European Union Enlargement of 2004 and Beyond: 
Responding to the Political, Legal and Socio-Economic Challenges. 
University of Latvia, 2006, p.39–54. 

4. Kovaļevska A. Satversmes 89.pants: vai deklaratīva norma Satversmē. 
Jurista Vārds, 2008. 15.jūlijs Nr.26 (531), 1.-6.lpp. 

5. Kovaļevska A. Sociāli atbildīgas valsts princips. Jurista Vārds, 2008. 
26.augusts, Nr. Nr.32 (537) 

 
Akadēmiskie kursi: 
 Administratīvās tiesības A daļa 6 kredītp. 
 Administratīvais tiesas process B daļa 2 kredītp. 
 Administratīvo tiesību aktuālās problēmas B daļa 2 kredītp. 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

1. Lektore Latvijas Tiesnešu mācību centrā 
2. Satversmes tiesas tiesneša palīdze (2007.-2009.) 



3. Valsts cilvēktiesību birojs un Tiesībsarga birojs, depratamenta vadītāja, 
daļas vadītāja, juriste (2001.-2007.) 

 
 
2009.gada 30.novembrī 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA CV 
 

   Dipl.iur, M paed. Jānis Kozuliņš 
dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads: 1956. 
Izglītība: 

2005. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte (specializācija 
– sociālā pedagoģija),  Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā 
1991. Minskas Milicijas augstskola, jurista kvalifikācija 
1984. Rīgas Milicijas skola, jurista kvalifikācija 
1976. Saldus lauksaimniecības tehnikums, celtnieka – tehniķa kvalifikācija 
Zinātniskie grādi, akadēmiskie nosaukumi:  
Dipl.iur, M paed., asistents 
Nodarbošanās: 
2007. – līdz šim laikam Valsts Policijas koledžas Policijas tiesību un speciālās 
taktikas katedras asistents 
2002. - 2007. Latvijas Policijas akadēmijas Policijas tiesību un speciālās taktikas 
katedras lektors 
2000. - 2002. Dobeles RPP speciālists-dežurants, iepriekš - priekšnieka 
dežurējošais palīgs 
1998. - 2000. Dobeles RPP Kārtības policijas iecirkņa inspektors 
1995. -1998. Jelgavas PRPP Kriminālpolicijas Meklēšanas grupas sevišķi svarīgu 
lietu inspektors 
1994. - 1995. Dobeles RPN Kriminālpolicijas sevišķi svarīgu lietu inspektors 
ekonomiskos jautājumos 
1992. - 1994. Dobeles RPN Kriminālpolicijas inspektors- kriminālists 
1991. - 1992. Jelgavas starprajonu Kriminālpolicijas Dobeles nodaļas vecākais 
inspektors kriminālists 
1985. - 1991. Dobeles RIK Milicijas nodaļas Kriminālpolicijas vecākais eksperts 
1984. - 1985. Dobeles RIK Milicijas nodaļas Kārtības policijas iecirkņa 
inspektors 
no 1982. gada līdz 1984. gadam Rīgas Milicijas skolas kursants 
no 1981. gada līdz 1982. gadam Dobeles RIK Milicijas nodaļas ceļu 
patruļdienesta uzraudzības inspektors 
no 1979.gada līdz 1981.gadam Dobeles rajona k/z “Brīvais ceļš”, būvdarbu 
vadītājs 
no 1976.gada līdz 1979.gadam dienests Bruņotajos spēkos 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
2003. Mācību līdzeklis „Modulis „Ielu noziedzība””, autoru kolektīvs – 
J.Kozuliņš, G.Rozenbilds, E.Pļaviņš, Rīga, LPA, 61 lpp. 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2005. Maģistra darbs „Policijas kadetu profesionālās darbības motivācijas 
veidošanās”. 
Akadēmiskie kursi: 



Valsts Policijas koledža: „Šaušanas mācība”, „Šaušanas nepieciešamības 
izvērtēšanas stratēģija”, „Administratīvais pārkāpums un atbildība”, 
Profesionālās pilnveides izglītības programmas kursi ”Šaujamieroča 
izmantošana un pielietošana”, „Šaušanas instruktors.” 

LPA: “Policijas tiesības”, “Policijas patruļdienests”, “Ceļu satiksmes 
uzraudzība”,  “Iecirkņa inspektora dienests”, ”Policijas administratīvā 
darbība”, „Likumpārkāpumu novēršana”, ”Policijas speciālā taktika,” 
Moduļapmācība „Ielu noziedzība,” konsultants kvalifikācijas darbu izstrādē 
studiju kursā “Policijas administratīvā darbība.” 
Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    
2009. „Lietvedība policijas iestādēs”, mācības VPK docētājiem. 
     2009. Zemessargu mācības „Nesprāgušās munīcijas neitralizēšana”– docētājiem, 
vada NBS. 
2008. Rīga, „Saskarsme ar neapmierinātiem, dusmīgiem klientiem”, seminārs, 
sertifikāts. 
2008. Igaunija, Vanamoisa, 5 dienu „Šaušanas inspektoru kursi”, sertifikāts. 
2007. Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, projekta „Augstskolu personāla apmācīšana 
kompetentai e-studiju metožu lietošanai iesācējiem” ietvaros kursi: „E-studiju vides 
un atbalstu sistēmas, „IT pamatprasmes e-studiju lietotājiem”, „ E-studiju metožu un 
līdzekļu izmantošana kursu satura izstrādē”, „E-studiju dalībnieku iedrošināšana, 
iesaistīšana un atbalsta organizēšana”, „ E-studijas un pārēja uz zināšanu sabiedrību,” 
„E- studiju attīstības projektu izstrāde un vadīšana”, „Tehnoloģijas studijām darba 
vietās” , 4 KP. 
2007. Rīga, Iekšlietu ministrija „Integrācijas un informācijas kursi. ” 
2005. Rīga, LPA, projekta “Policijas apmācības sistēmas uzlabošana un policijas 
apmācības sistēmas snieguma vadīšanas sistēmas pilnveidošana” ietvaros kursi: 
1) “Pasniedzēju apmācība”, 2) ” Cilvēktiesību kurss”, 3)“ Prakses vadītāju 
apmācība”, 4)“Sabiedriskās kārtības nodrošināšana”, sertifikāti. 
2005. Projekta “Policijas apmācību kapacitātes stiprināšana un policijas apmācību 
rezultātu kontroles sistēmas pilnveidošana” konference. 
2003. Lietuva, Viļņa, Starptautiskais seminārs pasniedzējiem (Train the trainers) 
par “Vardarbību ģimenē”, “Izvarošana un seksuālie noziegumi”, “noziegumi 
pret bērnu”, sertifikāts Nr.5TRS – 81. 
2002. Vācija, Minstere, seminārs “Drošība policijā”, apliecība 
2002. Vācija, Selmas Policijas izglītības institūts, kursi moduļapmācībā 
“Sabiedriskās  kārtības nodrošināšana” un studiju kursā “Policijas 
speciālā taktika”, sertifikāts.  
1986. Rīga, Ekspertīžu centrā iegūta atļauja veikt ekspertīzes par aukstajiem 
ieročiem, daktiloskopiju, trasoloģiju. 
Valodu prasmes: latviešu- dzimtā; krievu- ļoti labi; vācu- ar vārdnīcas palīdzību 

 
02.11. 2009.         J. Kozuliņš 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                    Dr.habil.iur. prof .Uldis Krastiņš  
                                                 dzīves un darba gājums 
                                                   (curriculum vitae) 
 
 
 
Dzimšanas gads :     1933 
Izglītība 
                                  1952.- 1957. Studijas LVU Ekonomikas fakultātē tiesību nodaļā 
                                  1973.-1977.  Aspirantūra LVU Juridiskās fakultātes neklātiene 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
                                    18.07.79.    Jur. zin. kand. 

             07.07.88.   Krimināltiesību, kriminālprocesa un kriminālistikas  
katedras docents. 

                         03.11.92.  Dr.iur. 
                          07.02.95.  Dr.habil.iur. 

             27.11.95         Profesora nosaukums 
Nodarbošanās: 
                                     1957.-1963.  Saldus rajona tautas tiesnesis, tiesas  
                                                             priekšsēdētājs. 
                          1963.-1985.  LPSR Augstākās Tiesas tiesnesis. 
                          1985. 01.-05.  LVU vec. pasniedzējs. 

                          1985. 05. –  
                          2006.30.06.    Docents, Juridiskās fak. krimināltiesību, 

kriminālprocesa un kriminālistikas katedras vadītājs 
(Krimināltiesisko zinātņu katedras vadītājs). 

                         1995.28.11.  ievēlēts LU profesora amatā.  
                         1997.04.10.  profesors tiesību zinātņu krimināltiesību un       
                           kriminoloģijas apakšnozarē. 
                          2007.28.06. atkārtoti ievēlēts LU profesora amatā 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Noziedzīgs nodarījums.-R.:TNA, 2000 
2. Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi. – Rīga: TNA, 2001. 
3. Новый Уголовный закон Латвии. Новое уголовное законодательство стран 

СНГ и Балтии. Москва: «ЛексЭст», 2002. 
4. Die Entwicklung der Strafgesetzgebung in der Republik Lettland. Penal Law 

Reform and New Penal Law: Estonia in Europe. Law Review University of 
Tartu. VIII Tartu, 2003. 

5. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs.1. Vispārīgā daļa. Autoru 
kolektīvs: U.Krastiņš, V.Liholaja, A. Niedre. Rīga:”AFS”, 2007. 

6. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. 2. Sevišķā daļa. Autoru 
kolektīvs: U.Krastiņš, V.Liholaja, A. Niedre. Rīga:”AFS”, 2007. 

7. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. 3. Sevišķā daļa. Autoru 
kolektīvs: U.Krastiņš, V.Liholaja, A. Niedre. Rīga:”AFS”, 2007. 

8. U.Krastiņš, V. Liholaja. Salīdzināmās Krimināltiesības. Igaunija, Latvija, 
Lietuva. Rīga: TNA, 2004. 



9. Krastiņš U., Liholaja V. Salīdzināmās krimināltiesības. Austrija, Šveice, Vācija. 
–Rīga: TNA, 2006. 

10. Krastiņš U., Liholaja V. Salīdzināmās krimināltiesības. Latvija, Beļģija, Dānija, 
Nīderlande. –Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 

11. U.Krastiņš, V.Liholaja, A.Niedre. Krimināltiesības. Vispārīgā daļa. Trešais  
papildinātai izdevums. – Rīga: TNA, 2008. 

12. U.Krastiņš.,V. Liholaja, A. Niedre Krimināltiesības.Sevišķā daļa. Trešais 
papildinātais izdevums.Rīga:Tiesu namu aģentūra,2009.  

13. U. Krastiņš Krimināltiesību teorija un prakse: viedokļi, problēmas un 
risinājumi.-R.: Latvijas Vēstnesis, 2009. 

Kopumā vairāk nekā 250 publikācijas 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

       1994. - 1998.g. vadījis 3 zinātnisko pētījumu programmas (LU - 2; LPA - 1) un   
        piedalījies 2 programmu izpildē (LU - 1; LPA - 1). 

    Piedalījies ar referātu 6 LU zinātniskajās konferencēs un 13 starptautiskās   
    konferencēs Maskavā (9), Rīgā (4). 
Akadēmiskie kursi: 

• Krimināltiesības. Vispārīgā daļa               A daļa           4 kredītp. 
• Krimināltiesības. Sevišķā daļa                  A daļa           4 kredītp. 
• Salīdzinošās krimināltiesības                     B daļa          2 kredītp. 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
      Tiesību zinātnes Promocijas padomes sekretārs (1991. – 2006. g.). 

Juridiskās fakultātes domes loceklis. 
Viļņas valsts universitātes (Lietuva) žurnāla „Teise” redkolēģijas loceklis. 
Tieslietu ministrijas Krimināllikuma  darba grupas eksperts.  
Latvijas policijas akadēmijas profesoru padomes loceklis        
 
 
 
 
2009.gada 23. novembris        
 

                                                                                        Prof. U. Krastiņš             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Dzīvesgājuma apraksts (CV)  
 

Vārds:    ILONA 
Uzvārds:   KRONBERGA 
Dzimšanas datums:  23.12.1968 
Pastāvīgās dzīvesvietas adrese: J.Pliekšāna iela 68-2, Jūrmala, Latvija 
Kontaktinformācija: ilona@providus.lv; tel.7039259; 28351711 
 
I Izglītība un izaugsme: 
 
Akadēmiskā (pievienojot diplomu kopijas) 
Mācību iestāde Latvijas Policijas akadēmija 
Mācību laiks 1991.- 1997. 
Specialitāte juriste 
Iegūtais grāds Mag.iur. (Dipl.Nr.000030)1

 
Speciālie kursi, sertifikāti, novērtējumi 
Iestāde Anglijas un Velsas probācijas asociācija 
Laiks 29.janvāris 2004.gads 
Nominācija Menedžeris ar izcilību2

Mācību iestāde Valsts valodu mācību centrs 
Mācību laiks 1.09.2006 – 19.06.2009 
Specialitāte General English 
Iegūtais grāds Sertifikāta Nr.2008-9079 
 
II Darba pieredze: 
No Līdz Darba 

devējs 
Amats Pienākumi 

1.8.2007 Šim brīdim Providus Juriste, pētniece 
(Kriminālsodu 
izpildes un 
probācijas jomā) 

1. Stratēģiskā plānošana tiesību 
politikas jomā;  
2.Pētniecība un analīze tiesību 
politikā;  
3. Projektu vadība - sadarbības 
koordinācija starp projektu darba 
grupu locekļiem un sekošana to 
pārziņā esošo uzdevumu izpildes 
gaitai;  
4. Projektu budžetu plānošana, 
finansu līdzekļu izlietojuma 
uzskaite un kontrole, prasībām 
atbilstošu finansu atskaišu 
iesniegšana;  
5. Projektu vadība un lietvedība; 
dalībnieku un izpildītāju 
iesaistīšana projektā, sadarbības 
tīkla izveidošana ar izglītības 
iestādēm un cilvēkiem; projektu 
novērtēšanas process;  

                                                 
1 Pielikums Nr.1 uz 1 lapas; 
2 Pielikums Nr.3 uz 1 lapas; 

mailto:ilona@providus.lv


6.Tiesību politikas jomā politikas 
analīzes darbu,  projektu un to 
rezultātu atspoguļojums presē, 
masu mēdijos un sabiedrībā, 
īpašu vērību pievēršot to 
atspoguļojumam juristu aprindās. 
  
 

1.5.2006 1.7.2007 Tiesnešu 
mācību 
centrs 

Direktore 1. Nodrošināt centra vadību; 
2. Īstenot stratēģisko (un 

finanšu) plānošanu; 
3. Veikt sadarbības partneru 

piesaisti Latvijā un ārvalstīs; 
4. Plānot saimniecisko darbību. 

1.1.2005 7.4.2006 Tieslietu 
ministrija 

Ministra 
padomniece 

1.Sniegt konsultācijas par 
cietumu un probācijas tēmām; 
2. Piedalīties normatīvo aktu un 
politikas plānošanas dokumentu 
izstrādē; 
3. Piedalīties ministra biroja 
darba organizācijā. 

15.05.2004 1.1.2005 - - Bērna kopšanas atvaļinājums 
14.4.2003 15.05.2004 Tieslietu 

ministrija 
Ieslodzījuma vietu 
Ģenerālinspektore 

1. Kriminālsodu politikas 
īstenošana brīvības 
atņemšanas soda izpildes, 
apcietinājuma un probācijas 
jomās; 

2. Tiesību aktu projektu 
izstrāde; 

3. Politikas plānošanas 
dokumentu izstrāde; 

4. Darbs ar ieslodzīto sūdzībām 
un iesniegumiem; 

5. Cietumu sistēmas darbības 
monitorings. 

1.11.2001 14.4.2003 Tieslietu 
ministrija 

Valsts probācijas 
dienesta izveides 
darba grupas 
vadītāja 

1. Projekta vadīšana; 
2. Konferenču un semināru 

organizēšana; 
3. Sadarbība ar ārvalstu un 

vietējiem ekspertiem; 
4. Valsts probācijas 

dienesta koncepcijas un 
likuma projekta izstrāde; 

5. Valsts probācijas 
dienesta izveide; 

6. Sabiedrības informēšana 
par probāciju. 

1.9.1997 1.11.2001 Latvijas 
policijas 
akadēmija 

Zinātnes nodaļas 
inspektore-
metodiķe; Žurnāla 
„Administratīvā 
un kriminālā 
Justīcija” 
redakcijas 
sekretārs  

1. Darbs ar žurnāla redakcijas 
kolēģiju; 

2. Žurnāla tehniskās izdošanas 
organizēšana; 

3. Sadarbība ar publikāciju 
autoriem; 

4. Iesaistīšanās tematiski 
saistītos projektos. 

 
 
 
III Līdzdalība pētījumos 



Gads 2007 
Pētījuma nosaukums Penitenciāro iestāžu personāla politika 

 
Pētījuma realizētājs Tieslietu ministrija 

 
Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersona Tieslietu ministrija (Mārtiņš Bičevskis; Laila Medin) 

 
Loma pētījuma izstrādē pētniece 

 
Gads 2007 
Pētījuma nosaukums Brīvības atņemšanas soda izpilde: formas un satura attiecības 

soda izpildes procesā 
Pētījuma realizētājs Latvijas Universitāte, materiāls prezentēts LU 2007.gada 

konferencē 
Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersona Latvijas Universitāte, Krimināltiesisko zinātņu katedra 

(Kristīne Strada-Rozenberga) 
Loma pētījuma izstrādē autore 
Gads 2006 
Pētījuma nosaukums Nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana no brīvības atņemšanas soda 

izciešanas 
Pētījuma realizētājs Cilvēktiesību centrs  
Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersona Eiropas Komisijas finansētā projekta ietvaros “Cilvēktiesību 

monitorings: 
spīdzināšanās novēršana slēgtajās iestādēs: cietumos, policijas 
izolatoros 
un psihoneiroloģiskajās iestādēs Baltijas valstīs”  
(Anhelita Kamenska) 

Loma pētījuma izstrādē Zinātniskā redaktore 
Gads 2004 
Pētījuma nosaukums Probācija – jauna iespēja kriminālsodu izpildes sistēmā 
Pētījuma realizētājs Latvijas Vēstnesis (publicēts – Jurista Vārds: Nr.38 (343) 

5.10.2004) 
Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersona Jurista Vārds (Rita Belousova) 
Loma pētījuma izstrādē autore 
Gads 2003 
Pētījuma nosaukums Probācijas dienesta nozīme kriminālsodu izpildes reformā 
Pētījuma realizētājs Latvijas Vēstnesis (publicēts - Jurista Vārds:Nr.36(294) 

7.10.2003) 
Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersona Jurista Vārds (Rita Belousova) 
Loma pētījuma izstrādē autore 
 

Mana augstāk sniegtā informācija ir patiesa.  
 
 
RĪGA, 10.03.2009   I.KRONBERGA ______________ 
Sastādīšanas vieta un laiks;  vārds, uzvārds;   paraksts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Latvijas Universitātes lektora Mārča Krūmiņa dzīves un darba 

gājums 
 

 
I VISPĀRĪGĀS ZIŅAS 
 
Mārcis Krūmiņš 
 
Dzimšanas datums:           1968.gada 22.janvāris 
Mārupes iela 31-17, Rīga, LV-1002 
e-pasts: marcis.krumins@su.lv 
 
 Izglītība:   

-    Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Maģistratūra, 2001.g. – 2002.g.   
-    Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, 1986.g. - 1994.g., 
-    Siguldas 1.vidusskola, matemātikas klases, 1983.g. – 1986.g., 

               -    Siguldas 8 – gadīgā skola, 1975.g. – 1983.g.  
 
Papildus izglītība: 

-  Apmācības kurs “Intelektuālā īpašuma tiesības”, ASV, 2000.gada 3. janvāris līdz   
29. janvārim, 
- “Autortiesību aizsardzība Eiropā”,  R.Shumaņa institūtā, Strasbūrā, Francija, 
1996.g. – 1997.g. 
- “Grupas psiholoģija”, Vingokeras Tautas augstskola, Zviedrija, 1993.g. 23.marts – 
16.jūnijs.    

Nodarbošanās: 
- no 2003.gada štata darbinieks LU Juridiskajā fakultātē, pasniedzējs  
- no 2001.gada strādā “Skudra & Ūdris advokātu birojā” 
- no 1999.g. zvērināts advokāts 
- no 1995.g. zvērināta advokāta J.Minskera palīgs 
- no 1994.g. lektors LU, Juridiskajā fakultātē, 
- no 1993.g. - 1995.g., LR Saeima, LC frakcijas  juridiskais konsultants, 
- 1992.g.-1993.g., darbs privātās kompānijās, 
- 1990.g.–1992.g., juriskonsults, Latvijas Zemniecības Fonds 

 
 
II ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS 
Raksti starptautiski recenzējamos zinātnisko žurnālos 
 
 Civilprocess un intelektuālā īpašuma tiesības. Likums un Tiesības, 2006., 8.sēj., Nr.85. (0,3 a.l.) 
 
Konferenču materiāli 
 
Intelektuālā īpašuma aizsardzība un civilprocess. 2007.gada zinātniskās konferences materiālu 
krājums „Civilprocesa aktuālie jautājumi”. Rīga.: TNA, 2008. 249.–263. lpp. (0,6 a.l.)  
 

Starptautiskās zinātniskās konferences: 



 
1. 2005.g. 22-24. jūnijs, dalība Sorbonas Universitāte sadarbībā ar Tieslietu ministriju 

rīkotajā starptautiskajā konferencē “Francijas civilprocesa likumam 300 gadi”, ar referātu 
„Latvijas Civilprocesa likums un prakse”. Parīze, Francija.  

2. 2007.g. 25.janvārī, dalība LU starptautiskā zinātniskā konferencē „Tiesību harmonizācija 
Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās”, ar referātu “Intelektuālais īpašums un 
civilprocess”. Rīga, Latvija. 

 
Zinātniskās konferences: 
 

1. 2006.g. 9.februārī, dalība LU 64. konferencē ar referātu ”Civilprocesa nonivelēšana”. 
Rīga, Latvija.  

2. 2007.g. 19.septembris, dalība Tieslietu ministrijas rīkotajā konferencē „Civilprocesa 
aktuālie jautājumi” ar referātu “Intelektuālā īpašuma aizsardzība un civilprocess”. Rīga, 
Latvija.  

3. 2008.g. 8.februāris, dalība LU 66. konferencē ar referātu “Datu bāze kā autortiesību 
aizsardzības objekts”. Rīga, Latvija.  

4. 2009.g. 6.februāris, dalība LU 67. konferencē ar referātu “Pierādījumu iesniegšanas 
jautājums un dažādā CPL interpretācija”. Rīga, Latvija.  

5. 2009.g. 4.jūnijs, dalība LU rīkotajā ANO Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas 
pieņemšanas 60. 1/2 gadadienai veltītā konferencē „Cilvēktiesību īstenošana ekonomiskās 
krīzes apstākļos” ar referātu “Cilvēktiesības, ne tikai tiesības, bet arī pienākums.” Rīga, 
Latvija.  

6. 2009.g. 11.novembris, dalība Tieslietu ministrijas zinātniskā konferencē par aktuāliem 
civilprocesa jautājumiem ar referātu „Pierādījumu nodrošināšana problēmas saistībā ar 
elektroniskajām datu bāzēm”. Rīga, Latvija. 

 
 
 
III PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 

Lekciju kursi: 
Civilprocess, A daļa, 6.kp., 96 st. 
Intelektuālā īpašuma tiesības, B daļa, 2.kp., 32 st. 
Bakalauru darbu vadīšana un recenzēšana 
Maģistra darbu vadīšana un recenzēšana 
 

"Datu bāžu aizsardzība".; Metodisko materiālu sagatavošana studiju kursos Civilprocess, 
autortiesības. (0,9 a.l.) 
2006.gads, oktobris, Studiju kursu moduļa „Intelektuālā īpašuma tiesības, aizsardzība un 
vadīšana” izstrāde, materiālu gatavošanu un lekciju vadīšana LU pasniedzējiem 6 (sešas lekcijas)  
un materiālu (slaidi nodoti LU). (2 a.l.) 
 
  
 
 
 
Mārcis Krūmiņš 
08.01.2010. 
 



 
 
 
 
 

 lektors Gunārs Kusiņš 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
 
 
Dzimšanas gads:          1963. 
Izglītība:                        1985.-1989.    Studijas LVU Juridiskajā fakultātē 
                                      1989.-1991.    Aspirantūra LU Juridiskās fakultātes 

Valsts un starptautisko tiesību zinātņu 
katedrā  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
                                       2001.-             lektors  
Nodarbošanās: 
                                       1990.-2001.    pasniedzējs LU Juridiskās fakultātes 

Valsts un starptautisko tiesību zinātņu 
(vēlāk- Valststiesību zinātņu) katedrā 

1990.-1993.   Latvijas Republikas Augstākās padomes  
Likumdošanas jautājumu komisijas 
konsultants 

                                         1993.-            Saeimas Juridiskā biroja vadītājs 
                                         2001.-   lektors LU Juridiskās fakultātes 

Valststiesību zinātņu katedrā 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 
1. G. Kusiņš. Pilsonības jautājuma attīstība Latvijā (1919-1999), Latvijas Republikas 
Naturalizācijas pārvalde 1994-1999, rakstu krāj. R., 1999., 5-8.lpp.   
2. G. Kusiņš ‘’The Constitutional arguments in political decision-making: Latvia 
grāmatā ‘’The Constitution as Instrument of change’’ Eivind Smith (ed.) 2003, Oslo,  
64-68.lpp. 
3. Likumu terminu vārdnīca, autoru kolektīvs Ilze Amona, Inta Bārenīte, Rita 
Dindune, Mārtiņš Katlaps, Anita Kozlovska, Gunārs Kusiņš, Sigita Līdaka, Dina 
Meistere, Līvija Millere, Dace Mita, Sanita Ozoliņa, Lilita Vilsone, Gunta VIšņakova, 
Anita Vītoliņa, Dagnija Zicāne, Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2004, 368 lpp. 
4. Viedoklis par Saeimas priekšlaicīgu vēlēšanu mehānisma pilnveidošanu,  Valsts 
prezidenta Konstitucionālo tiesību komisija, autoru kolektīvs - Egils Levits, Ineta 
Ziemele, Daiga Iļjanova, Gunārs Kusiņš, Lauris Liepa, Mārtiņš Mits, 2008, 
http://www.president.lv, 50 lpp. 
 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos:  10 
Konferenču tēzes: 6 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

http://www.president.lv/


2007 -              Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas loceklis 
2001 -          Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas loceklis  
Akadēmiskie kursi: 

1. Konstitucionālās tiesības                              A daļa                
5 kredītp. 
2. Tiesību normu izstrādāšana 
     Saeimā                                                       B daļa                1 
kredītp. 
3. Likumdošanas procesa  
    aktuālās problēmas                                     B daļa.               1 
kredītp.  
4. Normatīvo tiesību aktu jaunrade                  B daļa                 
2 kredītp. 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

Žurnāla ‘’Likums un Tiesības’’ redkolēģijas loceklis 
Nedēļas žurnāla ‘’Jurista vārds’’ zinātniski konsultatīvās padomes loceklis 
  
 

 
 

 
2009.gada 30.novembrī                    G.Kusiņš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Ludmilas Kuzminas dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
I Vispārīgās ziņas 

 

1.  Vārds, uzvārds : Ludmila KUZMINA 

2.  Personas kods: 311043-10401 

3.  Dzimšanas vieta: Taškenta (Uzbekistāna)  

4.  Adrese: LV-2111, Rīgas r., Ķekavas pag., Ūdens 4, t. 26104301, 
Ludmila.Kuzmina@lu.lv 

5.  Pārvalda svešvalodas: latviešu, angļu 

6.  Izglītība: augstākā; 
1966.gadā pabeigusi Latvijas Valsts universitātes pilnu kursu  
matemātikas specialitātē.  

7.  Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:   27. aprīļa 1993. g. ieguvusi 
matemātikas maģistra grādu. 

8.  Nodarbošanās : 
no 1994. 03.  LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes 

Izglītības vadības nodaļa lektore. 
 1985.10.-1994.03. LU Informātikas un TML katedras lektore. 

1977.01.-1985.09 LU, CFI vecākais zinātniskais līdzstrādnieks. 
1966.01.-1977.01. LU pusvadītāju laboratorijas inženieris, 

    LU pusvadītāju laboratorijas jaun. zin. līdzstrādnieks, 
LU pusvadītāju laboratorijas vecākais inženieris. 

9.  Kopējais akadēmiskā darba stāžs: 42 gadi 

 

II Zinātniskā darbība:  

 
Zinātniskās publikācijas (skaits): 
 

• Raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos   34 
• Konferenču tēzes       15 
• Publicētā mācību literatūra (skaits):       9 

 
Kopējais darbu skaits – 58. 
 
Zinātniskās publikācijas un referāti par pēdējiem 6 gadiem: 
 



J. Kuzmins., L. Kuzmina. Integrēta pieeja Informātikā. – Izglītības zinātnes un 
pedagoģijas mūsdienu pasaulē. Zin.Raksti. 649.sējums, Rīga, 2002,  lpp. 363-367. 

L. Kuzmina PASCAL valoda – uzdevumi un vingrinājumi. Kurss WebCT vidē, I daļa 2003. 
J. Kuzmins, L. Kuzmina. E-lekcijas un e-ieskaites sistēmā SOLO. – LU 61. 

konference. Izglītības vadības sekcija. 2003.g. 
L. Kuzmina, J. Kuzmins. E-lekcijas un e-ieskaites sistēmā SOLO, LU raksti 670 sējums /Rīga LU, 

2004. 7lpp 
L. Kuzmina PASCAL valoda – uzdevumi un vingrinājumi. Kurss WebCT vidē, II daļa 2004. 
L. Kuzmina, J. Kuzmins „Dialogu materiāls WebCT vidē”. LU 63. Zinātniskā konference. 2005. 

Referāts 
L. Kuzmina, J. Kuzmins. „Virtuālā klātbūtne mācību procesā" Izglītības vadība, LU raksti 697 

sējums /Rīga LU, 2006. 6 lpp.  
J.Kuzmins, L.Kuzmina, A.Ločmele. Mācību programmu salīdzinošās iespējas. LU 64. 

Zinātniskā konference. 2006, Referāts. 
J. Kuzmins, L. Kuzmina, National analysis and comparison of computer science educational 

porgrams. Contemporary Problems of Higher Education. The papers of 3rd research and 
educational International Conference. Yekaterinburg, September 2006. 

J.Kuzmins, L.Kuzmina. Bāzes zināšanas skolas informātikā. LU 65 Zinātniskā 
konference. 2007. Referāts. 

L. Kuzmina, J. Kuzmins „Dialogu materiāls WebCT vidē”. Izglītības vadība, LU 
raksti.709.sējums, Rīga LU, 2007 

 
III Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem) 
 

• Vadītie bakalaura darbi un kvalifikācijas darbi (6 darbi). 
 

• Docētie studiju kursi 
 

1.  Pedagoģijas bakalaura studiju programma. Studiju kurss “Informātika 
izglītībā”, 2 KP, programmas B sadaļa. 

2.  Informātikas skolotāja profesionālo studiju programma. Studiju kurss 
“Pamatalgoritmi”, 2 KP, programmas B sadaļa. 

3.  Informātikas skolotāja profesionālo studiju programma. Studiju kurss 
“Programmēšanas praktikums (I)”, 4 KP, programmas B sadaļa. 

4.  Informātikas skolotāja profesionālo studiju programma. Studiju kurss 
“Programmēšanas praktikums (II)”, 4 KP, programmas B sadaļa. 

5.  Pirmā līmeņa profesionālo studiju programma “ Datorsistēmu un datortīklu 
administrēšana “,. Studiju kurss “Programmēšanas valodas I ”, 2 KP, 
programmas B sadaļa. 

6.  Pirmā līmeņa profesionālo studiju programma “ Datorsistēmu un datortīklu 
administrēšana “,. Studiju kurss “Programmēšanas valodas II ”, 2 KP, 
programmas B sadaļa. 

7.  Pirmā līmeņa profesionālo studiju programma “ Datorsistēmu un datortīklu 
administrēšana “,. Studiju kurss “Programmēšanas valodas III ”, 2 KP, 
programmas B sadaļa. 

8.  Informātikas skolotāja, vizuālā māksla un kultūrvēstures skolotāja, 
mājturības un kultūrvēstures skolotāja profesionālo studiju programmas. 
„Lietišķo programmas paketes izglītībā II.”, 2 KP, programmas B sadaļa. 

9.  Pirmskolas izglītības skolotāji NK „Datorzinību pamati”, 2 KP, programmas 
B sadaļa. 



10. Tiesības zinātnes bakalaura studiju programma. Studiju kurss “Informātika 
juristiem”, 2 KP, programmas C sadaļa. 

11. Tiesības zinātnes bakalaura studiju programma. Studiju kurss “Informātika 
II”, 2 KP, programmas C sadaļa. 

 
• No jauna sagatavojamie studiju kursi 

 
1.  Pirmā līmeņa profesionālo studiju programma “ Datorsistēmu un datu bāzu 

administrēšana “.  Studiju kurss “Programmēšanas valodas I (C++ valoda I 
daļa) ”, 2 KP, programmas B sadaļa. 

2.  Pirmā līmeņa profesionālo studiju programma “ Datorsistēmu un datu bāzu 
administrēšana “.  Studiju kurss “Programmēšanas valodas II (C++ valoda II 
daļa) ”, 2 KP, programmas B sadaļa. 

3.  Pirmā līmeņa profesionālo studiju programma “ Datorsistēmu un datu bāzu 
administrēšana “.  Studiju kurss “Programmēšanas valodas III (C++ valoda 
III daļa) ”, 2 KP, programmas B sadaļa. 

4.  Informātikas skolotāja profesionālo studiju programma. Studiju kurss 
“Programmēšanas praktikums II (C++ valoda)”, 4 KP, programmas B 
sadaļa.  

5.  Informātikas skolotāja, vizuālā māksla un kultūrvēstures skolotāja, 
mājturības un kultūrvēstures skolotāja profesionālo studiju programmas. 
„Lietišķo programmas paketes izglītībā II.”, 2 KP, programmas B sadaļa. 

6.  Tiesības zinātnes bakalaura studiju programma. Studiju kurss “Informātika 
juristiem”,  2 KP, programmas C sadaļa. 

 
• Sagatavotie mācību līdzekļi 

 
L. Kuzmina PASCAL valoda – uzdevumi un vingrinājumi. Kurss WebCT vidē, I daļa 

2003. 
L. Kuzmina PASCAL valoda – uzdevumi un vingrinājumi. Kurss WebCT vidē, II 

daļa 2004. 
L. Kuzmina, „Programmēšanas valoda C++” I daļa. Kurss apmācības sistēmā –

„MOODLE”. 
 
 
2009.gada 4.novembrī   
        
         L.Kuzmina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Mg.iur., lekt.  Gunārs  Kūtris 
dzīves un darba gājums 

                                                           (Curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1960. 
 
Izglītība:  1978.-1983.  Studijas LU Juridiskajā fakultātē,  

1994.  Maģistratūras studijas LU Juridiskajā fakultātē. 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
   1994.  Tiesību maģistrs 
Nodarbošanās: 

1982.-1985. kriminālistikas laboratorijas vadītājs LU 
Juridiskajā fakultātē 

1985.-1990. vecākais pasniedzējs LU Juridiskās fakultātes 
Krimināltiesisko zinātņu katedrā 

no 1990. lektors LU Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko 
zinātņu katedrā 

1990.- 1996. Metodikas nodaļas virsprokurors LR 
Ģenerālprokuratūrā 

1996.- 2001. Finanšu policijas pārvaldes direktors Valsts 
ieņēmumu dienestā 

2001.- 2003. valsts sekretāra vietnieks Tieslietu ministrijā 
2003.- 2004. valsts sekretārs Tieslietu ministrijā 
no 2004.  tiesnesis LR Satversmes tiesā 
2006.- 2007. tiesas priekšsēdētāja vietnieks LR Satversmes 

tiesā 
no 2007. tiesas priekšsēdētājs LR Satversmes tiesā 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Kūtris G. Izmeklēšanas tiesneši: jauns institūts kriminālprocesā // Jurista Vārds. 
2006.g.10.janvāris, Nr.2, 1.-4.lpp.; 2006.g. 17.janvāris, Nr.3, 6.-9.lpp. 
2. Kūtris G. Noziedzīgi iegūta manta: tiesiskais regulējums un problemātika // Jurista 
Vārds, 2007.g.17.aprīlis, Nr16, 1.-5.lpp. (0,7 a.l.) 
3. Kūtris G. Likumu robi un Eiropas konstitucionālās tiesas. // Jurista Vārds, 
2008.gada 1.jūlijā, Nr.24. (0,3 a.l.) 
4. Kūtris G. Tiesiskās paļāvības un sociāli atbildīgas valsts principi.// Jurista Vārds, 
2009.gada 18.augusts, Nr.33. (0,5 a.l.) 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 20  
Konferenču tēzes     30 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Izstrādāti (darbs darba grupās) likumprojekti: „Par tiesu varu”, “Par Valsts ieņēmumu 
dienestu”, Prokuratūras likums, Kara tiesu likums, Tiesu iekārtas likums. 
Vadīts Kriminālprocesa likuma projekta izstrādes darbs.  



Akadēmiskie kursi: 
• Tiesību aizsardzības iestādes Latvijā un ārvalstīs B daļa        2 KP 
• Kriminālprocess      A daļa        6 KP 
• agrāk arī – Kriminālistika, Prokurora darbības metodika 

 
  
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
1. Starptautiskas konferences „Satversmes tiesas loma Latvijas Republikas  Satversmē 
nostiprināto vērtību aizsardzībā: desmit gadu pieredze un attīstības perspektīvas” 
(Rīga, 2006.g.8.-9.decembris) orgkomitejas vadītājs. 
2. Starptautiskas konferences “Kriminālprocesa modernizācija cilvēktiesību 
garantēšanai” (Rīga, 2003.g.30.septembris) orgkomitejas vadītājs. 
3. Nedēļraksta „Jurista Vārds” zinātniski konsultatīvās padomes loceklis. 
 
 
            
 2009.gada 23.novembris   
 
                                                                                                       G. Kūtris   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM  VITAE 
 

I Vispārīgās ziņas 
 
VĀRDS, UZVĀRDS – Jānis Lazdiņš  PERSONAS KODS – 290466–10736 
 
DZIMŠANAS VIETA – Latvijas Republika, Rīga 
 
DZĪVES VIETA – Latvija, LV – 1035, Rīga, Staiceles ielā 7, tel. (darba): 7 034 512, 
mob.: 26 514 696, e–pasts: Janis.Lazdins@lu.lv 

 
VALODU ZINĀŠANAS – latviešu, krievu, vācu un angļu (sarunvalodas līmenī)                     

 
IZGLĪTĪBA, AKADĒMISKIE NOSAUKUMI UN ZINĀTNISKIE GRĀDI 
 
1. 2001. gada 6. aprīlī piešķirts Latvijas Republikas tiesību zinātņu doktora grāds (Dr. 
iur.). Promocijai izvirzīto darbu kopnosaukums – „Privāttiesību ģenēze un evolūcija 
Latvijā (X–XX gs.)” (Genesis and evolution of private law in Latvia (10th-20th 
century).  
2. 2002. gada 17. jūlijā ievēlēts par LU Juridiskās fakultātes asociēto profesoru. 
3. 2008. gada 11. martā ievēlēts par LU Juridiskās fakultātes profesoru. 
 
II Zinātniskā kvalifikācija 
 
PUBLIKĀCIJAS (nozīmīgākās publikācijas pēdējos 6 gados):  
 

Raksti zinātniskos žurnālos un nozīmīgākie publicētie zinātniskie referēti  
 

1. Kurzemes un Zemgales hercogistes tiesību avoti un komentāri. Grām.: Latvijas 
tiesību avoti. Teksti un komentāri. 2. sējums. Poļu un zviedru laika tiesību avoti 
(1561–1795) / Dr. hist. V. Blūzmas redakcijā. Autori: Romāns Apsītis, Valdis 
Blūzma, Jānis Lazdiņš. – Rīga: Juridiskā koledža, 2006. – 189.–289. lpp. 
2. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana de facto. Juridiskā pēctecība // Latvijas 
Vēsture. Jaunie un Jaunākie laiki. – 2007. – Nr. 3 (67) – 62.–72. lpp. (1,2 a.l.)  
3. 1918. gada 18. novembrī dibinātās Latvijas Republikas privāttiesību avotu 
identificēšanas problēmas un ar to saistītā tiesu prakse. // Latvijas Vēsture. Jaunie un 
Jaunākie laiki (Žurnāla numurs veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 90. 
gadadienai). – 2008. – Nr. 3 (71) – 19.–33. lpp. (1,5 a.l.) 
4. Profesors Arveds Švābe politiķis, vēsturnieks, jurists un ... (1888–1959). // Latvijas 
Vēsture. Jaunie un Jaunākie laiki. 2009 // Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie laiki 



(Žurnāla numurs veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienai). – 2009. – 
Nr. 2/3 (74/75) – 83.–93. lpp. (1 a.l.) 
5. Experience of Nationalisation and Denationalisation of Land Ownership in Latvia 
(19th and 20th centuries). // Law and Justice. – 2007 – p. 15–22. (1,2 a.l.) 
6. Vēsturiskā tiesību skola un Latvija. // Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā 
Zinātne. Rīga: Latvijas Universitāte, 2006. – 703. sēj. – 21.–43. lpp. (1,85 a.l.) 
7. Die Entstehung und Entwicklung des Eherechts in Lettland. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Juridiskā Zinātne. Rīga: Latvijas Universitāte, 2007. – Nr. 719 – 
S. 76–90. (1,22 a.l.) 
8. Taisnīguma principa ievērošana iedzīvotāju ienākumu aplikšanā ar iedzīvotāju 
ienākuma nodokli. // Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā Zinātne. Rīga: Latvijas 
Universitāte, 2008. – Nr. 740 – 95.–111. lpp. (1,2 a.l.) 
9. Ievads nodokļu tiesībās. // Jurista Vārds. 2006. 10. oktobrī – Nr. 40 (443), 1.–7. lpp; 
2006. 17. oktobrī – Nr. 41 (444), 8.–14. lpp. (1,9 a.l.) 
10. Проблема соблюдения принципа справедливости в налоговой политике как 
неотъемлемый элемент механизма защиты прав человека. Referāts starptautiskā 
zinātniskā konferencē: «Международно-правовые механизмы защиты прав 
человека» 22-23 мая, Сп-Петербург РГПУ им. А.И. Герцена. Publicēts: 
Международно-правовые механизмы защиты прав человека. Сборник научных 
статей, посвященный 60-летию Всеобщей декларации прав человека. / под ред. 
С.А. Гончарова, В.Ю. Сморгуновой, А.А. Дорской. Санкт – Петербург: 
Астерион, 2008 – с. 51–60. (0,5 a.l.)  
 
Kopā 54 publikācijas (tai skaitā: 1 monogrāfija, piedalīšanās 3 kolektīvās 
monogrāfijās, 40 raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos, 14 
publicēti starptautisku, zinātnisku konferenču referāti).  
 
9 LZP un citu valsts vai starptautiski finansētu pētījumu projektu vai 
programmu dalībnieks vai vadītājs. 

 
III AKADĒMISKĀ KVALIFIKĀCIJA 

 
LEKCIJU UN SEMINĀRU VADĪBA  

1. Tiesību integrācija Eiropā 96 stundas, 6 kredītpunkti, “A” grupas priekšmets 
(Doktora studiju programma, pasniedzēju grupas ietvaros). 

2. Tiesību filozofija, 48 stundas, 3 kredītpunkti, “A” grupas priekšmets (Maģistra 
studiju programma). 

3. Latvijas tiesību vēsture, 64 stundas, 4 kredītpunkti, “A” grupas priekšmets 
(Bakalaura studiju programma). 

4. Nodokļu tiesības, 32 stundas, 2 kredītpunkti, “B” grupas priekšmets 
(Bakalaura studiju programma). 

 
STUDIJU KURSU (PRIEKŠMETU) PROGRAMMU IZSTRĀDE 

1. Latvijas tiesību vēsture (kopā ar prof. Romānu Apsīti) (Bakalaura studiju 
programma).  

2. Tiesību filozofija (kopā ar lekt. Elīnu Grigori) (Profesionālā studiju 
programma un Maģistra studiju programma). 

3. Nodokļu tiesības (Bakalaura studiju programma). 



4. Tiesību integrācija Eiropā (darba grupas ietvaros) – Doktora studiju 
programma.  

5. Specializācijas kurss tiesību teorijā un vēsturē (darba grupas ietvaros) – 
Doktora studiju programma.  

 
 
2010. gada 5. janvārī. 
 
 Prof., Dr. iur. Jānis Lazdiņš     /paraksts/ 
 

M. ekon., lektores Līgas Leitānes 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads: 1975 
 
Izglītība:   
1982. – 1993.  Juglas ģimnāzija , Rīga, Vidējās izglītības atestāts 
1993. – 1997. Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, 

Bakalaura grāds ekonomikā 
1996. – 1997. Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Banku 

ekonomists 
1997. – 1999.  Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, 

Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā 
1999. – 2003.  Latvijas Universitāte, pabeigta doktorantūra 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1999.  Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, 

Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā 
1999. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes 

Finanšu institūta lektore 
Nodarbošanās:  
1995. – 1996.  SIA „KL-4” Mores 4, Rīga, galvenā grāmatvede 
1996. -1997. A/S Latvijas Unibanka, Rīga, klientu individuālās apkalpošanas 

vecākā speciāliste 
1997. – 2000. A/S Latvijas Unibanka, Rīga, Individuālās klientu apkalpošanas 

vadītāja 
01.2000. - 05.2000. A/S Latvijas Unibanka, Rīga, Norēķinu grupas vadītāja 
2000. – 2002. LR Finanšu ministrija, Smilšu 1, LV-1050, Finanšu ministra 

padomniece 
2007-2008 SIA „Pure chocolate „ finanšu direktore  
2009-šodien  SIA „Venuslat” finanšu vadītāja  
2001. – šodien Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskola, Ekonomikas un finanšu katedras lektore 
1999. - šodien Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes 

Finanšu institūta lektore 
 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Leitāne L. “ Banku loma enerģētikas nozares finansēšanā.” LU zinātniskie 
raksti Nr. 627 



2. Leitāne L. “Energetic and development problems of economy in Latvia”, LU 
zinātniskie raksti Nr. 644. 

3. Leitāne L. ” The Tendencies of Latvian Energy Balance”LU Zinātnisko rakstu 
krājums. 

4. Leitāne L. “The Problem of Energetic and Development of Latvian Economy” 
Zinātnisko rakstu krājums Tartu. 

5.  Leitāne L. Žurnāls „Finansists” Peļņa par akciju” 
6.    Leitāne L. Žurnāls „Finansists” Pārskats pēc 1 SGS .  
7.    Leitāne L. Žurnāls „Finansists  18 SGS Ieņēmumi  
8.   Лейтане Л. Экономический эффект использования инновативного 

продукта – биотоплива”Kijeva, rakstu krājums  
9.  Leitāne L.” Enerģētikas un tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā” 

Ziņojumu krājums Banku augstskola 2001.gads. 
10. Leitāne L. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “ Tradicionālais un 

novatoriskais sabiedrības ilgspējīgā ekonomikas attīstībā “  2002.gada  28 
februāris-2 marts Rēzeknē  referāts “Parāda vērtspapīru izmantošanas iespējas 
enerģētikas nozares finansēšanā.” 

11. Leitāne L. Latvijas Grāmata , Jumava 2004.gads Raksti „Tranzīts Latvijā „ 
„Rūpniecības attīstība „ 

12. Leitāne L. Žurnāls „Finansists” Pamatlīdzekļu uzskaite ( 16 SGS) , 2005.gads 
Nr. 1 

13. Publikācija  Minskā , Baltkrievijā L. Leitāne «Инвестирование и 
возможности использования солнечной энергии» 

14. L. Leitāne „Enerģētikas finansēšana un mārketinga komunikāciju loma tanī.”, 
tēžu krājums. 2 pasaules latviešu zinātnieku kongress 

15. L. Leitāne “ Nodokļi, valstiski ekonomiskā attīstība un sabiedrības loma tajā” 
tēžu krājums. 2 pasaules latviešu zinātnieku kongress 

16. L. Leitāne ”Seience and Energetic business cooperation posibilities and 
Latvia” Kauna  

17. L.Leitane’Analysis of Biofuel Development Problems in Latvia” Finance and 
Accounting . Theory and Practice, Development and Trends , Riga 18-19 
september 
Mācību līdzeklis: 
1.  Ar Latvijas Izglītības Fondu piedalīšanās pašvaldības iepirkumā ar 

identifikācijas Nr. RD ARP 2002/5, LĪGUMS Nr. 77 no 28.02.2003 par mācību 
palīglīdzekļa izstrādāšanu“Kas ir kontrole” 

Piedalīšanās 16 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs : 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

1. Zinātniski pētnieciskās darbības virziens – Investīciju problēmas enerģētikā 
Latvijā, darbs pie disertācijas. 

2. Lauksaimniecības un lauku atbalsta politika Latvijā un citās ES 
dalībvalstīs: potenciāls ražošanas attīstībai un konkurētspējas 
paaugstināšanai. Pasūtītājs Latvijas Republikas Zemkopības 
ministrijas Lauku atbalsta dienests( 2006) 

3. LR Vides ministrijas projekts “Biodegvielas izmantošana un vides 
prasību integrēšana reģionālajos biocentros”(2006) 



4. Intereg projekts (2006-2007 gads) Sustainable reintegration of post - 
soviet military residental areas as a challenge and opportunity for 
regional development / REMIDO 

5. Zinātniski pētnieciskās darbības virziens – Latvijas nodokļu politikas 
problēmas un risinājumi. 

Akadēmiskie kursi: 
Nodokļu sistēma, profesionālo studiju programma Finanšu sektora vadība, B daļa, 4 
krp. 
Nodokļi, profesionālo studiju programma Finanšu menedžments, B daļa, 4 krp. 
Audits un revīzija, profesionālo studiju programmas Finanšu sektora vadība un 
Finanšu menedžments, B daļa, 4 krp. 
 Nodokļu sistēma un administrēšana , Profesionālās maģistrantūras programma, 
Finanšu ekonomika  A daļa 4 krp.  
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

1. Dalība 6 profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas semināros: 
2 Institute of Finansial Accountants. Diploma in International Accontanting 

Standards. 
4. Sertifikāts par psiholoģiskās apmācības kursu rīcībai ekstremālās situācijās 
5. KPMG Šveices sertifikāts par programmu” Darbs ar aizdevumiem” 
6. Seminārs “ Konfliktējošā saskarsme” 
7. Profesionālā pilnveide programmā”Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā 

pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība. LU ( 160 
stundas) 

8. Latvijas nodokļu konsultantu sertifikāts –nodokļu konsultante. 
9. Vadīti ap 70 diplomdarbi, bakalaura darbi . 
10. Vadīti ap 15 maģistra darbi 

 
2009. gada 8. novembrī   
Līga Leitāne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AKADEMISKA PERSONALA CV 

Mg.jur., lekt., Māris Lejnieks 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
Dzimšanas gads 1969 
Izglītība 1976-1987  Rīgas 7. vidusskola 

1993 Bakalaura grāds tiesību zinātnēs (LU Juridiskā fakultāte) 
1993./1994. LU Starptautisko attiecību institūts 
1995 Maģistra grāds tiesību zinātnēs (LU Juridiskā fakultāte) 
1996.–1999.LU Doktorantūra 

Akadēmiskie nosaukumi 
 2006.  lektors 
Nodarbošanās:  
 1998. - …. LU Juridiskās fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu 

katedras lektors 
1993.-1998.LU Juridiskās fakultātes Starptautisko un jūras tiesību zinātņu 

katedras asistents 
1993.            jurists juridiskajā firmā SIA ‘‘Konsultants’’ 
1994.-1995. Juridiskās daļas vadītājs SIA ‘‘Silar international’’ 
1992.-1993. Jurista palīgs z/s ‘‘Robežnieki’’ 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
Zinātniskās publikācijas 

1. ‘‘Latvijas jūras tiesību procesuālās normas’’, izdevumā ‘‘Baltijas jūra vakar, šodien, rīt’’, 
Rīga, 1995. 

2. “Piekrastes valsts jurisdikcija pār kuģu radīto piesārņojumu”, Latvijas ziņojums, Kluwer 
Law International, 2001 

3. “Starptautisko jūras pārvadājumu tiesiskā režīma reģionalizācija un tās ietekme uz 
Eiropu”, Tiesību transformācijas problēmas sakarā ar integrāciju Eiiropas savienībā, Rīga, 
2002. 

4. “Diverging Solutions in the Harmonization of Carriage of Goods by Sea: Which 
Approach to Choose? “ Uniform Law Review, 2003-1/2 

5. „Par Latvijas – Krievijas Miera līguma spēkā esamību”, Jurista Vārds, 2006.gada 11.jūlijs 
Mācību literatūra 

1. Zinātnisko referātu krājuma ‘‘Starptautiskās tiesas ietekme uz starptautisko tiesību 
attīstības procesu’’, Rīga, Latvijas Universitāte, 1997. sastādīšana; 

2. Priekšvārds znātnisko referātu krājumam’’Starptautiskās tiesas ietekme uz starptautisko 
tiesību attīstības procesu’’, Rīga, Latvijas Universitāte, 1997.; 

3. Mācību grāmatas ‘‘Jūras tiesības’’, Jumava, Rīga, 1997. līdzautors un zinātniskais 
redaktors.  



Akadēmiskie kursi: 
• Starptautiskās publiskās tiesības  A daļa   4  KP 
• Jūras tiesības                                                      B daļa                  4 KP 

  
2010. gada 8. janvārī                                                                                                                    
M. Lejnieks 
 
 
 
 
 
 

Ineses Lībiņas – Egner dzīves un darba gājums 
 

I VISPĀRĪGAS ZIŅAS 
Personas dati 

 

Vārds, uzvārds: Inese Lībiņa-Egner 
Personas kods: 250977-10827 
Tautība: latviete, Pilsonība: Latvijas Republikas pilsone 
Dzimšanas vieta: Rīga, Latvija  
Adrese: Brīvības iela 17/19-16, Liepāja LV-3401 (deklarētā dzīves vieta) 
             Dzirnavu iela 1-6, Rīga LV-1010 (faktiskā dzīves vieta) 
Tālruņa numurs: 29422713, E-pasta adrese: Inese.Libina@lu.lv  

Valodu prasme  latviešu valoda – dzimtā valoda; 
vācu valoda- izcili; 
angļu valoda– izcili; 
krievu valoda – labi. 

. 

Izglītība, zinātniskie grādi 03/ 2007  Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, Rīga, Latvija 
Tiesību doktora zinātniskais grāds (Dr.iur.) 

  09/2002 Alberta-Ludviga-Universitātes Juridiskā fakultāte (Albert-
Ludwig-Universität), Freiburga i.Br., Vācija 
LL.M. grāds (Legum Magister) 
iegūts ar izcilību – Summa Cum Laude 

 
06/2001                           
   
 

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, Rīga, Latvija 
Jurista kvalifikācija 

Akadēmiskie nosaukumi  Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docente 
 

Nodarbošanās No 07/2007             
 

Latvijas Valsts prezidenta kanceleja 
Valsts prezidenta padomniece juridiskajos jautājumos  

 
11/2002 -  07/2007      Zvērinātu advokātu birojs “Liepa, Skopiņa /BORENIUS”   

zvērināta advokāte 

 
no 09/2004 Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte  

09/2004 – 08/2007 stundu pasniedzēja 
no 09/2007 lektore 
no 09/2008 docente 

 
01/1999 – 10/2001 
 
 

Latvijas Republikas Satversmes tiesa 
tiesneša palīgs 
 

II ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS 
  
 
 
 
 

Doktora disertācija “Personības tiesību aizsardzība un civiltiesiskā atbildība to aizskāruma gadījumā”, 
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte sadarbībā ar Kopenhāgenas Biznesa Augstskolu, Dānija, 
2006.gads. 
Promocijas darba kopsavilkums 2007.gads. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publikācijas: 
Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas un Vācijas Federālās Augstākās tiesas judikatūras 

loma privātās dzīves tiesiskā regulējuma attīstībā Vācijas civiltiesībās. Likums un tiesības, 2005, 
6.sēj., nr. 12 (64). 

Personas tiesības uz attēlu saistībā ar privātās dzīves neaizskaramību salīdzinošo tiesību 
aspektā. Likums un tiesības, 2006, 8.sēj., nr. 8 (84). 

Personības tiesību aizsardzības nodrošināšana Latvijas civiltiesību sistēmā (I).  Likums un 
tiesības, 2007, 9.sēj., nr. 5 (93). 

Personības tiesību aizsardzības nodrošināšana Latvijas civiltiesību sistēmā (II).  Likums un 
tiesības, 2007, 9.sēj., nr. 6. (94). 

The perspective of the privacy rights in Latvia. Rakstu krājumā “Developing the Rule of Law in 
Latvia. Reflections in the Fields of Legal History, Legal Philosophy and Legal Sociology”. 
Sonderpunkt Wissenschaftsverlag, München: 2008.  

Pētījums Ģimenes tiesībās Civillikuma Ģimenes tiesību daļas modernizācijai. 2008. 
Pieejams http://www.tm.gov.lv/lv/ministrija/imateriali/petijumi.html. 

Dalība konferencēs un semināros: 
“Konstitucionālās politikas seminārs. Bīriņi 2009.” Referāts par vēlēšanu sistēmas pilnveidošanu 

Latvijā. Publisko tiesību institūts, 2009.gada 23.jūlijs. 
“Konstitucionālās politikas seminārs. Bīriņi 2008.” Referāts par Satversmes pilnveidošanu saistībā ar 

ārkārtas Saeimas vēlēšanu mehānismu. Publisko tiesību institūts, 2008.gada 1.augusts. 
Latvijas Juristu biedrības konference „Lisabonas līgums un Eiropas savienības jaunie tiesiskie 

pamati” referāts „ Lisabonas līgums un pamattiesību attīstība” 2008.gada 25.aprīlis. 
Konference “Latvijas  masu  mediju loma demokrātiskas sabiedrības veidošanā”. 

Referāts “Divu pamattiesību sadursme: vārda (preses) brīvība un personas tiesības uz 
privātuma aizsardzību”. Pasaules Brīvo latviešu apvienība sadarbībā ar Latvijas 
Universitāti, 2007.gada 7.septembris. 

Sabiedriskās politikas forums “Naudas aprite veselības aprūpē”. Referāts “Ārsta 
papildprakses juridiskais regulējums”. Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, 
2007.gada 23.augusts. 

“Konstitucionālās politikas seminārs. Bīriņi 2007.” Referāts “Personības tiesības kā 
tiesību uz privātās dzīves neaizskaramību izpausme”. Publisko tiesību institūts, 
2007.gada 26.jūlijs. 

Konference „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās”. 
Referāts “Personības privātuma tiesību attīstība tiesību tālākveidošanā”. Latvijas 
Universitātes Juridiskā fakultāte, 2007.gada 26.janvāris.  

Seminārs „Personas tiesības uz attēlu”. Referāts “Tiesības uz attēlu un to civiltiesiskās 
aizsardzības iespējas”.  Valsts cilvēktiesību birojs, 2005.gada 9.decembris. 

 
III PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 

Docētie studiju kursi laika posmā no 2004.gada 1.septembra: 
Ģimenes tiesības (2 kredītpunkti); 
Juridisko tekstu analīze un rakstīšana (3 kredītpunkti); 
Juridisko metožu mācība (3 kredītpunkti). 

Izstrādātie un ieviestie studiju kursi: 
Tiesību zinātnes bakalaura programma: Ģimenes tiesības. Nepilna laika klātiene (2 
kredītpunkti). 

Izstrādāti studiju kursi, kuri iesniegti apstiprināšanai Studiju programmu padomei: 
Profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Tiesību zinātne": Ģimenes un 

mantojuma tiesības (2 kredītpunkti); 
Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Tiesību zinātne": Ģimenes un mantojuma 

tiesības (3 kredītpunkti); 
Tiesību zinātnes (akadēmiskā) maģistra studiju programma: Vides, ģimenes un 

mantojuma tiesības (1 kredītpunkti); 
Tiesību zinātnes (akadēmiskā) maģistra studiju programma: Vides, ģimenes un 

mantojuma tiesības (2 kredītpunkti). 

http://www.ius.lv/anotacija_arhivs_2004_dec1.html
http://www.ius.lv/anotacija_arhivs_2004_dec1.html
http://www.ius.lv/anotacija_arhivs_2006_aug2.html
http://www.ius.lv/anotacija_arhivs_2006_aug2.html
http://www.ius.lv/anotacija_arhivs_2006_aug2.html
http://www.ius.lv/anotacija_arhivs_2006_aug2.html
http://www.ius.lv/anotacija_arhivs_2006_aug2.html
http://www.tm.gov.lv/lv/ministrija/imateriali/petijumi.html


 
IV ORGANIZATORISKAIS DARBS 

Valsts prezidenta padomniece juridiskajos jautājumos;  
Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas atbildīgā sekretāre; 
Rīgas pils atjaunošanas padomes locekle. 
 

                  2010.gada 
6.janvārī 

 
 
 
 
 

LAURA LIEPAS 
DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 
 

Vārds, uzvārds : Lauris Liepa 
Personas kods: 210871 – 10571 
Dzimšanas vieta: Rīga  
Adrese: Lāčplēša iela 20a, LV 1011, Rīga 
Tālrunis: 67201811 
E-pasts: lauris@liepa.lv; lauris.liepa@lu.lv  
Svešvalodas: Angļu – teicami,  

Krievu – teicami,  
Vācu – labi,  
Franču – pamatzināšanas. 

Izglītība: Augstākā, juridiskā 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 
Sociālo zinātņu maģistrs tiesību zinātnē (2006.g. LU Juridiskā fakultāte); 
Dipl. Jur. un Tiesību zinātņu bakalaurs (1993.g. LU Juridiskā fakultāte). 
Nodarbošanās 
LU Juridiskās fakultātes tiesību teorijas katedras lektors, 
Zvērināts advokāts, ZAB “Liepa, Skopiņa/ BORENIUS”. 
Sabiedriskā darbība 
Latvijas Valsts Prezidenta Konstitucionālo Tiesību Komisijas loceklis 
Starptautiskās Advokātu Asociācijas biedrs 
ASV nodibinājuma American Board of Trial Advocates ārzemju loceklis. 
 

Zinātniskā darbība un publikācijas 
 
Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē (pēdējo 10 gadu laikā) 
1. Liepa, L. The Modern Dillemma of Legal Profession: Client Secrecy or Duty to Notify? 

Developing the Rule of Law in Latvia. Reflections in the Fields of Legal History, Legal 
Philosophy and Legal Sociology. Ed. Osipova, S., 2008, Sonderpunkt Verl. , Muenster, pp.28. - 
55. 

2. Liepa, L. Advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisijas prakse. Latvijas Vēstnesis. Jurista Vārds.  
2007. gada 29.maijs –Nr.22 (475), (0,5 a.l.).  

3. Liepa, L. Izeja no krīzes jāmeklē kopīgi. Latvijas Vēstnesis. Jurista Vārds.  2007. 11.septembris– 
Nr.37 (490), (0,5 a.l.). 

4. Starptautiska konference „Ethics in Democracy” (organizē Monreālas Universitātes Ētikas izpētes 
centrs, Latvijas Cilvēktiesību Centrs un Kanādas Vēstniecība) 5, 6. nov. 2007. Priekšlasījums "The 
Role of a Judge in Democracy" (0,5 a/l) 

5. "International investment: An overwiev of Latvia" publicēts "International Investment review 
2003", A Euromoney Publication, 2003, 70 – 73 lpp. 

6. "Procedural regulation of chattel security in Latvia", publicēts "Mobiliarsicherheiten in 
Osteuropa", 2002, BWV, Berliner Wissenschaftsverlag GmbH, 79 - 93 lpp. 

mailto:lauris@liepa.lv
mailto:lauris.liepa@lu.lv


7. "Privatisation in Latvia" publicēts "Privatisation and Public Private partnership review 
2002/2003", Euromoney Institutional Investor, 2003, Grange Press,  Brighton, 104 - 106 lpp. 

8. “Banking in Latvia – the legal environment”  publicēts "Global banking and Financial Policy 
review 2000/2001", Euromoney Institutional Investor, 2002, Grange Press,  Brighton, 138 - 140 
lpp. 

9. "The investment climate in Latvia" publicēts "International Investment review 2001", A 
Euromoney Publication, 2001, 94 - 96 lpp. 

10. Sadaļa Pozitīvās tieslietas grāmatā Mūsdienu tiesību teorijas atziņas, profesora E. Meļķiša 
redakcijā, Rīgā, 1999.g 

 
Piedalīšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 
1. International Chartered Institute of Arbitrators konference 29.08.2008. Liepājā. Referāts "Ethics in 

International Arbitration".  
2. LU 63.Zinātniskā konference 2008.g. referāts Profesijas monopols un vienlīdzības princips". 
3. LU un ASV Vēstniecības organizēta starptautiska konference 2007.gada Jūnijā ar ASV Augstākās 

Tiesas senatora Samuela Alito piedalīšonos. Referāts "Judicial Independence in Latvia". 
4. Referāts „Provision of legal aid serivces by the Legal Clinic of the University of Latvia”, nolasīts 

Starptautiskā konferencē International Conference on Legal Aid, 2005.g. Port Elizabeth. 
5. Referāts „Profesijas Monopols un vienlīdzības princips (Vienlīdzības princips juridiskajā praksē)” 

nolasīts starptautiskajā Letonikas 1. kongresā Rīgā, 2005.gadā. 
6. Referāts “Juridiskās ētikas problēmas Latvijas tiesību sistēmas attīstībā“ nolasīts Starptautiskā 

konference “Tiesību transformācijas problēmas sakarā ar integrāciju Eiropas Savienībā”, 
2002.gadā Rīgā.  

7. Referāts „Practical applicability of ADR and arbitration procedure in Latvia” nolasīts konferencē 
ADR and arbitration in Latvia 2002.gadā Rīgā. 

8. Referāts “Komersantu reorganizācijas tiesiskais regulējums un problēmas Latvijas republikā”, 
nolasīts Pasaules Latviešu zinātnieku kongresā 2001. gadā Rīgā. 

 
Piedalīšanās ar referātu cita veida konferencēs un semināros 
1. Starptautiskā Konference (organizē Int. Bar Association) Stokholmā 5, 6. sept. 2009. Referāts 

"Legal regulation of Arbitration in Latvia". 
2. Latvijas Republikas Staversmes tiesas 2008.gada konference. Referāts "Konstitucionālās sūdzības 

iesniedzēja tiesiskais statuss."  
3. Starptautiska advokātu konference 2007.gada 30.okt - 1.Nov. Taškenta, Samarkanda 

(Uzbekistāna). Referāts "Advokatūras tiesiskais stāvoklis Latvijā"(krievu val).   
4. Letonikas I kongress 24.10.2005, referāts "Juridiskā profesija konkurences tiesību izvērtējumā". 
5. Referāts “Perfection of Security” nolasīts seminārā “Cross border mergers and acqusitions” Rīgā 

2002.gadā. 
6. Referāts “Legal regulation of business in Latvia” nolasīts seminārā “Foreign Ivestments in Latvia” 

Helsinki 2001.gadā. 
7. Referāts „Tiesību jēdziena izpratnes paplašināšana – nepieciešams Latvijas tiesību sistēmas 

attīstības posms” nolasīts 2000.gadā Latvijas Juristu 3 forumā Rīgā. 
8. Referāts “New Comercial Law of Latvia” nolasīts seminārā “Baltic Business Conference” Helsinki 

2000.gadā. 
 

Pedagoģiskā darbība 
 
Sagatavoti un nolasīti akadēmiskie kursi Latvijas Universitātē: 
A daļas kursi, 4 kredītpunkti: 

1. Tiesību filosofijas vēsture (1993 - 2004, mācību materiāli kopš 1996). 
2. Juridiskās metodes mācība (kopš 1998). 
3. Juridiskā ētika un profesionālā atbildība (kopš 2003). 
4. Izvēles kurss ārvalstu apmaiņas programmu studentiem: 
5. Comparative Legal Ethics and professional regulation (Angļu valodā kopš 2005.gada). 

Rīgas Juridiskajā Augstskolā: 
Legal Ethics and professional regulation in the Baltic region (kopīgi ar Fulbright 
programmas prof. Sue Bentch kopš 1999). 
Lekciju kursu izstrāde Latvijas Tiesnešu apmācību centrā. 
Katru gadu tiek vadīti 5 – 10 studentu diplomdarbi.  



2004.gadā kvalifikācijas celšana Northwestern School of Law, Lewis & Clark College, ASV – studiju 
kursa Juridiskā ētika un profesionālā atbildība materiālu papildināšana.  

III. Organizatoriskais darbs 
Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisija. Komisijas priekšsēdētājs. 
NASDAQ OMX Rīgas Fondu Biržas biedru un emitentu uzraudzības komitejas loceklis.
 
 
 
 
 
 
 
Dr.iur., prof. Valentija Liholaja 
                                                      dzīves un darba gājums 
                                                          (curriculum vitae)    
 
 
Dzimšanas gads: 1948 
 
Izglītība: 1962.-1967. Studijas LU Ekonomikas un juridiskajā 
fakultātē 
 1970.-1974. Aspirantūra LU Juridiskās fakultātes 
Krimināltiesību, 
  kriminālprocesa un kriminālistikas katedrā 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 1973 Juridisko zinātņu kandidāte 
 1992 Nostrificēts tiesību doktora grāds (Dr.iur.) 
 1995 Latvijas Universitātes docente 
 1999 Latvijas Universitātes asociētā profesore 
 2002 Latvijas Universitātes profesore 
Nodarbošanās: 
 1966.-1974. prokurora palīdze, vietniece Rīgas pilsētas 
Maskavas  
  rajona prokuratūrā, prokurore LPSR 
prokuratūras Tiesās 
  izskatāmo krimināllietu nodaļā 
 1974.-1986. Tautas saimniecības tiesiskā darba un 
advokatūras  
  nodaļas priekšniece LPSR Tieslietu ministrijā 
 1986.-1995. vecākā pasniedzēja LU Krimināltiesisko 
zinātņu katedrā 
 1995.-1999. docente LU Krimināltiesisko zinātņu katedrā 
 1999.-2002. asociētā profesore LU Krimināltiesisko zinātņu 
katedrā 
 2002 profesore LU Krimināltiesisko zinātņu katedrā 
Nozīmīgākās zinātniskā publikācijas un mācību literatūra: 

1.  V. Liholaja. Noziegums. Zin. rakstu krāj.703.sējums. –R.:LU, 2006., 44.-
62.lpp. 
 2.  V. Liholaja.   Bioētika un Krimināllikums. Zina. rakstu krāj. – R.: LU, 740. 

sējums, 
                           7.-26  lpp. 



 3.   V. Liholaja. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija. Likums. Teorija. Prakse. 
–R.: TNA,   501 lpp.  

 4.  U. Krastiņš, V. Liholaja, Salīdzināmās krimināltiesības. Latvija, Beļģija, 
Dānija,  Nīderlande. –R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2008, 57.-493.lpp. 

 5. U. Krastiņš, V. Liholaja, A. Niedre. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Trešais 
papildinātais izdevums. –R.: TNA, 2009,111.- 377., 499.- 657. lpp.  
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Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2009.  Krimināltiesības – attīstības tendences Eiropas un nacionālajās tiesībās, 
attiecības starp I  un III pīlāru, ieviešanas metožu labākā prakse 
2008  Miruša cilvēka aizsardzības tiesiskie aspekti. Miruša cilvēka audu 

izņemšanas tiesiskie priekšnoteikumi Latvijā un citās ES dalībvalstīs 
salīdzinošā skatījumā 

2007 Demokrātijas, tiesiskuma un cilvēka drošības stiprināšana Latvijā 
2006 Baltijas valstu amatpersonu izpratnes un kompetences paaugstināšana cīņā 

pret cilvēku tirdzniecību 
2005 Cilvēku tirdzniecība transnacionālās organizētās noziedzības kontekstā 
2004 Tiesu prakse krimināllietās par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar 

smagu miesas bojājumu nodarīšanu 
 
 
Akadēmiskie kursi: 

• Krimināltiesības. Sevišķā daļa        A daļa          4 kredītp. 
• Noziedzīgu nodarījumu 

     kvalifikācijas problēmas                  B daļa          2 kredītp.       
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
LU JF Domes locekle 
LU JF Profesoru padomes locekle 
LU JF Promocijas padomes locekle 
LU JF Studiju padomes locekle 
LU JF Doktorantu studiju programmas direktore 
LU JF Krimināltiesisko zinātņu katedras vadītāja 
Latvijas Zinātņu Akadēmijas eksperte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mag. art. Laimdotas LOČMELES 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
 
Dzimšanas datums: 1964. 
 
Personas kods: 040364-11978 
 
Izglītība:  augstākā 
  1982.-1987. LVU Svešvalodu fakultāte 
  Specialitāte: filologs, angļu valodas un literatūras pasniedzējs, tulks 
  1998.-2003. LU Moderno valodu fakultāte 
  Humanitāro zinātņu maģistrantūra  
  no 2004. studijas doktora augstākās izglītības programmā „Filoloģija” 
LU  
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
  2003. Humanitāro zinātņu maģistrs, Latvijas Universitāte 
 
Nodarbošanās: no 1997. gada lektore LU Valodu centrā 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
  
 1. Ločmele L. Latvian Press Narratives//Humanities and Social Sciences 
Latvia. 2005. 
 2. Ločmele L. Lauku stāstījumi jaunākajā latviešu dienas presē// Daugavpils 
Universitātes raksti. 2006. 
 3. Ločmele L. Preses diskurss no Mišela Fuko skatu punkta. LPA raksti. 2006. 
 4. Ločmele L. Latviešu preses stāstījumi kriminālziņās. Letonikas kongress 1. 
2006. 
 5. Ločmele L., Šulca H. Angļu valoda dabaszinātņu studentiem. Rīga, 2008. 
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Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1997.- nozares valodas pasniegšanas metodika 
2004. latviešu preses naratīvais diskurss 



 01.10.2007. – 30.11.2007. -  Angļu valodas speciālists dabas zinātņu jomā 
projektā „Dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgo nozaru studējošo svešvalodu prasmju 
pilnveide” 2007/0084/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0058/0063 ESS2007/70  
Akadēmiskie kursi: 
 Valo1103 Angļu valoda(juristiem), 4 KP 
 ValoP141 Starpkultūru saskarsme angļu valodā I, 2 KP 
 ValoP142 Starpkultūru saskarsme angļu valodā II, 2 KP 
 Valo2363 Angļu valoda humanitārajās zinātnēs (brīvās izvēles daļa), 2 KP 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
 2006. – LU Valodu centra Domes priekšsēdētāja 
 
Paraksts L. Ločmele 
Datums: 16.11.2009. 

Latvijas Universitātes docenta Aivara Lošmaņa dzīves un darba gājums 
 
I. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS 
 
1. Ziņas par personu 
 
Vārds, uzvārds 
 

Aivars Lošmanis 

Personas kods 050875-10508 
 

Dzimšanas vieta Rīga 
 

Adrese 
 

Imantas iela 4a-72, LV-1067 Rīga 

Telefons 
 

67281636, 29613453 

E-pasta adrese 
 

aivars.losmanis@lu.lv 

Svešvalodas 
 

Vācu, angļu, krievu   

Akadēmiskie nosaukumi un  
zinātniskie grādi 

Tiesību zinātņu maģistrs (Magister Legum (Münster)); 
tiesību zinātņu doktors (Dr.iur)  

 
2. Izglītība 
2002-2005 Doktorantūra, Minsteres Vestfāles Universitātes Tiesību 

zinātņu fakultāte, Minstere, Vācija (Dr. iur); promocijas 
darba tēma “Unternehmenskauf im deutsch-lettischen 
Rechtsvergleich” 

1998-1999 Maģistrantūra, Minsteres Vestfāles Universitātes Tiesību 
zinātņu fakultāte, Minstere, Vācija (L.LM Münster); 
maģistra darba tēma “Das Schweigen auf das 
kaufmännische Bestätigungsschreiben”   

1993-1998 LU Juridiskā fakultāte 
1982-1993 Āgenskalna ģimnāzija 
  
3. Līdzšinējās darba vietas un nodarbošanās 
2006 Docents, LU Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu 

katedra 
2006 Padomes loceklis, AS “Valmieras stikla šķiedra” 
2006 Zvērināts advokāts, A. Grūtupa zvērinātu advokātu birojs 



2005 Valdes loceklis, nodibinājums “Juridiskās fakultātes 
fonds”  

2001 Lektors, LU Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu 
katedra 

1999-2001 Asistents, LU Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu 
katedra 

1999-2001 Asistents (teaching associate), Eurofaculty Riga 
1999-2002 Konsultants, Saeimas Juridiskā komisija 
1995-1998 Jurists, a/s “Dzelceļtransports” 

 
II. ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS 
 
1. Publikācijas 

 
1. Par topošo Latvijas komerctiesību aktuālajiem mezglu punktiem // Latvijas Vēstnesis, 
1999. gada 27. maijs. 
2. Par komerctiesību jauno ietvaru // Latvijas Vēstnesis, 2000.gada 13. aprīlis. 
3. No zemnieka – par komersantu? // Praktiskais Latvietis, 2000. gada 25. augusts. 
4. Padomi drīkstēs ievēlēt tikai akcionāri // Lietaskoks, 2000. gada oktobris, Nr. 10. 
5. Par Komerclikumā iecerētajiem grozījumiem // Latvijas Vēstnesis, 2001. gada 30. oktobris. 
6. Komercsabiedrību dibināšanas tiesiskais regulējums // II Pasaules Latviešu zinātnieku 
kongress. Tēžu krājums. (Rīgā,14.-15.08.2001), 218.lpp. 
7. Politiskie komercmaldi //Neatkarīgā Rīta Avīze, 2002. gada 9. janvāris 
8. Jaunais Latvijas Komerclikums // Tiesību transformācijas problēmas sakarā ar integrāciju 
Eiropas Savienībā. Starptautiskās konferences materiāli, Rīga, 2002, 297. lpp.  
9. Commercial Law as a Part of Private Law in Europe // Humanities and Social Sciences. 
Latvia. Lavian Law and the EU. 2(31), Riga, 27.-38.lpp. 
10. Nacionalizācija Latvijai nedraud // Dienas Bizness, 2004. gada 26. augusts. 
11. Uzņēmuma analīzes procedūras problēmu risinājumi Vācijas un Latvijas tiesībās // 
iesniegts konferences “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā XX-XXI gs. mijā” rakstu 
krājumam 
12. Unternehmenskauf im deutsch-lettischen Rechtsvergleich, Rīga, LU Akadēmiskais 
apgāds, 2005. 
13. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību kapitāla daļu atsavinājums // Jurista Vārds,  2009. 
gada 7. aprīlis, Nr. 14/15 (567/568) 
 
2. Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs un semināros 
 
1. Ķīles universitātes Austrumeiropas tiesību institūta organizētais seminārs “Eiropas 
Savienības paplašināšanās tiesiskās un politiskās dimensijas”, 2000.gads, Brisele; referāta 
tēma “Eiropas Kopienu Pirmās sabiedrību (publicitātes) direktīvas transformācija Latvijas 
Komerclikumā”. 
2. Igaunijas Tieslietu ministrijas organizētās Zemesgrāmatu un Notāru dienas (2001. gads, 
Tallina); referāta tēma “Jaunais Latvijas Komerclikums”. 
3. LU Juridiskās fakultātes organizēta starptautiskā konference “Tiesību transformācijas 
problēmas sakarā ar integrāciju Eiropas Savienībā” (2001. gads, Rīga), referāta tēma “Jaunais 
Latvijas Komerclikums”. 
4. LU Juridiskās fakultātes organizēta starptautiskā konference “Tiesību harmonizācija 
Baltijas jūras reģionā XX-XXI gadsimtu mijā” (2004. gads, Rīga); referāta tēma “Uzņēmuma 
analīzes (due diligence) problēmu risinājumi Vācijas un Latvijas tiesībās”. 
5. LU Juridiskās fakultātes organizēta starptautiskā konference “Tiesību harmonizācija 
Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās” (2007. gada, Rīga), referāta tēma, “SIA kapitāla 
daļu pirmpirkuma tiesības”, Rīga, Latvija 
6. Biznesa augstskolas “Turība” organizētā konference par aktuālajiem komerctiesību 



jautājumiem (2008. gada 14. maijs, Rīga); referāta tēma “SIA kapitāla daļu atsavināšanas 
tiesiskā regulējuma problēmas”. 
 
III. PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
Vadītie maģistra darbi Vidēji 1 maģistra darbs gadā 

Vadītie diplomdarbi un bakalaura darbi Vidēji 8 diplomdarbi un bakalaura darbi gadā 

Docētie studiju kursi 1) Komerctiesības (3 kredītpunkti) 
2) Civiltiesības (4 kredītpunkti) 
3) Banku tiesības (2 kredītpunkti) 

Izstrādātie studiju kursi 1) Komerctiesības (Tiesību zinātņu otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības studiju programma) 
2) Civiltiesības (Vadību zinības maģistra studiju programma) 

Sagatavotie mācību līdzekļi Izdales materiāli komerctiesībās (pieejami interneta adresē:  
http://home.lanet.lv/~aivarsl) 

 
IV. ORGANIZATORISKAIS DARBS 
 
Dalība LU koleģiālajās institūcijās 
 
2001-2002 LU Juridiskās fakultātes Domes loceklis 

 
2005-2006 LU Juridiskās fakultātes bakalaura gala 

pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs  
2005./2006. akadēmiskajam gadam  

  
 
Aivars Lošmanis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKADEMISKA PERSONĀLA CV 

M.pol.sc. Antras Mazūras 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
 
Dzimšanas gads:  
1967. 

  

Izglītība:                     2001.- 2004. 
 
 
 
1993.- 1996.  
 
 
 
 
1984.- 1990. 

Studijas Latvijas Universitātes 
Sociālo zinātņu fakultātes 
Politikas zinātnes doktorantūrā 
 
 Latvijas Universitātes Vēstures 
un filozofijas fakultātes 
Politisko zinātņu maģistratūra, 
iegūts maģistra grāds 
 
Latvijas Valsts universitātes 
Vēstures un filozofijas 
fakultāte, iegūta specialitāte - 
vēsturnieks 

   
Zinātniski pētnieciskā 
darbība 

2001.- 2002.  
 
 
 
 
No 2006. gada 

Zinātnieciski pētnieciskā darba  
asistents un darba grupas 
vadītāja LU Eirofakultātes 
projektā “Valsts iestāžu 
atklātums iedzīvotājiem” 
 
Jaunākais pētnieks projektā 
“Welfare and Values in 
Europe” 

Pedagoģiskā darbība No 2003.gada Stundu pasniedzēja Latvijas 
Universitātē 

 2005. – 2006. Lektors Rīgas Juridiskajā 
koledžā 

 1999. –2001. Lektors RPIVA 



Akadēmiskie kursi   
Ievads politikas zinātnē  2.kredīp. 
Politikas pamati  2.kredītp. 
Politikas zinātne  2.kredītp. 
Dalība profesionālās 
organizācijās 

No 2004.gada  Latvijas Politologu biedrības 
izpilddirektore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr.iur., profesore Ārija Meikališa 
 dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads: 1952 
Izglītība:  

1970.g.  Absolvējusi Saldus 1. vidusskolu  
1975g.  Absolvējusi Latvijas Valsts Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot 
jurista kvalifikāciju.  
1994.g.  Latvijas Policijas akadēmijā (LPA) iegūts tiesību zinātņu maģistra 
grāds.   
1995.g. piešķirts tiesību doktora zinātniskais grāds 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 1995 – Juridisko zinātņu doktore 
 1994- Latvijas Policijas akadēmijas docente 
 1999 – Latvijas Polijas akadēmijas profesore 
 2008 - Dņepropetrovskas Iekšlietu valsts universitātes goda profesore 

2008 – Latvijas Universitātes profesore 
Nodarbošanās:  
1975- 1983  Saldus izmeklēšanas nodaļa, izmeklētāja, vecākā izmeklētāja 
1983– 1988 Talsu izmeklēšanas nodaļa, priekšniece 
1988- 1991 Rīgas pilsētas izmeklēšanas pārvaldes izmeklēšanas nodaļa, priekšniece; 
IeM  
 Izmeklēšanas departaments, izmeklētāja 
1991-1994 LPA Krimināltiesisko zinātņu katedra, asistente, lektore 
1994–1997 LPA Krimināltiesisko zinātņu katedra, katedras vadītāja, docente 
1995-2001 Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu 
katedra, lektore 
2001-2008 LU Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedra, asociētā 
profesore 
1997-2003  LPA, prorektore 
1999-2008 – LPA, profesore 
2003-2008 – LPA, rektore 
Kopš 2006.gada 7.decembra – Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle 



Kopš 2008.gada 1.jūlija – LU Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedra, 
profesore 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Meikališa Ā. Drošības līdzekļu kriminālprocesuālā reglamentācija Latvijas 

likumdošanā - R., LPA,1995, 13 al. 
2. Meikališa Ā. Kriminālprocesa tiesības. Vispārīgā daļa. 1.grāmata-R., RaKa,2000, 

39,3 a.l. 
3. Meikališa Ā. Pirmstiesas izmeklēšana- R.,Biznesa augstskola Turība,2001, 9,5 a.l. 
4. Meikališa Ā, Strada-Rozenberga K. „Kriminālprocess. Struktūrloģiskās shēmas ar 

paskaidrojumiem. A(vispārīgā) daļa.” R., Latvijas Vēstnesis, 2007. , 379 lapas.  
5. Meikališa Ā., Strada-Rozenberga K. „Kriminālprocess. Struktūrloģiskās shēmas ar 

paskaidrojumiem. B un C daļa.” , R., Latvijas Vēstnesis, 2009., 432 lapas. 
6. Meikališa Ā., Strada-Rozenberga K. Sešu rakstu kopa „Pārmaiņu laiks 

kriminālprocesā”, Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds, 21.02.2006., 14.03.2006., 
23.05.2006., 30.05.2006., 13.06.2006., 04.07.2006., 01.08.2006., 08.08.2006. 

7. Meikališa Ā. Kriminālprocesa uzsākšanas institūta attīstība un problēmas Latvijā, 
“Administratīvā un Kriminālā justīcija”, LPA, 2007.g. Nr.4(41), lpp. 145-160.    

8. Meikališa Ā., Strada-Rozenberga K., Piecu rakstu kopa „Pārmaiņu laiks 
kriminālprocesā turpinās”, Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds, 30.06.2009., 
11.08.2009., 18.08.2009., 01.09.2009., 15.09.2009., 06.10.2009. 

Raksti recenzējamos izdevumos 18 
Monogrāfijas 5 
Mācību grāmatas 24 
Citas publikācijas 33 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Valsts finansēti pētījumi -8 
Starptautiskie pētījumi-3 
Konferenču u.c. organizācijas komitejas, rakstu krājumu redakcijas kolēģijās u.tml. - 
16 
Uzstāšanās konferencēs 
Vietējās – 10 
Starptautiskās – 18 
Akadēmiskie kursi: 
Kriminālprocess A daļa 6 KP 

Pierādīšanas teorija kriminālprocesā maģistriem B daļa 2 KP 

Pierādīšanas problēmas kriminālprocesā maģistriem B daļa 4 KP 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

34 Latvijas un ārvalstu apbalvojumi 
LPA Akadēmiskas padomes priekšsēdētāja (līdz 2008.gada 30.jūnijam), 
LPA Rektora padomes priekšsēdētāja (līdz 2008.gada 30.jūnijam),  
LPA profesoru padomes locekle (līdz 2008.gada 30.septembrim),  
LPA promocijas padomes priekšsēdētāja (līdz 2008.gada 30.septembrim),  
Latvijas augstskolu rektoru padomes locekle (līdz 2008.gada 30.jūnijam), 



LPA un LU kopējās profesoru padomes locekle (līdz 2008.g.),  
Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētāja locekle Humanitāro un sociālo zinātņu 
tiesību zinātnes specialitātē,  
Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes apakšnozaru Valsts tiesības, 
Krimināltiesības un Starptautiskās tiesības promocijas padomes priekšsēdētāja no 
2009.gada 21.janvāra, 
 no 1999.gada – LPA „Raksti” redkolēģijas locekle,  
no 1999.gada – LPA teorētiski praktiskā žurnāla „Administratīvā un Kriminālā 
justīcija” redkolēģijas locekle, 
no 2003.gada -  Starptautiski zinātniski praktiskā tiesību žurnāla „Закон и Жизнь” 
(Moldovas Republikas Tieslietu ministrija) redkolēģijas locekle, 
no 2009.gada - Latvijas Krimināltiesību advokātu biedrības goda biedre, 
 no 2006.gada 23.maija (līdz 2009.gada 23.maijam) – ar Latvijas Zinātnes padomes 
lēmumu atzīta par ekspertu zinātņu nozares „Juridiskā zinātne” apakšnozarē 
„Krimināltiesības”. No 2009.gada 12.maija (līdz 2012.gada 2.maijam) - ar Latvijas 
Zinātnes padomes lēmumu apstiprināta  par ekspertu zinātnes nozarē – juridiskā 
zinātne, Latvijas Zinātņu akadēmijā  
2006.gada 7.decembrī ievēlēta par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli. 
 
 
 
 2009.gada 24.novembris  
                                                                    Ā.Meikališa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr.iur., doc. Jāņa Neimaņa  
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1976. 
  
Izglītība:   1994.-2000.  Studijas LU Juridiskajā fakultātē 
   2000.-2005.  Doktorantūras studijas LU Juridiskajā fakultātē  
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
   2005.   Tiesību doktors 
   2006.   Latvijas Universitātes docents  
 
Nodarbošanās: 
 

1999.-2001.  stundu pasniedzējs LU Juridiskās fakultātes 
Tiesību teorijas un vēstures katedrā  

2001.-2006.  lektors LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas 
un vēstures katedrā 

kopš 2006.  docents LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas 
un vēstures katedrā 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 

1. Neimanis J. Tiesību tālākveidošana. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006.  
2. Neimanis J., Tiļļa A., Spūle I. Biedrības biedra rokasgrāmata. Rīga: Aut. izd., 

2005. 
3. Neimanis J. Juridisku kāzusu risināšanas tehnika. Rīga, Aut.izd., 2004. 
4. Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga, Aut.izd., 2004. 
5. Vainovskis M., Neimanis J., Eversone M., Meļķisis E. Pētījums par tiesu 

prakses vispārinājumu veikšanas metodoloģiju. Rīga: Tieslietu ministrija, 
UNDP, 2004. 

 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 4 
Mācību grāmatas un mācību līdzekļi    3 



Konferenču tēzes     8 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
piedalīšanās dažādos LU grantos pētnieka statusā 
Akadēmiskie kursi: 

• Juridisko metožu mācība                    A  daļa                      3 KP  
• Tiesību tālākveidošana                B  daļa                      2 KP  
• Tiesību teorija                 A  daļa                      4  KP 
• Ievadprakse tiesā             A  daļa                      2  KP 
• Varas dalīšana un publiskā pārvalde  A  daļa                      2 KP 

 
Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    
Senators LR Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā 
2008.gada 19.maijā 

Mag. philol. Lailas NIEDRES 
dzīves un darba gājums  

(curriculum vitae) 
 
 
Dzimšanas datums: 1965. 
 
Personas kods: 200565-11212 
 
Izglītība:  augstākā 

  1983.-1988. LVU Svešvalodu fakultāte 

  Specialitāte: filologs, vācu valodas un literatūras pasniedzējs  

 2005. – 2008. studijas izglītības vadības zinātņu doktorantūrā LU 

  no 2008. studijas doktora augstākās izglītības programmā „Mākslas” LKA

  

   

 15.09.2004.-19.01.2005. programma „Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā 

pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība” 

LU 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
  30.01.1995. Filoloģijas maģistrs, Latvijas Universitāte 
 
Nodarbošanās: no 1988. gada lektore LU Svešvalodu katedrā un Valodu centrā 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 1. Schaffert, I., Niedre, L. Vācu-latviešu/latviešu-vācu juridiskā vārdnīca. 2. 

papildinātais izd. Rīga, 2003, 521 lpp. 

 2. Vildbergs, H., Messeršmits, K., Niedre, L. Pilsonis tiesiskā valstī. Rīga, 

2004, 332 lpp. 

 3. Ниедре, Лайла. Использование электронных ресурсов в курсе 

немецкого языка для юристов. Krāj. Вопросы лингвистики и 

лингводидактики иностранного языка делового и профессионального 

общения. Москва: Издательство Российского университета дружбы 

народов, 2006, 4 lpp. 



 4. Niedre, L. Verstehen und Verständigen. Methodische Hinführung zur 

Wissenschaftssprache Deutsch. Rīga, 2008, 64 lpp. 

Konferenču tēzes  11 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1990.- nozares valodas pasniegšanas metodika 
1994. vācu un latviešu juridiskā terminoloģija leksikogrāfiskā aspektā 
2004. vācu valoda latviešu zinātnes komunikācijā 
 
 2001. – 2003. dalība LU Eirofakultātes projektā „Vācu – latviešu/ latviešu – 

vācu juridiskā vārdnīca” 
 2007. dalība DAAD projektā „Vācu – latviešu/ latviešu – vācu juridiskās 

vārdnīcas 3. izd.   

 12.-14.10.2006. Baltischer Deutschlehrertag, Rīga, Latvija, sekcijas vadītāja 

 01.05.2007. – 30.06.2008. - Eksperts vācu valodā dabas zinātņu jomā 
projektā „Dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgo nozaru studējošo 
svešvalodu prasmju pilnveide” 
2007/0084/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0058/0063 ESS2007/70 

 2007., 2008. komisijas locekle jauno zinātnieku darbu konkursā LU projektā 
„Jaunākie pētījumi valodu apguvē” 

  

  

  

Akadēmiskie kursi: 

 Valo7004 Svešvaloda doktorantiem 

 Valo1101 Vācu valoda(juristiem), 4 KP 

 Valo1363 Vācu valoda I (brīvās izvēles daļa), 4 KP 

 Valo1364 Vācu valoda II (brīvās izvēles daļa), 4 KP 

 Valo2835 Vācu valoda II (veselības zinātņu maģistra programma 

māszinībās) 3 KP 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

11.11.2001-24.11.2001. darba grupas vadītāja Gētes institūta organizētajā 
seminārā „Multimediales Lern- und Lehrprogramm „Deutsch fuer Juristen”” 
Trīrā, Vācijā 

 2006. – 2007. koordinatore SIF finansētajam „Latviešu valodas apguves 
projektam” 2006.E.5/59/01 

 14.03.2008. – 20.06.2008. juridiskās vācu valodas kurss (64 stundas) 
Latvijas tiesnešu mācību centrā

 
 

 
 
 
 
 
Paraksts L. Niedre 
Datums: 10.12.2009. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                               

Dr .iur.  Elita Nīmande 
                                                 dzīves un darba gājums 
                                                   (curriculum vitae) 
 
 
 
 
Dzimšanas gads :       1964. 
Izglītība:  2001.- 2005. LU Doktorantūras tiesību zinātņu nodaļa 

  krimināltiesisko zinātņu apakšnodaļa 
                                     1995.- 1999. LU Juridiskās fakultātes maģistratūra 

           sociālo zinātņu maģistrs tiesību zinātnēs 
1982.-1987. LVU Juridiskā fakultāte 
1971.-1982. Rīgas 4. (angļu) vidusskola 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  
2007.g. 2.marts tiesību doktora zinātniskais grāds  
      (Dr.iur.) 
2008.g. Latvijas Universitātes docente 

Nodarbošanās : kopš 2008.gada janvāra – LU Juridiskās fakultātes 
Krimināltiesisko zinātņu katedras docente 
no 2003.gada - LU Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko 
zinātņu katedras lektore 
no 2001.gada - LU Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko 
zinātņu katedras asistente 
1987. – 2003. - dažādi amati (t.sk., izmeklētāja) LR Iekšlietu   
ministrijas sistēmā  
kopš 2007.gada – zvērināta advokāte 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. ‘’Noziedzīgu nodarījumu kriminālistiskā raksturojuma vēsturiskais aspekts’’.  LU 

žurnāls ‘’Latvijas Vēsture. Jaunie un jaunākie laiki.’’ 2002.gada Nr.4; 
2. ‘’Noziedzīgu nodarījumu kriminālistiskās izpratnes problēmas’’. LU Raksti, 2003; 
3. ‘’Tiesu ekspertīzes obligātuma problēma Baltijas jūras valstu 

kriminālprocesuālajos likumos’’. Starptautiskā zinātniskā konference ‘’Tiesību 
harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.un 21.gs.mijā’’ Rīga, 2004; 



4.  Logically Methodological Aspects of Positioning   Criminalistics in the System of 
Scientific Knowledge. (līdzautorībā) Starptautiskas zinātniskas konferences 
materiāli. Jurisprudencija. Mokslo darbai 65(57) tomas, Vilnius, 2005. 

5.  “Возможности криминалистики в  области антикриминальной политики 
государства”. (līdzautorībā) Сборник научных трудов. Харьковский НИИ 
судебной экспертизы им. Н.С.Бокариуса. Харьков. 2007. 

6. „Kriminālistikas izzināšanas priekšmeta īpatnības”. (līdzautorībā) Latvijas 
Vēstnesis. Jurista Vārds, Nr.29, 05.08.2008. 

7. „Kriminālistika. Kursa lekciju konspekts”. Rīga, 2008. 
8. „Criminalistics. Conspectus of study course”. Study aid. Riga, 2009. 
Raksti zinātniskos izdevumos un rakstu krājumos – 23. 
Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs – 9. 
 

 
 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1. Starptautiskās apmaiņas programmas Socrates/Erasmus koordinatoru ikgadējā 

tikšanā un tās ietvaros notiekošais kolokvijs „Eiropas Savienība kā vienota 
tiesiska telpa” Rīga, LU Juridiskā fakultāte, 2004.gada 27-29.maijs 

2. Kopš 10.2007. - Eiropas Krimināltiesību akadēmiskā tīkla (European Criminal 
Law Academic Network – ECLON) dalībniece,pētījums „The future of mutual 
recognition in criminal matters in Latvia”. 

 Akadēmiskie kursi: 
• Kriminālprocess, A daļa, 2005/2006., 2006/2007., 2007/2008.,   
       2008/2009.m.g.,6KP; 
• Kriminālistika, B daļa, 2001./2002., 2002./2003., 2003./2004., 2004/2005.,    

            2005/2006., 2006/2007., 2007/2008., 2008/2009., 2009/2010.māc.g., 3 KP;  
• Ievads tiesību zinātnē, A daļa, 2005/2006., 2006/2007., 2007/2008.māc.g., 

4KP; 
• Basics of applying criminal law, (ERASMUS studentiem), 2009/2010.māc.g., 

2KP. 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
2004. – 2005.gadā   LU Juridiskās fakultātes Apelācijas komisijas locekle 
2006.gadā                LU Juridiskās fakultātes Bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijas   
           locekle 
2007.gadā                 LU Juridiskās fakultātes Iestājpārbaudījumu komisijas   
           priekšsēdētāja 
2007., 2008.,            LU Juridiskās fakultātes Bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijas   
2009.gadā           priekšsēdētāja vietniece 
   
       
         
 
2009.gada  23.novembrī 

 
E.Nīmande 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latvijas Universitātes lektores Dainas Oses dzīves un darba 

gājums 
 
1. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS: 
Vārds, uzvārds :           Daina Ose 
Personas kods:             220371-10105 
Dzimšanas vieta :        Latvija, Viesīte 
Adrese:                        Rēzeknes pulka 17, dz.106, 
                                     Jūrmala, LV-2010  
                                     mob.t.26522084 
                                     e-pasts : daina.ose@navigator.lv                                                                                
Pārvalda svešvalodas:  krievu, vācu, angļu 
Izglītība :                      Augstākā 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: maģ.iur, maģ.oec 
Nodarbošanās:              lektors, zv. advokāte 
 
II ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS (par pēdējiem 6 gadiem): 
 
Publikācijas zinātniskos izdevumos: 
1. Ose D. Tiesas paziņojumi un izsaukumi, tiesas dokumentu izsūtīšana. Civilprocesa 
aktuālie jautājumi. 2007.gada zinātniskās konferences materiālu krājums. Rīga. TNA. 
2008. (107.-120.lpp.) 
2.  D.Ose . Mazo un vidējo uzņēmumu nodokļu un finanšu vides pilnveidošana// 
Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas – starptautiskās 
zinātniskās konferences zinātniskie raksti, Rīga, 2005.gada 13.-15.oktobrī., 148.-
155.lpp. 
 3. D.Ose, I.Seržante. Intelektuālā kapitāla aizsardzības problēmas Latvijā // 
Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas - Starptautiskās 
zinātniskās konferences zinātniskie raksti, Rīga, 2005.g., 285.-296.lpp. 
 
Mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos apgādos): 
1. D.Ose. Darba tiesību pamati, otrais papildinātais izdevums, R.RTU, 2007., 48 lpp. 
2. D.Ose. Darba tiesību pamati, R.RTU, 2006., 42 lpp. 
 



Populārzinātniskas publikācijas 
D.Ose. Tiesāšanās izdevumu atlīdzināšana un atbrīvošana no tiesas izdevumiem.// 
Jurista Vārds, 16.06.2009., Nr. 24/25, 23.-26.lpp. 
 
III PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA (par pēdējiem 6 gadiem): 

Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 15 gadi. 
Lekciju kursi: 
Rīgas Tehniskā universitāte : 
Bakalaura studiju realizācijā :“Tiesību pamati”, “Saimnieciskās un darba tiesības”, 
“Civiltiesības”, “Darba un sociālās tiesības”, “Nekustamā un kustamā īpašuma 
tiesiskie pamati” 
Maģistra studiju realizācijā: “Komerctiesības”, “Darba aizsardzības tiesiskie 
pamati”. 
Latvijas Universitāte: 
Bakalaura studiju realizācija : „Civilprocess”, „Sprieduma izpildes tiesības”,  
Maģistra studiju realizācija : „Civilprocesa aktuālās problēmas”. 
Vadīti bakalaura darbi : 42 
Vadīti maģistra darbi : 31 

 
IV ORGANIZATORISKAIS DARBS (par pēdējiem 6 gadiem) 
Pētījums : Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmumi par 
kasācijas tiesvedības izbeigšanu lietā, 2008. gada 24. aprīlis – 1. septembris, pasūtītājs 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, pētnieka darba pienākumi. 
 
 
 
 
 
__________________(D.Ose)                 ___________________
                paraksts                                                    datums  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKADĒMISKĀ PERSONĀLA CV 

Dr.iur., prof. Sanita Osipova  
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads:    1968. 
 
Izglītība:                 1986.-1991. studijas LVU Juridiskajā fakultātē 

 1992.-1997. studijas LU Juridiskās fakultātes doktorantūrā Tiesību 
zinātnes Tiesību teorijas un vēstures apakšnozarē.  

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  
 

1998. Tiesību zinātņu doktors 
1998. Latvijas Universitātes JF docente 
2001. Latvijas Universitātes JF asociētā profesore 
2006. Latvijas Universitātes JF profesore 
 

Nodarbošanās: 
1991. – 1997.                Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un 

politisko zinātņu katedras asistente 
1997 – 1998  Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un 

politisko zinātņu katedras lektore 
1998 – 2001.  Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un 

politisko zinātņu katedras docente 
2001 – 2006  Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētā profesore un 

Tiesību teorijas un vēstures katedras vadītāja. 
2006- patreiz                 Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore un Tiesību 

teorijas un vēstures katedras vadītāja. 
 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 

1. Osipova S.Universitāšu loma viduslaiku Eiropas pilsētas tiesiskās domas 
veidošanā // Latvijas vēsture jaunie un jaunākie laiki. 2003 // Nr. 1. (49), 20.-
29.lpp, 0.75 autorloksnes. 



2. Osipova S. Feodālo tiesību jēdziena dinamika.//Latvijas Universitātes raksti 
657. sējums Juridiskā zinātne. Rīga: Zinātne, 2003., 105.-117.lpp, 0.5 
autorloksnes. 

3. Osipova S. Viduslaiku tiesību spogulis. Rīga: TNA, 2004, 18 autorloksnes  
4. Osipova S.Islāma ticības un tiesību pirmsākumi.//Latvijas vēsture jaunie un 

jaunākie laiki. 2004. // Nr. 1. (53), 35.-46. lpp., 1 autorloksne. 
5. Osipova S. Sabiedrība tiesību socioloģijas skatījumā. // Likums un Tiesības, 

2006. Aprīlis, 8. sējums, Nr. 4. (80.), 2 autorloksnes 
6. Osipova S. Baltische Rechtstradition. Grām.: Zivilrechtsreform im Baltikum. 

Herausg. von H. Heiss,   Mohr Siebeck, 2006, S. 3. -18, 0,75 autorloksnes. 
7. Osipova S. Tiesību socioloģija kā juridiska zinātne un tās ģenēze. .//Latvijas 

Universitātes raksti 703. sējums Juridiskā zinātne. Rīga: Latvijas Universitāte, 
2006, 63.- 86. lpp. 1,25 autorloksne. 

8. Osipova S. Roze I. Tiesiskais nihilisms postsociālistiskā sabiedrībā. grām. 
Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā XX- XXI gs. mijā. Rīga: Latvijas 
Universitāte, 2006., 0,75 autorloksnes. 

9. Осипова С. Является ли гражданское общество однородным:вопросы и 
ответы в философии 19 века. // ПРАВОВЫЕ СОСТОЯНИЯ И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ, ОТРАСЛЕВОЙ 
И МЕЖОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ. Санкт- Петербург, 2006, том 2, с. 224-
232., 0.40 autorloksnes. 

10. Осипова С. Влияние Болоньского процесса на юридическое оброзование 
в Латвии. grām. Эволюция политической и правовой культуры России. 
Региональные особенности и влияние европейского фактора. ч. 2. 
Великий Новгород:  Новгородский ГУ, 2006, 0, 5 autorloksnes. 

11. Osipova S. Lettische Rechtswissenschaft nach der Gründung des lettischen 
Staates 1918. // Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte 29. Jahrgang 2007 Nr. 
1 /2, S. 60- 66., 0,5 autorloksnes. 

12. Osipova S. Genése et évolution du notariat en Lettonie du XIIIe au XIXe 
siécle // Le Gnomon. Revue internationale d'histore du notariat. Jullet – 
Septembre 2007 N. 152,  pp. 15- 24, 1, 2 autorloksnes 

13. Osipova S., Roze I.Tiesiskā nihilisma saknes Latvijā. // Drošība un tiesiskums 
Latvijā. zin. red. A.Tabūns. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 
2007., 40. līdz 59.lpp., 1 autorloksne. 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1. Latvijas Zinātņu Padomes projekts nr. 211 "Publisko tiesību lomas 

palielināšana sabiedrības drošības un tiesiskas valsts veidošanā Latvijā 
(Latvijas tiesu prakses saskaņošana ar Eiropas standartu prasībām) "Līgums no 
15. 11. 2000 līdz 31.12.2000. 

2. 2005. gadā un 2006. gadā Latvijas Zinātnes padomes sadarbības projekts 
02.0020.2.1. “Sociālās politikas, sociāli politiskas valsts veidošana Latvijā”. 

3. 2006. gada 1. augusts līdz 31. decembris LU projekta Nr. 2006/1-229739 " 
Tiesību evolūcija Latvijas teritorijā Krievijas impērijas sastāvā” (Letonika: 
Latvijas tiesību vēsture XVIII-XIX gadsimtā) vadīšana. 

4. 2007. gada 1. augusts līdz 31. decembris LU projekta Nr. ZP 51-020 " Tiesību 
evolūcija Latvijas teritorijā Krievijas impērijas sastāvā” (Letonika: Latvijas 
tiesību vēsture XVIII-XIX gadsimtā) vadīšana. 

Akadēmiskie kursi: 
Vispārējā valsts zinātne  B daļa Tiesību zinātņu bakalaura studiju programmā  48 st., 
3 KP 



Ārvalstu tiesību vēsture  B daļa Tiesību zinātņu bakalaura studiju programmā  
64 st., 4 KP 
Tiesību socioloģija  B daļa profesionālās tiesību zinātņu maģistrantūras studiju 
programmā 32 st., 2 KP 
Latvijas tiesību integrācija Eiropā  A daļa Tiesību zinātņu doktorantūrā 128 st 8 KP 
 

 
 
 

2009. gada 18. decembrī                                                                  S. Osipova 
 
 
Dr.phys., Dr.oec.,doc. Māra Pūķa 
dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas datums: 1948.  
 
Izglītība  
 
1966.-1971.  Studijas LU Fizikas un matemātikas fakultātē 
2000.- 2007.  Doktorantūra LU Ekonomikas un Vadības fakultātes Publiskās 
pārvaldes katedrā 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 
 
1984. Tehnisko zinātņu kandidāts 
1992. Nostrificēts fizikas doktora grāds, Dr.phys. 
2002., 2008  Latvijas Universitātes docents 
2007. Ekonomikas zinātņu doktors, Dr.oec. 
 
Nodarbošanās 
 
1970.-1991. Zinātniski pētnieciskās nodaļas vadītājs Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Fizikas institūta Speciālajā Magnētiskās hidrodinamikas konstruktoru birojā  
1991.-1994. Valdes priekšsēdētāja vietnieks Rīgas Kurzemes rajona pašvaldībā 
1992.-1994. Budžeta komitejas priekšsēdētāja vietnieks Rīgas pilsētas Domē 
1994.-1995. Valsts pilnvarnieks, Padomes loceklis a/s „Latvijas krājbanka”  
1998. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs 
1998.-2002. Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs 
2004. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas parlamentārais  sekretārs  
1994.- Latvijas Pašvaldību savienība, vecākais padomnieks  
2000 - docents LU Ekonomikas un vadības fakultātes  
Publiskās pārvaldes katedrā  
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējos 6 gados) 

1. Pukis M., (2004), The Progress of Regulation of Conflict of Interest in Local 
Government in Latvia, in book „Combating Conflict of Interest in Local 
Governments in the CEE Countries, edited by Barbara Kudrycka, OSI/LGI, 
pp.107-144. 



2. Pūķis M., Ruško J., Valters M., (2004), Publisko funkciju klasifikācija kā 
līdzeklis pārvaldes pilnveidošanai, zinātnisko rakstu krājumā „Statistikas un 
pārvaldes problēmas”, LSI, Rīga 2004, 110-124.lpp. 

3. Pūķis M., (2005-1), The Renaissance of Local Governments in Latvia (1989-
1994), The Baltic Way to Freedom, Non-violent struggle of the Baltic States 
in a global context, Riga, Zelta grauds, 2005, pp.241.-245. 

4. Zacesta L., Pūķis M. (2007), The Possibility of Creating Regional 
Governments in the Baltic States: the Case of Latvia, in „Baltic Partnerships. 
Integration, Growth and Local governance in the Baltic Sea Region”, ed. By 
Sylvain Giguere, OECD, 2007, pp.233-244. 

5. Pukis M., (2008), „Administrative Territorial Reform in Latvia”,  

6. Proceedings of the Copenhagen  Seminar „Chalanges in Europe’s local and 
regional government”, October 1, CEMR, KL, Danish Regions, pp.25-30 

7. Pukis M., Zacesta L., (2003-4), Impact of the EU Regional policy on Self-
Governments in the Baltic States, ULRGL/OSI, pp.32  

8. Пукис М., (2008), Система и реформы самоуправлений в Латвии, ССЛ, 
103 стр. 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos (pēdējos 6 gados) 24  
Konferenču tēzes (pēdējos 6 gados) 30  
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:  

• Starptautisko pētījumu projektu (ko īstenoja Atklātās sabiedrības institūts 
Budapeštā un Vietējās Pašvaldības Publisko pakalpojumu reformu iniciatīva 
2003.gadā) dalībnieks pētījumu ciklā par ES sagaidāmo ietekmi uz 
pašvaldībām Baltijas valstīs (ES reģionālās politikas ietekme Latvijā un 
Baltijas valstīs, ES sociālās politikas ietekme Latvijā). 

• Eiropas Savienības Reģionu komitejas Subsidiaritātes darba grupas loceklis 
kopš 2006.gada.  

Akadēmiskie kursi:  
• Politikas analīze, A  daļa, 4 kredītp.  

• Publiskās pārvaldes analīzes metodes, A daļa, 4 kredītp. 

• Pašvaldības un demokrātija (Biznesa vadības Koledža), A daļa, 2 kredītp. 

• Vadības teorija (sagatavots projekts), B daļa, 3 kredītp. 

• Publiskā sektora stratēģiskā vadība (sagatavots projekts),  A daļa, 4 kredītp. 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:  

• Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadītājs vai loceklis, recenzents; 



• Recenzents E.Vanaga un I.Vilkas monogrāfijai „Pašvaldību darbība un 
attīstība”, LU Akadēmiskais apgāds, 2005., LU doktorantu 2009.gada 
zinātniskajam krājumam  

• Oficiāli apstiprināts valstisko, pašvaldību vai ražošanas uzņēmumu 
konsultants, padomdevējs zinātnisko un akadēmisko ekspertu komisiju darbā: 

• Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks ; 

• Ministru prezidenta izveidotās Funkciju audita komisijas (2008) loceklis; 

• Eiropas Municipalitāšu un Reģionu Padomes Vietējās un reģionālās 
demokrātijas darba grupas loceklis 

• ES Reģionu komitejas subsidiaritātes darba grupas loceklis 
2009. gada 11. septembris  

Mg.iur. Agra Reigase 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

 
Dzimšanas gads :     1938 
Izglītība:                  1959.- 1965.  Studijas LVU Ekonomikas un juridiskajā fakultātē  
                                  1972.- 1976.  Aspirantūra LVU Juridiskās  fakultātes  
                                         Krimināltiesību, kriminālprocesa un kriminālistikas  katedrā 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1994. Tiesību maģistre 
Nodarbošanās: 
                                  1962.-1965.  laborante LVU Ekonomikas un juridiskās  
                                                             fakultātes Krimināltiesību, kriminālprocesa un  
                                                             kriminālistikas  katedrā 
                                  1965.-1969.  asistente LVU Krimināltiesību, kriminālprocesa  
                                                             un kriminālistikas  katedrā 
                       1969.- 1990.       vec. pasniedzēja LU Juridiskās fakultātes  
                                                             Krimināltiesisko zinātņu katedrā. 

                      1990.- 1996.   docenta amatā LU Juridiskās fak.  
                                                 Krimināltiesisko zinātņu katedrā. 
                      1996.- 2010.         lektore LU Juridiskās fak. Krimināltiesisko  
                                                   zinātņu katedrā. 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. A. Reigase. Par Latvijas Republikas Krimināllikuma tapšanu//  
      LatvijasVēstnesis, 1998.g.22.janv., Nr.16/17, 50 lpp. mašīnrakstā 
2. A.Reigase. Kā vērtēt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus bērniem//    
      Latvijas  Vēstnesis, 2003.g.28. janv., pielikums „Jurista Vārds”, Nr.4  
3. A. Reigase. Uzdevumu krājums krimināltiesību vispārīgā daļā. Mācību  
      līdzeklis.- Rīga: LU Apgāds, 2005. 
4. A. Reigase. Mantiskie sodi un to piemērošana/ Starpt. zin. konf.: Tiesību 

harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.- 21. gs.- Rīga, 2006. 
5. A. Reigse . Kriminālsoda- piespiedu darba- saturs un mērķis// Jurista 

Vārds, 2008.g. 9. sept., Nr. 34, 1.-7.lpp. 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 71 



Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1968. -1994.  Krimināltiesību attīstība Latvijā ( vēsturiskais aspekts) 
1994.-1998.   Krimināltiesību likumdošanas problēmas 
1999.-2010.   Kriminālsodu un citu valsts krimināltiesisko piespiedu līdzekļu  
                      pilnveidošana; 
                       Kriminālpolitikas jautājumi. 

   Akadēmiskie kursi: 
• Krimināltiesības. Vispārīgā daļa               A daļa          4 kredītp. 

   Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
               LU Jurid. Fak. Domes locekle 
               LU Goda tiesas locekle 
               LR Tieslietu ministrijas Krimināllikumdošanas pilnveidošanas darba grupas 
locekle 
2009.gada 24. novembrī                                                                     A. Reigase 

 
Dr.iur., asoc. prof. Daiga Rezevska 

dzīves un darba gājums 
Curriculum vitae 

Dzimšanas gads 
 

1974 

Izglītība, 
akadēmiskie 
nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

2005 
1998-2004  
 
 
 
1996-1997 
 
 
 
1992-1996 

LU asociētā profesore 
Tiesību doktora grāds, Latvijas Universitātes 
doktorantūras klātienes nodaļa; „Vispārējo tiesību 
principu aksioloģiskie un funkcionālie aspekti Latvijas 
tiesiskās sistēmas transformācijā” 
Tiesību maģistra grāds, Latvijas Universitātes Juridiskās 
fakultātes maģistrantūra, Valststiesību un politoloģijas 
zinātņu apakšprogramma, „Vispārīgie tiesību principi kā 
tiesību avots romāņu-ģermāņu tiesību saimes valstīs” 
Jurista kvalifikācija un tiesību bakalaura grāds ar 
izcilību, Latvijas Universitātes  Juridiskā fakultāte, 
„Dabiskās tiesības mūsdienu skatījumā” 

Nodarbošanās 
 

01.01.2005- 
 
01.09.1999-
31.12.2004 
 
01.09.1996- 
31.08.1999 
 
23.01.2007- 
 
01.12.2007- 
 
02.06.2005- 
 
10.05.1999- 
31.05.2005 
 
 

LU Juridiskā fakultāte Tiesību teorijas un vēstures 
katedra, asociētā profesore 
LU Juridiskā fakultāte Tiesību teorijas un vēstures 
(iepriekš – Tiesību teorijas un politikas zinātnes) katedra, 
lektore 
LU Juridiskā fakultāte Tiesību teorijas un vēstures 
(iepriekš – Tiesību teorijas un politikas zinātnes) katedra, 
asistente 
EDSO Samierināšanas un arbitrāžas tiesa, arbitra 
vietniece 
Valsts Prezidenta Konstitucionālo tiesību komisija, 
komisijas locekle 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, padomes 
locekle 
Juridiskais žurnāls "Likums un Tiesības" (LZP 
Vispāratzīts recenzējams zinātnisks izdevums 
tematiskajā blokā “Tiesību zinātne” kopš 28.12.2004, 
LZP lēm. nr. 8-2-4), galvenā redaktore, redkolēģijas 



 
23.12.2004- 
31.05.2005 
07.02.2002- 
31.05.2005 
22.01.1997-
26.04.1999 

locekle 
Nodibinājums Ratio iuris, (izdevniecība), valdes locekle 
 
Sabiedriskā organizācija juristu docētāju un praktiķu 
asociācija “Ratio legis”, priekšsēdētāja  
LR Satversmes tiesa, tiesneses palīdze 
 

Pētījumu 
projekti 
01.12.2001-
30.11.2002 
25.06.2001-
30.09.2001 
09.05.2001-
20.05.2001 
 
01.04.2000-
31.09.2000 
01.02.2000-
31.03.2000 
 
01.01.1998-
31.12.1998  
 
 

 
 
Phare projekts “Korupcijas novēršana tiesu sistēmā”, 
juridiskā eksperte 
Pasaules Bankas (WB) projekts "Latvijas tiesu varas 
snieguma monitorings", nacionālā juridiskā eksperte 
Atvērtās Sabiedrības Institūts (Open Society Institute) 
(Budapešta) projekts "Tiesu neatkarība Latvijā", 
nacionālā juridiskā eksperte 
ANO AP (UNDP) projekts "Vajadzību apzināšana 
Latvijas tiesību sistēmā", nacionālā juridiskā eksperte 
ANO AP (UNDP) projekts "ANO AP projekta "Latvijas 
tiesu un tiesnešu iespēju attīstīšana" galīgais 
novērtējums", nacionālā juridiskā eksperte 
ANO AP (UNDP) projekts “Tiesību normu oficiālās 
interpretācijas satura un norises pārstrukturēšana 
atbilstoši Rietumu standartiem un materiālu 
sagatavošana attiecīgo amatpersonu izglītošanai”, 
juridiskā eksperte 

Nozīmīgākās 
publikācijas 
 

1. Iļjanova D. Labas pārvaldības princips kā vispārējais 
tiesību princips: konkretizācija un piemērošana. Grām: 
Zin. red. Ozoliņa Ž., Reinholde I. Laba pārvaldība. Rīga: 
Zinātne, 2009, 137.-152. lpp. 
2. Iļjanova D. The Functional Meaning of General 
Principles of Law in the Application of Written Legal 
Norms. Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā zinātne, 
nr. 719, 59.-75. lpp. 
3. Iljanova D. The Constitutional Law of the Republic of 
Latvia. In: Kortmann C., Fleuren J., Voermans W. (Eds.) 
Constitutional Law of 10 EU Memberstates. The 2004 
Enlargement. Kluwer Law International, 2006, pp. V3- 
V65. 
4. Iļjanova D. Vispārējo tiesību principu nozīme un 
piemērošana. Rīga: Ratio iuris, 2005, 140 lpp. 
5. Iļjanova D. Vispārējo tiesību principu izpratnes 
izcelšanās vēsturiskā perspektīva. Latvijas Vēsture. 
Jaunie un Jaunākie Laiki, 2003, nr. 3(51), 38.-46. lpp. 
6. Iļjanova D. The mechanism of functional effect of 
general principles of law in the transformational period 
of Latvia’s legal system. Humanities and Social Science, 
3(40)/2003, pp. 5-25. 
 

Zinātniskā 
darbība 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Docētie   



 
Akadēmiskie  
kursi 
 

2006- 
2001-2006 
1999- 
 
1999-2003 
1999-2003 
1998-2001 
1996- 
Izstrādātie 
1999- 
 
 
1998- 

Juridisko metožu mācība (LU, A) (48 st., 4. kr.p.) 
Juridisko metožu praktikums (LU, A) (80 st., 5 kr.p.) 
Juridisko tekstu sastādīšana un analīze  
(Eirofakultāte; LU, B) (64 st., 4 kr.p.) 
Tiesības transformācijas procesā (RJA, A) 
Salīdzinošās tiesības (RJA, A) 
Juridiskās metodes mācība (LU, A) (48 st., 3 kr.p.)  
Tiesību teorija (LU, A) (64 st., 4 kr.p.)   
 
Juridisko tekstu sastādīšana un analīze  
(tiek realizēts Latvijas Universitātes Tiesību zinātnes 
programmā) 
Juridisko metožu praktikums (tiek realizēts Latvijas 
Universitātes Tiesību zinātnes programmā) 
 

 
Rīgā 2009. gada 17. novembrī  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr.iur., docente Anita Rodiņa 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads:   1974. 

Izglītība:  2003.-2006. g. studijas doktorantūrā Latvijas Universitātes   Juridiskā 
fakultātē. Iegūts tiesību doktora zinātniskais grāds valststiesībās, Dr.iur (doktora diploms 
Nr. 0062) 

1998. – 1999.g. studijas maģistratūrā Latvijas Universitātes Juridiskā fakultātē. Iegūts 
sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē (maģistra diploms Nr. 006291) 

1993. – 1998.g. Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte. Iegūta 
jurista kvalifikācija (jurista diploms Nr. 000335) 

Nodarbošanās:  2009. Gada 6. Janvāris – pašlaik Latvijas Universitātes Juridiskās 
fakultātes dekāna p.i. 
2008. gada 17. Decembris - ievēlēta prodekāna amatā 
2008. Gada janvāris – pašlaik docente Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 
Valststiesību zinātņu katedrā 
2007. gada 23. oktobrī Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēdē uzņemta zvērinātu 
advokātu skaitā 
2003. gada marts – 2008. Gada janvāris lektore Latvijas Universitātes Juridiskās 
fakultātes Valststiesību zinātņu katedrā 
2006. gada jūnijs – 2008. Gada marts SIA „RA konsultācijas” valdes locekle 
2000. gada septembris – 2003. gada marts asistente Latvijas Universitātes Juridiskās 
fakultātes Valststiesību zinātņu katedrā 
2000.g. janvāris – 2005. oktobris juriste VAS “Latvijas valsts meži”  
1998. g. janvāris – 2000. g. janvāris juriste a/s “Rīgas Tonis” un juriste a/s 
“Interbaltija Invest”  

1997.g. marts - 1998.g. janvāris tiesneša palīdze LR 
Satversmes tiesā 

Publikācijas:  
Rodiņa A. Konstitucionālās sūdzības teorija un prakse Latvijā. Rīga: Latvijas 

Vēstnesis, 2009. 
Rodiņa A.Pieteikuma iesniegšana Satversmes tiesā: teorija un prakse. ULTRA VIRES 
doktrīna konstitucionālo tiesu praksē.  Lietas ierosināšana Latvijas Republikas 
Satversmes tiesā. Satversmes tiesas 2007.gada konferenču materiālu krājums. Rīga: 
TNA, 2008. 



Rodiņa A. Konstitucionālā sūdzība – īpašuma tiesību aizsardzības institūts Latvijā. 7. 
starptautiskās zinātniskās konferences „Īpašums, tā apgrūtinājumi. Problēmas, 
risinājumi, iespējas” rakstu krājums. Rīga: Biznesa Augstskola Turība, 2006, 53.-
64.lpp. 
Rodiņa A. Konstitucionālā sūdzība: teorija un prakse Latvijā. Rodiņa A. 
Constitutional complaints: theory and practice in Latvia. Starptautiskās zinātniskās 
konferences „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21.gs. mijā” rakstu 
krājums. Rīga: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2006, 490.-515.lpp. 
Rodiņa A. Konstitucionālās sūdzības objekta attīstība Latvijā. Starptautiskās 
konferences „Tiesību pārkāpumu sekas privātajās un publiskajās tiesībās” zinātnisko 
rakstu krājums. Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 
2006, 127.-141.lpp.    
Rodiņa A. Latvijas–Krievijas robežlīgums: vai to var vērtēt Satversmes tiesa. Latvijas 
Vēstnesis, pielikums Jurista Vārds, 2005. 14.jūnijs, nr. 22 (377)  
Rodiņa A. Konstitucionālās sūdzības īstenošana Latvijā. Teorētiskie un praktiskie 
aspekti (I). Likums un Tiesības, 2004, 6. sēj., nr. 6 (58); Rodiņa A. Konstitucionālās 
sūdzības īstenošana Latvijā. Teorētiskie un praktiskie aspekti (II). Likums un 
Tiesības, 2004, 6. sēj., nr. 7 (59)  
Rodiņa A. Kā konstitucionālā kontroles tiek īstenota Igaunijā (I). Latvijas Vēstnesis, 
pielikums Jurista vārds 2003. 25. novembris, nr. 42 (230); Rodiņa A. Kā 
konstitucionālā kontroles tiek īstenota Igaunijā (II). Latvijas Vēstnesis, pielikums 
Jurista vārds, 2003. 2. decembris, nr. 43 (231) 
Rodiņa A. Kā pareizi saprast konkrēto kontroli. Latvijas Vēstnesis, pielikums Jurista 
vārds, 2002. 7. maijs, nr. 9 (242)  
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:   
LU rīkotā 67. Konference Rīgā, 2009. Gada janvārī – aprīlī. Nolasīts referāts 
„Satversmes tiesas process: aktualitātes un attīstības tendences” 
LU rīkotā 66. Konference Rīgā, 2008. Gada janvārī – maijā. Nolasīts referāts 
„Konstitucionālā sūdzība kā atsevišķas konstitucionālās kontroles forma  Eiropas 
konstitucionālās kontroles zemēs” 
Satversmes tiesas gadskārtējā konference „Lietas ierosināšana Satversmes tiesā” 
2007. gada 7. decembrī. Nolasīts referāts „Pieteikuma iesniegšana Satversmes tiesā: 
teorija un prakse” 
Satversmes spēkā stāšanās 85. gadadienas pasākums 2007. gada 7. novembrī. Nolasīts 
referāts „Personas loma Satversmes attīstībā un interpretācijā”  
LU Juridiskās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference „Tiesību harmonizācija 
Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās” 2007. gada 24.-27. janvārī. Nolasīts 
referāts „Satversmes tiesas kolēģiju lēmumi, to nozīme Satversmes tiesas procesā” 
7. starptautiskā zinātniskā konference „Īpašums, tā apgrūtinājumi: problēmas, 
risinājumi, iespējas” Rīgā, 2006. gada 2. jūnijā. Nolasīts referāts „Konstitucionālā 
sūdzība – īpašuma tiesību aizsardzības institūts Latvijā” 
LU rīkotā gadskārtējā konference Rīgā, 2006. gada 2. februārī. Nolasīts referāts „LR 
Satversmes tiesas sprieduma izpildes problemātika” 
Starptautiskais seminārs „Satversmes tiesas spriedumu interpretācijas problēmas” 
Rīgā, 2005. gada 2. decembrī. Nolasīts referāts „Konstitucionālās tiesas sprieduma 
izskaidrošanas izpratne, iespējamība un nepieciešamība Latvijā”  
Starptautiskā konference „Tiesību pārkāpumu sekas privātajās un publiskajās tiesībās” 
Daugavpilī, 2005.gada 15.-16. septembrī. Nolasīts referāts „Konstitucionālās sūdzības 
objekta attīstība Latvijā” 

http://www.lv.lv/index.php?menu_body=DOC&id=110294


Latvijas Juristu Biedrības rīkotā konference 2004. gada 19.-20. maijā „Satversmes 
tiesa Latvijā un Eiropā”. Nolasīts referāts „Eiropas valstu konstitucionālo tiesu 
salīdzinājums. Aktuālie jautājumi” 
Starptautiskā konference Latvijas Universitātē 2004. gada 28.-30. janvārī. Nolasīts 
referāts “Konstitucionālā sūdzība Latvijā: teorija un prakse”. 
Latvijas Universitātes rīkotā konference “Prezidenta loma demokrātiskas sabiedrības 
veidošanā” 2002. gada 28. novembrī. Nolasīts referāts “Valsts prezidenta vieta 
konstitucionālās kontroles institūtā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā”  
Latvijas Universitātes organizētā 60. konference 2002. gada janvārī – februārī. 
Nolasīts referāts “Konkrētās kontroles institūts”  
Piedalīšanās Dienviddānijas (Odenses) universitātē seminārā „Universities un a 
globalized world” 2006. gada 30. martā  
Piedalīšanās konstitucionālās politikas seminārā – diskusijā par Eiropas Kopienu 
tiesību piemērošanu Latvijā 2006. gada 19.-21. jūlijā   
Piedalīšanās K. Dišlera ikgadējā tiesībpolitikas konferencē (problēmu diskusijā) Rīgā, 
2005. gada 26. novembrī  
Piedalīšanās seminārā Dānijā Orhūsas Biznesa Skolā Universitātē „Responses to 
Regulatory Competition” 2005. gada 25.augustā  
Piedalīšanās starptautiskā konferencē „Starptautisko tiesību un ārpolitikas 
mijiedarbība: Latvijas intereses starptautisko mehānismu gaismā” 2005.gada 
22.oktobrī  
No 2004. gada 15. septembra līdz 2005. gada 19. janvārim veikta profesionālā 
pilnveide programmā „Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/Inovācijas 
austākās izglītības sistēmā/Izglītības darba vadība” (sertifikāts Nr. 0630) 
Divu nedēļu (2004. gada oktobrī) individuālais pētnieciskais darbs Vācijā, 
Heidelbergā - Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht 
Piedalīšanās starptautiskā seminārā Kopenhāgenā „Constitutional Traditions in 
Countries of the Baltic Sea Area” 2004 gada 7.-8. maijā 
Piedalīšanās Kopenhāgenas Biznesa skolas organizētajā 2 dienu kursā „Teaching and 
Learning” Rīgā 2004. gada oktobrī  
Stāžēšanās Orhūsas Universitātē (Dānijā), tai skaitā atsevišķu lekciju „Comparative 
constitutional law” noklausīšanās, diskusijas un viedokļu apmaiņa, uzklausīšana ar 
Orhūsas universitātes profesoriem un doktorantiem laikā no 2004. gada februāra līdz 
jūnijam 
Docētie studiju kursi:  
Konstitucionālās tiesības   A.daļa  5 kredītpunkti 
Konstitucionālā uzraudzība  B daļa  2 kredītpunkti 
Konstitucionālās tiesības un  
tiesību aizsardzības institūcijas   
(Concordia International  
University Estonia)   A daļa  4 kredītpunkti  
 
Papildus ziņas:  Recenzēta grāmata „ Hanss Jirgens Vildbergs un Gita Feldhūne 
”Atsauces Satversmei” 
 
 
 
2009.gada 30.novembrī                
A.Rodiņa 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Mag.iur. lektore Ieva Roze 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1974. 
 
Izglītība:   

1995. – 2001.  
Studijas LU Juridiskajā fakultātē. Kvalifikācija – diplomēts 
jurists. Diplomdarba tēma: Valsts iejaukšanās ekonomikā, 
izmantojot nodokļu politiku.  

2001. – 2002.  
Studijas LU Juridiskajā fakultātē, Tiesību teorijas un vēstures 
katedrā. Iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē. 
Maģistra darba tēma: Tiesību socioloģijas vēsturiskā attīstība 
Eiropā 20. gadsimtā.  

2004. – 2008.  
Studijas LU Juridiskajā fakultāte, Tiesību teorijas un vēstures 
katedras doktorantūrā. Eksmatrikulēta pēc studiju programmas 
pabeigšanas. 

2009. – pašreiz  
Tiek izstrādāts promocijas darbs par tēmu: „Sociālās 
mobilitātes tiesiskie aspekti, tās ģenēze un ietekme uz tiesību 
sistēmu un juridisko domu Latvijā.” 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 
 2002.  Sociālo zinātņu maģistrs. Mag.iur.  
 
Nodarbošanās:  

2001. - 2002.  
Biznesa augstskola TURĪBA, Juridiskās fakultāte, Tiesību 
teorijas katedra, lektore.  

2002. 01- 2002.06.  
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību teorijas un 
politikas zinātņu katedra, stundu pasniedzēja.  

2002. – 2005.  
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību teorijas un 
vēstures katedra, asistente.  

2005. – pašreiz 
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību teorijas un 
vēstures katedra, lektore.  



 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību lietartūra: 
 

1. Ļeva Petražicka ieguldījums tiesiskās domas attīstībā Latvijā. // Likums un 
Tiesības, 2008. jūlijs, 10. sējums, Nr. 7. (107.), 1.1 autorloksne (publikācija). 

 
2. Zinātnisko rakstu krājums Vācijā „Den Rechtsstaat in Lettland Stärken: 

Überlegungen und Herausforderungen Bezuglich der Rechtsgeschichte, 
Rechtsphilosophie und Soziologie", raksts „Contribution of Leon 
PETRAŻYCKI to the Develpoment of Legal Idea in Latvia", 2008. gads, 1.6 
autorloksne (publikācija) 

 
3. Tiesiskais nihilisms postsociālistiskajā sabiedrībā. Drošība un tiesiskums 

Latvijā. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts. 2007, 40.- 60. lpp. 1.1 
autorloksne (publikācija).  

 
4. Legal Sociology in the Process of Legislation and Law Application in Europe. 

Starptautiskā Socrates/Erasmus koordinatoru sanāksme - kolokvijs 2004. gada 
27.-29. maijs, LU Juridiskā fakultāte, 0.6 autorloksnes (referāts). Publicēts 
Law and Justice, Special Issue, 2005. Autorlokšņu skaits 0,6. 

 
5. Ģenētiskā tiesību socioloģija. Latvijas Universitātes zinātniskie raksti 2003. 

657. sējums. Juridiskā zinātne. Rīga: Zinātne. 0.6 autorloksnes (publikācija). 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 
Akadēmiskie kursi: 
 
Vispārējā valstszinātne   B daļa  3 kredītp. 
Sociālo un politisko ideju vēsture  C daļa  2 kredītp. 
Tiesību socioloģija    B daļa  2 kredītp. 
Antīko kultūru mantojums    C daļa  2 kredītp. 
Ievads tiesību zinātnē    B daļa  2 kredītp. 
Tiesību filozofija    A daļa  3 kredītp. 
Juridiskā kultūra    C daļa  1 kredītp. 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
Referāti: 

1. 67. Latvijas Universitātes Akadēmiskā konference, Tiesību teorijas un 
vēstures sekcija „Tiesību vēsturnieki 20. gs. - juristi enciklopēdisti”; 
„Profesors Kārlis Dišlers” 2009. gada 12. februāris. 0.5 autorloksnes (referāts.) 

2. LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures katedras organizētā V. 
Kalniņa piemiņas konference. „Ļeva Petražicka ieguldījums tiesiskās domas 
attīstībā Latvijā". 2007.gada 23. novembris, 1.25 autorloksnes (referāts). 

3. Tiesiskais nihilisms postsociālistiskajā sabiedrībā, starptautiskā zinātniskā 
konference „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21. gs.”. 
29.01.2004. (referāts). 
 

Profesionālā darbība: 



1. Dalība Eiropas Savienības projektā Nr. 2007/1.1./1 „Trešo valstu pilsoņu 
integrācijas sistēmas veidošana”. Projekta uzdevums ir sekmēt uzņemošas 
sabiedrības veidošanos, kas, apzinotis imigrācijas politikas jēgu un 
nepieciešamību, spētu adekvāti reaģēt pret imigrantiem, viesstrādniekiem gan 
ikdienas saskarsmes situācijās, gan valsts sniegto sociālo pakalpojumu līmenī. 
Izpētes gaitā iegūtie rezultāti tiks analizēti Latvijas un Eiropas Savienības 
imigrācijas un integrācijas tiesiskā regulējuma kontekstā un kalpos par 
informatīvo pamatu konkrētiem ieteikumiem trešo valstu valstspiederīgo 
integrācijas strukturālo barjeru novēršanai, iekļaujošas vides veidošanai un 
tiesību aktu pilnveidei. Baltic Institute of Social Science. 

2. 2009. – pašreiz.  SIA „Corde” valdes locekle. 
3. 2004. – 2009.  Zvērinātu advokātu birojs „Loze, Grunte & Cers”, 

juriste. 
4. 2002. – 2004.   Zvērināta advokāta Valtera Genca birojs, juriste. 

 
2010. gada 5. janvāris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Latvijas Universitātes profesora Jāņa Rozenfelda dzīves un darba gājums 
 

I VISPĀRĪGĀS ZIŅAS 
Vārds, Uzvārds:    Jānis Rozenfelds 
Personas kods:    150646-10601 
Adrese:     Akmeņu iela 15-56, Rīga 
e-pasts:     rozenfelds@bkc.lv 
Pārvalda svešvalodas:   Krievu, angļu 
Izglītība:     Augstākā 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

Ar Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes profesoru padomes 2004. gada 21. 
decembra lēmumu Nr.11 ieguvis Profesora akadēmisko nosaukumu juridiskajā 
zinātnē. 
Ar Latvijas Universitātes Habilitācijas un promocijas padomes 1999. gada 16. 
marta lēmumu Nr.2 ieguvis Asociētā profesora akadēmisko nosaukumu 
juridiskajā zinātnē. 
Ar Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Domes 1993. gada 18. jūnija 
lēmumu piešķirts Docenta akadēmiskais nosaukums. 
Ar Latvijas Universitātes habilitācijas un promocijas padomes 1993. gada 23. 
marta lēmumu Nr.41 ieguvis tiesību doktora zinātnisko grādu. 

Cand. Sc., Dr.iur. 
Zvērināts advokāts, profesors 
 
II ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS (par pēdējiem 6 gadiem) 
LZP un citu valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dalībnieks vai vadītājs: 

2001. - 2003. gadā pētnieks grantā Nr. 489 "Jaunais Komerclikums un tā 
realizācijas prakse". 
2008. gadā pētnieks saistībā ar Civillikuma Lietu tiesību daļas (ceturtās, piektās, 
sestās un septītās nodaļas) modernizācijas nepieciešamību Tieslietu Ministrijas 
uzdevumā. 
Latvijas Republikas Satversmes komentāru izstrādes darba grupas dalībnieks. 

Publikācijas atbilstošajā zinātnes nozarē: 
1. Rozenfelds J. “Intellectual Property Protection in Latvia”, izdevumā “Humanities 

and Social Sciences. Latvia. Current Topics in Latvian Law”, galv. red.Viktors 
Ivbulis, No 3 (40)/2003. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. 

2. IP Value 2004: Building end enforcing intellectual property value. An 
international guide for the boardroom. "Intellectual property protection". Globe 
White Page, 2004, p. 325 – 328. 

3. "Lietu tiesības". Zvaigzne ABC, R. 2004, 294 lpp. 
4. J.Rozenfelds.1939.gada līgums par vācu tautības Latvijas pilsoņu pārvietošanu uz 

Vāciju un daži tā izpildes mantiskie aspekti. // Latvijas Vēsture. Jaunie un 
jaunākie laiki. 2004, 3(55), 23.-29.lpp. 

5. Rozenfelds J. Intelektuālā īpašuma aizsardzība Latvijā: pārskats par lietām, kas 



saistītas ar preču zīmju pārkāpumiem. Konferences „Intellectual property: a means 
for worldwide protection” (20.10.2004. – 21.10.2004.) informatīvajā pārskata 
materiālā (ed. Christian T. Campbell, LL.M., LL..B.; Peter Pawloy, Dipl.-Ing.) 
Center for International Legal Studies (Salzburg / Austria), 2004. 

6. Rozenfelds J. Collision between Internal Defects of a Transaction Disposing of 
Immovable Property and the Land Register Deed in the Case-law of Latvian 
Courts. Law and Justice: 2005 (special issue), Nevalstiskā bezpeļņas organizācija 
“Ratio iuris”, 56. -61. lpp.  

7. Rozenfelds J. Nekustamā īpašuma atsavināšanas darījuma iekšējo trūkumu un 
zemesgrāmatu akta ieraksta kolīziju risinājums Latvijas tiesu praksē, izdevumā 
Tiesību harmonizācijas Baltijas jūras reģionā 20.-21. gadsimta mijā (red. Vija 
Kaņepe), Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2006. 

8. Rozenfelds J. The Concept and Content of Property Rights in Latvian Law / 
Īpašuma tiesību jēdziens un saturs Latvijas tiesībās. Latvijas Universitātes raksti: 
Juridiskā zinātne 719. sējums – 2007. 

9. Rozenfelds J. Romiešu civiltiesību pasniegšanas metodika Latvijas Universitātē 
un tās ietekme uz Latvijas tiesībām // Likums un tiesības 10. sējums, nr. 6., 2008. 
gada jūnijs, 10. sējums, nr. 7., 2008. gada jūlijs. 

10. Rozenfelds J. Valdījuma teorijas (Possession Theories) Latvijas Universitātes 
Zinātniskie raksti. 740. sējums. R., 2008. 42. – 60. lpp. 

11. "Intelektuālais īpašums". Otrais, labotais un papildinātais izdevums. Zvaigzne 
ABC, R, 2008, 272 lpp. 

Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos: 
1. Piedalīšanās starptautiskā zinātniskā konferencē "Tiesību harmonizācija Baltijas 

jūras reģionā 20.-21.gs. mijā", 2004.gada 29.-30.janvārī. Civiltiesisko zinātņu 
sekcijas vadītājs ar referātu "Īpašuma atsavināšanas darījumu iekšējo trūkumu un 
zemesgrāmatu aktu kolīziju risinājumi tiesā". 

2. Piedalīšanās ar referātu „Latvijas privāttiesību attīstības tendences pēc neatkarības 
atjaunošanas de facto” Latvijas Universitātes 2007. gada 24. janvārī rīkotajā 
konferencē. 

3. Piedalīšanās ar prezentāciju „Teaching of IP rights in the University of Latvia” 
konferencē „Disseminating IP knowledge in iniversities” European Patent Office, 
Helsinki, 9-10 October 2007. 

4. Piedalīšanās ar prezentāciju „Romiešu civiltiesību pamatu kursa pasniegšanas 
 metodika LU un tās ietekme uz Latvijas tiesībām” Voldemāra Kalniņa simtgadei 
veltīta starptautiska zinātniska konference Latvijas Universitātē, 2007. gada 22.-
23. novembrī. 

5. Piedalīšanās Latvijas Patentu valdes 2008. gada 16.-17. aprīlī rīkotajā 
starptautiskajā konferencē „Intellectual Property and Economy” ar prezentāciju 
„Protection of Intellectual Property in the LB practice”. 

6. Pētījuma par Civillikuma Lietu tiesību daļas (ceturtās, piektās, sestās un septītās 
nodaļas) modernizācijas nepieciešamību prezentācija Tieslietu Ministrijā 2008. 
gada 28. novembrī. 

7. Piedalīšanās Latvijas Universitātes 2009. gada 12. februāra konferencē ar referātu 
„Labticīga ieguvēja aizsardzība”. 

8. Piedalīšanās 2009. gada 26. marta Uzņēmumu Reģistra rīkotajā konferencē par 
firmas lietojumu un nepieciešamajām izmaiņām likumos. 

 
III PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA (par pēdējiem 6 gadiem) 
Izstrādātie un docētie studiju kursi: 



Tiesību zinātnes – profesionālā maģistra studiju programmā: Īpašuma tiesību 
īstenošanas problēmas (B daļa, 2.kredītp.); 
Tiesību zinātnes – profesionālā maģistra studiju programmā: Intelektuālā īpašuma 
tiesības (B daļa, 2.kredītp.); Lietu tiesības (A daļa, 4.kredītp). 

 
IV ORGANIZATORISKAIS DARBS (par pēdējiem 6 gadiem) 
Latvijas Universitātes Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājs. 
Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares apakšnozarēs civiltiesības un tiesību 
teorija un vēsture promocijas padomes priekšsēdētājs. 
Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes profesoru padomes loceklis.  
Doktorantūras skolas „Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas 
nodrošināšana” vadības padomes loceklis. 
Starptautiskās zinātniskās konferences "Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 
20.-21.gs. mijā" (2004.gada 29.-30.janvāris) Civiltiesisko zinātņu sekcijas vadītājs. 
Latvijas Universitātes Zinātnisko rakstu (Akta Universitatis Latviensis) Tiesību sērijas 
redkolēģijas loceklis. 
 
_________________________ 
J.Rozenfelds   07.01.2009. 
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zinātniskās konferencēs un kongresos(2001 –2008) 
 

1. 2009. Challenges of European Political Education in Latvia.// Eiropas komisijas 
programmas „Education and Cultura/ Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agensy” un Konrada Adenauera fonda (partnerībā ar LU un Jaan 

http://www.sac.lv/


Tönissen Institute, Tallina) projekta „Adventure Sphere Europe” atklāšanas 
konferencē, 2. oktobrī Rīgā. 

2. 2009. Rubene Z., Ķestere I. Compulsory Secondary Education in the Soviet 
Union: Expectations and Reality. (Soviet Latvia, 1970 – 1990. 31th session of the 
International Standing Conference for the History of Education, - Utrehtas 
universitāte, Nīderlande, 2009. gada 26. -29. augusts. 

3. 2009. Welche Werte für welches Europa? Grundfragen einer Erziehung für 
Europa. uzstāšanās Frauenhofer- Zentrum Mittel-Ost-Europa (MOEZ) un 
Leipcigas universitātes organizētajā podiumdiskusijā Leipcigā, Vācijā 2009. gada 
26. martā. 2009.  

4. 2009.Universitäre Veränderungen im postsowjetischen Bildungsraum:Zur 
Bedeutung des kritischen Denkens. Uzstāšanās ar priekšlasījumu         
starptautiskā simpozijā “Ost-und Mitteleuropa und die EU: 
Lernprozesse–Barrieren–Chancen. Osteuropa-Tage der Universität Tübingen.” 
Tībingenas universitātē, Vācijā no17. līdz 20.februārim. 

5. 2009. Rubene Z., Vanaga I. Totalitārisma vērtību implikācijas postpadomju 
izglītības telpā. Rezultāti Latvijā. – LU 67. zinātniskās konferences PPF 
plenārsēde, 5. februāris. 

6. 2008. Rubene Z , Krūze A., Rutka L. Die Rezeption Eduard Sprangers und 
Theodor Litts im Baltikum. XII Theodora Litta simposijs „Theodor Litt – Eduard 
Spranger: Philosophie und Pädagogik, Kollegialität und Freundschaft“. Leipcigas 
universitāte, Theodora Litta izpētes centrs, Vācija, 2008. gada 23.- 24. oktobris. 

7. 2008. Rubene Z., Kokare M. The Culture of a School in the Situation of 
Postmodernism. Latvian Case. Starptautiskā konference „Education, Economie et 
Societe”.Analytrics. Parīze 17.-19. jūlijs.  

8. 2008. Rubene Z., Geikina L., Svece A. Implications of Totalitarian Values in the 
Post-Soviet Educational Space: The Theoretical and Methodological Research 
Basis. ATEE Spring University, Rīga, 2.-3. maijs.  

9. 2008. Rubene Z. Cilvēka tēls mūsdienu pedagoģijā: ieskats pedagoģiskās 
antropoloģijas teorijās. LU 66. zinātniskās konferences Pedagoģijas sekcija, 14. 
februāris.  

10. 2008. Rubene Z. Totalitārisma vērtību implikācijas postpadomju izglītības telpā. 
Metodoloģiskais un teorētiskais pamatojums. – LU 66. zinātniskās konferences 
PPF plenārsēde, 8. februāris. 

11. 2007. Rubene Z , Krūze A. Rezeption der deutschen Erziehungsphilosophie in 
Lettland. XI Theodora Litta simposijs „Theodor Litt – im Spannungsfeld 
zwischen Philosophie und Pädagogik“. Leipcigas universitāte, Theodora Litta 
izpētes centrs, Vācija, 2007. gada 25.- 26. oktobris.  

12. 2007. A Search for Gender Equality in Modern Education: Problems and 
Perspectives.// Changing Education in a Changing Society. ATEE Spring 
University. Starptautiska zinātniska konference Klaipēdas universitāte, Lietuva, 
2007. gada 4. – 5. maijs. 

13. 2006. Problems of Pedagogy in the Situation of Postmodernism.// Teacher of the 
21st Century: Quality Education for Quality Teaching. ATEE Spring University. 
Starptautiska zinātniska konference LU PPF, Rīga, 2006. gada 2. – 3. jūnijs.  

14. 2006. Entwicklung des kritischen Denkens – ein europäisches Studienziel. 
Starptautiska konference „Sprachen und Schulpolitik in multikulturellen 
Gesellschaft“ Leipcigas universitāte, Leipciga, Vācija, 2006. gada 23. – 24. 
janvāris. 

15. 2005. Проблемы образования в ситуации постмодерна. Европейский 
контекст. IV Krievijas filosofijas kongress. Maskavas Valsts Universitāte. 
Maskava, Krievija, 2005. gada 23. – 28. maijs. 

16. 2005. Kritiskā domāšana studiju procesā. 63. Latvijas Universitātes zinātniskā 
konference. Augstskolas pedagoģijas sekcija. LU, Rīga, 2005. gada 10. februārī. 



17. 2004. Die Untersuchung des kritischen Denkens Jugendlicher im 
Universitätsstudium. Starptautisks seminārs “Lehrerbildung im europäischen 
Kontext: Innovation und Qualität” Zentrum für Leherbildung Universität 
Münster, Minstere, Vācija, 2004. gada 15. –17. oktobris. 

18. 2004. Youth's critical thinking in university – level study activities. 7. 
starptautiskā ATEE skolotāju izglītības vasaras universitāte (TESU) “European 
added value in teacher education: The role of teachers as promoters of basis skills 
acquisition and facilitators of learning”, Tartu, Igaunija, 2004. gada 6. – 8. maijs. 

19. 2003. Rubene Z., Bukša I.. Introduction Conditions of the Program “Philosophy 
for Children” in Latvia. IX starptautiskā zinātniskā konference, Viļņas 
pedagoģiskā universitāte, Vilņa, Lietuva, 2003. gada 20.–21. marts. 

20. 2002. Mežinska S., Rubene Z. Freude am Denken – ein neuer Zugang zum 
fächerübergraifenden Unterricht. Internacionālais filosofijas kongress, I’AIPPH, 
Bonna, Vācija, 2002. gada 30. oktobris – 3. novembris.   

21. 2002. Jauniešu uzskatu izpēte sabiedrības demokratizācijas kontekstā. 
Starptautiskā konference “Decade of Reform: Achievements, Challenges, 
Problems II”. ATEE Spring University, Rīga, 2002. gada  1.–2. maijs. 

22. 2001. Kritisches Denken der Jugendlichen im Socialkulturellen Sinn. VIII 
starptautiskā zinātniskā konference. Viļņas Pedagoģiskā universitāte, Viļņa, 
Lietuva, 2001. gada 14. –16. novembris.  

23. 2001. Studējošo jauniešu kritiskās domāšanas veidošanās situācija Latvijā 
20./21. gs. mijā. II Pasaules latviešu zinātnieku kongress, Rīga, 2001. gada 14.–
15. augusts. 

24. 2001. Rubene Z., Ozola Z. Skolas vadības pozīcija skolotāju kritiskās domāšanas 
veidošanā. Starptautiskā zinātniskā konference “Pedagoģiskās inovācijas 
skolotāju izglītībā.” LPU, Liepāja, 2001. gada 30. maijs.  

25. 2001. Kritiskā domāšana kā efektīvas komunikācijas veicinātāja. Starptautiskā 
zinātniskās konference “Komunikācija un kopība”, LLU, Jelgava, 2001. gada 17.-
18. maijs.  

26. 2001. Critical Thinking within the Context of Youth’s Value – Orientation 
Development. Latvian Case. Starptautiskā konference “Realising Educational 
Problems.” ATEE Spring University 2001, Klaipēda, Lietuva, 2001. gada 3.–6. 
maijs.   

III PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Vadāmie doktora darbi 5                       
Vadītie maģistra darbi   31 
Vadītie diplomdarbi un bakalaura darbi   21 
Docētie studiju kursi  
1. Audzināšanas teorija un metodika ( no 2002. līdz 2004. LU Pedagoģijas maģistra 
programmā, kopš 2003. profesionālajā studiju programmā “Vidusskolas matemātikas 
skolotājs”) 
2. Estētika (RPIVA no 1996. līdz 2000.; LU Pirmskolas pedagoģijas profesionālajā studiju 
programmā no 2001.līdz 2005.)   
3. Ētika (RPIVA no 1996. līdz 2000.; LU Pirmskolas pedagoģijas profesionālajā studiju 
programmā no 2001 līdz 2005.)   
4. Filozofijas pamati un vēsture (no 2000. līdz 2006. LU Psiholoģijas bakalaura programmā; 
kopš 2004. LU Pedagoģijas bakalaura programmā; kopš 2006. LU Pirmskolas pedagoģijas 
profesionālajā studiju programmā.)  
5. Izglītības filozofija (kopš 2002. LU Pedagoģijas maģistra programmā; kopš 2005. LU 
Izglītības zinātnes maģistra programmā; 2003.-2006. LU Matemātikas maģistra programmā; 
kopš 2003. LU Ķīmijas maģistra programmā.) 
6. Kritiskā domāšana (RPIVA no1996. līdz 2000.; no 2001. līdz 2007. LU Pedagoģijas 
bakalaura programmā; no 2002. līdz 2007. profesionālajā studiju programmā “Vidusskolas 
ģeogrāfijas skolotājs”) 



7. Mūsdienu ētikas problēmas (no 2001.līdz 2007. LU Pedagoģijas bakalaura programmā, 
kopš 2006. LU PIC profesionālajā programma Sociālo zinību skolotājs)) 
8. Pētījums pedagoģijā (2006.-2008) LU Pedagoģijas bakalaura programmā)  
9. Pedagoģijas metodoloģija I: teorijas un metodoloģiskās pieejas (kopš 2007. LU 
Pedagoģijas bakalaura programmā) 
10. Pedagoģijas pētniecības loģika: metodoloģija un teorijas (kopš 2007. LU Pedagoģijas 
maģistra programmā) 
               
Izstrādātie studiju kursi    

1. Pētniecība izglītībā.3 kp. 
2. Mediju pedagoģija.2 kp. 
3. Pedagoģijas metodoloģija I: teorijas un metodoloģiskās pieejas 2kp 
4. Pedagoģijas pētniecības loģika: metodoloģija un teorijas 2kp 
5. Pētījums pedagoģijā 2 kp 
6. Izglītības filosofija 2 kp 
7. Kritiskā domāšana 2 kp 
8. Mūsdienu ētikas problēmas 4 kp                                                                  

Kvalifikācijas celšana ārzemju vai Latvijas augstskolās un 
pētniecības iestādēs  

1. 2009. gada 19. -25. oktobris. “Erasmus” mācībspēku mobilitātes programmas 
ietvaros lekciju lasīšana un darbs semināros kopā ar zinātnisko līdzstrādnieci Iris 
Mortag Leipcigas Universitātes Pedagoģijas fakultātē, Vācijā. 

2. 2009. gada 23. -28. marts. Piedalīšanās starptautiskajā seminārā “Fördern in der 
Schuleingangsphase” Leipcigas Universitātē, Vācijā. 

3. 2008. gada 28. janvāris līdz 2. februāris. “Erasmus” mācībspēku mobilitātes 
programmas ietvaros lekciju lasīšana un darbs semināros kopīgi ar profesoriem A. 
Liesneri, K. J. Pazzini, H. K. Kolleru Hamburgas Universitātes Pedagoģijas, 
psiholoģijas un sporta zinātnes fakultātē, Vācijā. 

4. 2008. gada 07. -15. janvāris. Piedalīšanās starptautiskajā seminārā “Europa im 
Gespräch: Lettland - Deutschland” Leipcigas Universitātē, Vācijā. 

5. 2007. gada maijs. Vācu valodas zināšanu pilnveide Gētes institūtā (B 2.3), Berlīnē, 
Vācijā. 

6. 2007. gada 08. -16. janvāris. Piedalīšanās starptautiskajā seminārā “Europa im 
Gespräch: Lettland - Deutschland” Leipcigas Universitātē, Vācijā. 

7. 2006. gada 27.-29. oktobris. Piedalīšanās I’AIPPH organizētajā starptautiskajā 
seminārā „Europa im 21. Jahrhundert. Herausforderungen duch moderne 
Technologien und Globalisierung.” K. Adenauera fonda izglītības centrā Eichholz 
(Bonna), Vācija. 

8. 2006. gada 26. – 30. jūlijs. Viesošanās Minsteres universitātes (Vācija) Skolotāju 
izglītības centrā. 

9. 2006. gada 16.-25. janvāris. Piedalīšanās starptautiskajā seminārā “Europa im 
Gespräch: Lettland und Deutschland” K. Adenauera fonda izglītības centrā 
Vendgrēbenē un Leipcigas Universitātē, Vācijā.  

10. 2005. gada 21.-26. novembris “Socrates” mācībspēku mobilitātes programmas 
ietvaros darbs lekcijās un semināros kopīgi ar prof. Jozefu Heldu Tībingenes  
Universitātes Pedagoģijas institūtā, Vācijā. 

11. 2004. gada 14. decembris. Piedalīšanās Fridriha Eberta fonda (Vācija) un Tartu 
universitātes (Igaunija) rīkotajā podiumdiskusijā kopā ar Arne Rannike (Ziemeļu 
akadēmija, Igaunijas Filosofijas biedrība) un Hallike Harro - Loidi (Tartu 
universitātes Komunikāciju zinātņu fakultāte) par monogrāfijas “Sapere aude! 
Critical Thinking in University Studies in Latvia” problemātiku Domus Dorpatensis 
centrā Tartu, Igaunijā. 

12. 2004. gada 19.-28. janvāris. Piedalīšanās starptautiskajā seminārā “Europa im 
Gespräch” K. Adenauera fonda izglītības centrā Vendgrēbenē un Leipcigas 
Universitātē, Vācijā.  



13. 2003. gada 7.-8. jūnijs. Piedalīšanās Tībingenes universitātes (Vācija) un LU 
organizētajā seminārā “Computer – Assited Analiysis of Qualitative Data with 
AQUAD Six.”, Rīgā. 

14. 2003. gada 19.-29. janvāris. Piedalīšanās starptautiskā seminārā “Europa im Gespräch 
– Lettland, Deutschland und die Erweiterung der EU” Adenauera fonda izglītības 
centrā Vendgrēbenē un Leipcigas Universitātē, Vācijā.  

15. 2002. gada februāris - maijs. “Socrates” programmas ietvaros stažēšanās Leipcigas 
Universitātē, Vācijā promocijas darba izstrādei. 

Darbība ekspertu padomēs un nevalstiskajās organizācijās 
 
Kopš 2009. LZP eksperte vispārīgajā un sociālajā pedagoģijā  
Kopš 2007.Teodora Litta biedrības (Vācija, Leipciga) biedre. 
Kopš 2005. konsultatīvās padomes locekle mācību priekšmetā filosofija LR IZM Vispārējās 
izglītības satura un eksaminācijas centrā.  
Kopš 2005. mācību literatūras eksperte LR IZM Vispārējās izglītības satura un eksaminācijas 
centrā.  
Kopš 1998. nevalstiskās organizācijas “Filosofiskās izglītības centrs” līdzdibinātāja un biedre. 
Kopš 2001. starptautiskās organizācijas I’AIPPH ( Association Internationale des Professeurs 
de Philosophie) biedre. 

 
                   Zanda Rubene………………………Rīgā, 2009. gada 13. jūnijs.  

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Mg.iur.  Māra Ruķera 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1976.  

Izglītība:  1994.-1999. Studijas Latvijas Universitātes Juridiskā 
fakultātē   
1999.-2000. Studijas Latvijas Universitātes Juridiskās 

fakultātes maģistrantūrā 
2008.- Studijas Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 

doktorantūrā 
 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2000. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 

Tiesību zinātņu maģistra grāds 
2002.   Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 
lektors 
    

Nodarbošanās: 1996.-1998. Konkurences padomes Konkurences biroja 
referents  
1998.- 2001. Satiksmes ministrijas Informātikas departamenta 

vecākais referents 
2001. – 2004. Datu valsts inspekcijas direktores un iestādes 

padomnieks 
2004. -            SIA „E-sabiedrības risinājumi” valdes loceklis, 

jurists 
 
Darbība starptautiskās organizācijās: 

 
2001.-2004.  Latvijas pārstāvība Eiropas Savienības institūcijās 

(Eiropas Komisija, Direktīvas 95/46/EK 
29.panta darba grupa u.c. attiecībā uz datu 
aizsardzību) 

2001-2003.  Latvijas pārstāvība Eiropas Padomes (Strasburga) 
konsultatīvajā komitejā, kas izveidota saskaņā ar 
1981.gada Eiropas Padomes konvenciju par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 
automātisko apstrādi 

  
Dažas nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 



1. Ruķers, M. Fizisko personu datu aizsardzības likuma komentāri. Rīga, SIA E-
sabiedrības risinājumi”, 2008.  
2. Ruķers, M. Rokasgrāmata „Fizisko personu datu aizsardzība”. Rīga, SIA E-
sabiedrības risinājumi”, 2005. 
3. Ruķers, M. Monogrāfija „Elektroniskais paraksts un elektroniskais dokuments”. 
Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2005. 
4. Ruķers, M. Normatīvo aktu krājums „Ceļu satiksmes noteikumi. Pārkāpumu 
uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi”. Rīga, 2004.  
5. Ruķers, M. Par datu aizsardzību un elektronisko dokumentu likumu. Žurnāls 
„Latvijas Ekonomists”, Rīga, 2003. 
6. Ruķers, M. “Kā aizsargāt datus telekomunikācijās”. Laikraksta “Latvijas 
Vēstnesis” pielikums “Jurista vārds” - numuros no 23.04.2002.-02.07.2002.  
7. Ruķers, M. “Kā interpretēt un pildīt Ceļu satiksmes noteikumus”. Laikraksts 
“Latvijas Vēstnesis” 12.02.2002. Nr. 3 (236). 
8. Ruķers, M. Brošūra “Fizisko personu datu aizsardzību reglamentējošie normatīvie 
akti”. Rīga, 2001.  
9. Ruķers, M. “Robeža starpt “drīkst” un “nedrīkst” – relatīva”. Žurnāls “E-pasaule” 
2001.gada novembris. 
10. Ruķers, M. “Par personas datiem, to aizsardzību un tiesiskumu”. Laikraksts 
“Latvijas Vēstnesis”, 17.10.2000. Nr. 31. 
11. Ruķers, M. Mācību grāmata “Personas datu tiesiskā aizsardzība”. Rīga, Biznesa 
augstskola Turība, 2000. 
12. Ruķers, M. “Elektroniskā paraksta izmantošanas iespējas”. Žurnāls “Sakaru 
pasaule” Nr.4 (16) 1999.  
   
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
• Referāti Latvijas Universitātes 66. un 67. konferencē (2008. un 2009.gads).   
• Starptautiskā konference Rīgā 05.-07.04.2000. “Baltic IT&T”. Referāts 

“Protection of personal data in Latvia”.  
Akadēmiskie kursi: 

 
7. Administratīvās tiesības (2002.-)  A daļa   6 KP 
2.   Datu aizsardzības tiesības (2003.-)   B daļa   4 KP  

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
 

2001.-  Apmācību kursu par Fizisko personu datu 
aizsardzības likuma piemērošanu organizēšana 
un vadīšana valsts un pašvaldību iestādēm un 
citām organizācijām 

 
2008.-              Personas datu aizsardzības speciālistu apmācība 
un  
                         sagatavošana saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām.  

  
2009.gada 30.novembrī      Māris RuķerS 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

AKADEMISKA PERSONALA CV 
Mg.iur., lekt., Sanda Runte 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads 1975 
Izglītība 2004. -  LU Juridiskā fakultāte Tiesību zinātnes doktorantūras 

nodaļas Starptautisko tiesību zinātņu apakšprogramma; 
2003. – 2004. Pabeigta LU Juridiskā fakultāte Tiesību zinātnes 

maģistratūras nodaļas Starptautisko tiesību zinātņu 
apakšprogramma (diploms); 

1997. – 2003. Pabeigta LU Juridiskā fakultāte (diploms). 
Nodarbošanās:  
 2007.-            lektore LU Juridiskā Fakultāte Starptautisko un Eiropas 

tiesību zinātņu katedra; 
2006.-2007. asistente LU Juridiskā Fakultāte Starptautisko un Eiropas 

tiesību zinātņu katedra; 
2005.-2006. pasniedzēja LU Juridiskā Fakultāte Starptautisko un Eiropas 

tiesību zinātņu katedra; 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Hess/Pfeiffer/Schlosser. The Brussels I - Regulation (EC) No 44/2001.Izd.:Verlag C.H. 

Beck Munchen 2008; 
2. Starptautiskā sadarbība tiesiskās palīdzības jomā. Neatkarīgā Rīta Avīze, 2005., nr. 124., 

3.lpp. 
3. Juridiskās personas tiesībspēja un rīcībspēja starptautiskajās privāttiesībās. Latvijas 

Tirgotājs, 2005., nr.6 (181), 31.-32. lpp. 
4. Fizisko personu statusa noteikšana starptautiskajās privāttiesībās. Latvijas Tirgotājs, 2005., 

nr.7 (182), 25.-26. lpp. 
5. Lai neciestu zaudējumus starptautiskos darījumos. Latvijas Tirgotājs, 2005., nr.12 (187), 

31.-32. lpp. 
6. Plāno paplašināt tirgotāju iespējas. Supermārkets, 2005., nr.4 (26), 18.-19. lpp. 
7. No 1.maija Latvijā ieviesta dinamisko iepirkumu sistēma. Supermārkets & Gastromāns. 

Pavasaris/Vasara 2006, 2006., nr.1 (27/28), 49.-51.lpp. 
Godīgas starptautiskās tirdzniecības aizsākumi Latvijā. Latvijas tirgotājs, 2006., nr.7 (194), 26.-
28.lpp. 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1. Projekta nosaukums - Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member 

States. RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITÄT HEIDELBERG, INSTITUT FÜR 
AUSLÄNDISCHES UND INTERNATIONALES PRIVAT- UND 
WIRTSCHAFTSRECHT Study JLS/C4/2005/03. Final Version September 2007 publicēta -
ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_application_brussels_1_en. 

Akadēmiskie kursi: 
• Starptautiskās privāttiesības   A daļa   3 kredītp. 



  
2010. gada 12. janvārī S. Runte 

 
                              
                              
 
                         
 
   

 
AKADĒMISKĀ PERSONĀLA CV  

 
 

1. Vispārīgās ziņas    
Vārds, uzvārds   Inga Skreitule-Pikše 
Personas kods 060376-10126 
Adrese Lāču iela 11-4, Rīga, LV-1013 
Telefons, mob. telefons 29155511 
E-pa ts s inga.skreitule@apollo.lv  

2. Izglītība  
 
2004. - 2009. Latvijas Universitātes Psiholoģijas doktora studiju programma 
1998. - 2000. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Sociālo zinātņu 

maģistra grāds psiholoģijā 
1994. – 1998. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Bakalaura grāds 

psiholoģijā, psihologa asistenta un psiholoģijas skolotāja kvalifikācijas 
 
Valodu zināšanas:  

Latviešu – dzimtā 
 
Angļu: Runātprasme (vidēji)  

Lasītprasme (labi) 
            Rakstītprasme (vidēji) 
  
Vācu:   Runātprasme (vidēji)  

Lasītprasme (vidēji) 
Rakstītprasme (vidēji) 
 

Krievu: Runātprasme (ļoti labi)  
 Lasītprasme (ļoi labi) 
 Rakstītprasme (labi) 

 
3. Darba pieredze  

 
no 2007. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Psiholoģijas nodaļa, 

lektore 
2003. – 2007. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Skolotāju 

izglītības nodaļa un Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs, pasniedzēja  
no 2003. Ģimeņu psiholoģiskā atbalsta centrs Līna, psiholoģe 
2000.- 2005. Krīzes centrs „Skalbes”, psiholoģe 



1998. – 2003. Rīgas Hanzas vidusskola, psiholoģe 
1998. – 2000. Rīgas Franču licejs, psiholoģijas skolotāja 
 

4. Publikācijas  
 
Raksti recenzētos izdevumos: 
Skreitule-Pikše, I. & Sebre, S. (2008). Vecāku kompetences izjūtas skalas adaptācija Latvijā. 
           Latvijas Universitātes raksti. Psiholoģija., 742., 67 – 77. 
 
Pētījuma kopsavilkumu publikācijas periodikā ar aprēķinātu citējamības indeksu: 
Sebre, S., Skreitule-Pikše, I., & Miltuze, A. (2008). Predicting preschool behavior problems by 
          parenting style: Sense of parenting satisfaction and efficacy. International Journal of 
         Psychology, 43 (3/4), 695.   
 
Skreitule-Pikse, I., Miltuze, A., & Sebre, S. (2008). Mother’s sense of competence and child’s 
          behavior in response to parent training program encouraging child’s emotional 
          development in Latvia. International Journal of Psychology, 43 (3/4), 655.  
 
5. Līdzdalība konferencēs  

 
Piedalīšanās ar referātu (jebkura veida) zinātniskās konferencēs: 
Sebre, S., Skreitule-Pikše, I., & Miltuze, A.  Parenting sense of competence, psychological 

control and punishment predicting preschool children’s behavior problems.  XIV European 
Conference on Developmental Psychology, Vilņa, Lietuva, 2009.  

 
Skreitule-Pikse, I., Miltuze, A., & Sebre, S. Mother’s Sense of Competence and Child’s Behavior 

In Response to Parent Training Program „Encouraging Child’s Emotional Development” 
in Latvia. 29th International Congress of Psychology, Berlin, Germany, 2008.  

 
Sebre, S., Skreitule-Pikše, I., & Miltuze, A.  Predicting preschool behavior problems by 

parenting practice and parenting sense of competence in Latvia. 29th International 
Congress of Psychology, Berlin, Germany, 2008.  

 
Sebre, S., Skreitule-Pikše, I., Martinsone, B. Preschool children’s socioemotional problems, 

parental control and parenting sense of competence in Latvia. International Congress of the 
International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, 
Stambula, Turcija, 2008. 

 
Skreitule-Pikše, I. Vecāku kompetences izjūtas saistība ar bērnu uzvedības novērtējumiem. 

Latvijas Universitātes 65.konference, Rīga, Latvija, 2007. 
 
Skreitule-Pikse, I., Miltuze, A., & Sebre, S. Parenting Sense of Competence in Relation to 

Children’s Externalizing and Internalizing Problems. 13th European Conference on 
Developmental Psychology, Jena, Germany, 2007.  

 
Skreitule-Pikše, I. & Miltuze, A. Parent Training Program „Encouraging Child’s Healthy 

Emotional Development” in Latvia: Assessment of Effectiveness. WAIMH Eiropas 
reģionālā konference, Rīga, Latvija, 2007. 

 
Skreitule, I. Vecāku kompetences izjūta: teorētiskie aspekti un pētīšanas metode. Latvijas 



Universitātes 64.konference, Rīga, Latvija, 2006. 
 
6. Pedagoģiskā darbība  

 

Vadītie bakalaura darbi no 2007.gada  (6) 

Vadītie diplomdarbi no 2003 līdz 2007.gadam (~10) 

Docētie studiju kursi ( šobrīd): 

Psiholoģijas bakalaura un  profesionālā bakalaura studiju programmā: 

Psihodiagnostika I 

Ģimenes psiholoģija 

Psiholoģiskās izpētes metodes 

Izpētes metodes psiholoģijā 

     Psiholoģijas profesionālā maģistra studiju programmā: 

   Bērnu psiholoģiskā izpēte 

   Pieaugušo psiholoģiskā izpēte 

Sociālā pedagoga profesionālā bakalaura programmā: 

Vardarbības psiholoģija 

 Konfliktoloģija 

 
7. Pētniecības projekti 

 
     Projekts  „Pirmskolas vecuma bērna eksternalizētās un internalizētās uzvedības problēmu 
saistība ar vecāku psiholoģisko un fizisko bērna kontroli”, 2007. - 2009., Latvijas Zinātnes 
padome, asistente. 
 
     Projekts „Vecāku apmācības programmas „Bērna emocionālā audzināšana” efektivitāte 
pirmsskolas vecuma bērnu uzvedības problēmu risināšanā un vecāku kompetences izjūtas 
paaugstināšanā”, 2007. – 2009., Latvijas Zinātnes padome, asistente. 
 
 

 
 
 

2009.gada 9.novembrī 
Inga Skreitule-Pikše         

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Latvijas Universitātes lektores Velgas Slaidiņas dzīves un darba gājums 

 
I VISPĀRĪGĀS ZIŅAS 
Velga SLAIDIŅA  
Personas kods – 260450-13055 
Dzimšanas vieta – Lubāna, Madonas rajons 
Adrese (pieraksta un dzīves vietas) Raunas iela 19-20, Rīga, LV-1039 telefons 
26545366, e-pasts – velga.slaidina@tiesibsargs.lv 
Pārvalda svešvalodas -  latviešu valoda – dzimtā, 
   krievu – brīvi; 
   vācu un angļu - sarunvaloda 
 
Izglītība  - augstākā - mag.iur. 
Nodarbošanās - LU lektore 
Cits – Tiesībsarga padomniece no 2007.gada marta līdz šim laikam; 

no 2000.-2007. – Satversmes tiesas padomniece; 
no 1993.-2000. – Tieslietu, Vides un reģionālās attīstības, kā arī Iekšlietu 

ministrijā gan parlamentārā sekretāre, gan valsts sekretāra vietniece, gan juridiskā 
dienesta vadītāja; 

no 1990. -1993. – LR Augstākajā Padomē juridiskajā dienestā. 
 
II ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS (par pēdējiem 6 gadiem)  

1)uzrakstīts mācību grāmatas (kopīgi ar lektori Ilzi Skultāni) Darba tiesības 
manuskripts un iesniegts izdevniecībā Zvaigzne ABC; 

2)līgumdarbs ar Utrehtas civiltiesību institūtu - recenzēti ziņojumi par 6 ES direktīvu 
ieviešanu Latvijas darba tiesībās; 

3)  referāti LU starptautiskajās zinātniskajās konferencēs:  

i) “Darba tiesību duālā daba” 2006.gadā, 30 lpp.;  

ii) „Darba līguma grozīšanas iespējamība”- 2009.gadā; 

4)piedalīšanās ar referāt cita veida konferencēs : 

 i) referāts Satversmes tiesas rīkotajā konferencē 2004.gadā “Vienlīdzības principa 
pārkāpuma analīze pieteikumos tiesai” ; 



ii) referāts Satversmes tiesas rīkotajā starptautiskajā konferencē 2005.gadā “Sociālo 
un ekonomisko pamattiesību aizskāruma juridiskais pamatojums Satversmes tiesas 
spriedumos”; 

iii)  referāts Satversmes tiesas rīkotajā starptautiskajā konferencē 2009.gadā 
„Tiesībsarga pieteikuma iesniegšana Satversmes tiesā pēc personas lūguma”. 

 
III PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA  
kopš 1982.gada LU Juridiskās fakultātes stundu pasniedzēja un lektore 
Vadīti un recenzēti maģistra,  bakalaura un kvalifikācijas darbi.  
Docētie studiju kursi - Darba tiesības (A) un Sociālās tiesības (B)  

Izstrādātas studiju programmas– Darba tiesības un Sociālās tiesības. 
Sagatavotie mācību līdzekļi (arī elektroniskā formā) – Darba tiesībās un Sociālajās 
tiesībās 
Esmu prakses tiesās un pirmsdiploma prakses vadītāja. 

 
 

IV ORGANIZATORISKAIS DARBS (par pēdējiem 6 gadiem) 
LU, Latvijas vai starptautisko zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo 
institūciju vadītājs vai loceklis 

 – kvalifikācijas darbu novērtēšanas komisijas locekle un sekretāre, līdz 
2006.g.pavasara sesijai – apelācijas komisijas locekle. 
  
 

2010.gada 8.janvārī 
 
 
Velga Slaidiņa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr.iur., profesore Kristīne Strada- Rozenberga 
 dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads: 1976 
Izglītība:  

1993.g.  Absolvējusi Rīgas 90. vidusskolu  
 1998.g. Absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot jurista 
kvalifikāciju.  
 1999.g.  LU Juridiskajā fakultātē iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību 
zinātnē.   

 2002.g. piešķirts tiesību doktora zinātniskais grāds krimināltiesību zinātņu 
apakšnozarē.  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  
 2002 – Juridisko zinātņu doktore 
 2003 – Latvijas Universitātes docente 
 2004- Latvijas Universitātes asociētā profesore 

2008 – Latvijas Universitātes profesore 
Nodarbošanās:  
1995.- 16.02.1998 Organizēto un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra, 
prokurora palīgs 
17.02.1998–31.05.2000 Finansu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas 
prokuratūra, prokurore 
01.06.2000- 22.04.2001. Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā 
prokuratūra, prokurore 
01.09.1998-30.08.2000 Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, asistente 
no 01.09.2000 – 07.07.2003 Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, lektore 
23.04.2001-30.06.2001 SIA ‘’Biznesa augstskolas Turība’’ docente 
01.07. 2001. - 10.01.2003 SIA ‘’Biznesa augstskola Turība’’ Juridiskās fakultātes 
dekāne 
no 01.02.2003 – 01.02.2006 Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes prodekāne 
08.07.2003 – 26.06.2004 Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, docente 
27.06.2004 -30.06.2008 Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, asociētā profesore 
no  30.11.2006 līdz šim brīdim Zvērināta advokāte 
01.07.2006 - 30.06.2007. Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Krimināltiesisko 
zinātņu katedra, katedras vadītāja 
no 01.07.2007 līdz šim brīdim Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, dekāne 
no 01.07.2008 līdz šim brīdim Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, profesore 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 



9. Strada-Rozenberga K. Pierādīšanas teorija kriminālprocesā. Vispārīgā daļa R., 
Biznesa augstskola Turība, 2002. 

10. Strada-Rozenberga K. Savstarpējās atzīšanas princips starptautiskajā 
kriminālprocesuālajā sadarbībā Eiropas Savienības telpā – teorija un 
prakse//Kolektīva monogrāfija Eiropas Savienība un tiesiska valsts: Latvijas 
pieredze. Rīga, Rīgas Juridiskā augstskola, 2009., 159.-173.lpp., 

11. Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā „Kriminālprocess. Struktūrloģiskās 
shēmas ar paskaidrojumiem. A(vispārīgā) daļa.” R., Latvijas Vēstnesis, 2007. , 379 
lapas.  

12. Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. „Kriminālprocess. Struktūrloģiskās 
shēmas ar paskaidrojumiem. B un C daļa.” , R., Latvijas Vēstnesis, 2009., 432 
lapas. 

13. Meikališa Ā., Strada-Rozenberga K. Sešu rakstu kopa „Pārmaiņu laiks 
kriminālprocesā”, Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds, 21.02.2006., 14.03.2006., 
23.05.2006., 30.05.2006., 13.06.2006., 04.07.2006., 01.08.2006., 08.08.2006. 

14. Strada-Rozenberga K. „Kriminālprocesuālās aizturēšanas kā 
kriminālprocesuālā piespiedu līdzekļa būtība – nacionālie un starptautiskie 
aspekti”// Zinātniski pētnieciskā projekta „Kriminālprocesuālās aizturēšanas 
tiesiskums” rakstu krājums, LPA, 2008., 147.- 170.lpp., 2 al. 

15. Strada-Rozenberga K. „Cietušo tiesību realizācija privātās apsūdzības lietās –
 krimināltiesiskais regulējums, prakse, problēmas, risinājumi” (pētījuma, kas veikts 
saskaņā ar Tieslietu ministrijas un K.Stradas-Rozenbergas 2008.gada 9. jūlija 
līgumu, nr.1-6.1/66 pārskats) 2008.gada novembris// 
http://www.tm.gov.lv/lv/documents/petijumi/Cietuso_tiesibu_realizacija/petijuma_
atskaite.doc – 8 a.l. 

16. Meikališa Ā., Strada-Rozenberga K., Piecu rakstu kopa „Pārmaiņu laiks 
kriminālprocesā turpinās”, Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds, 30.06.2009., 
11.08.2009., 18.08.2009., 01.09.2009., 15.09.2009., 06.10.2009. 

 

Raksti recenzējamos izdevumos 16 
Monogrāfijas 2 
Mācību grāmatas 11 
Citas publikācijas 32 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Valsts finansēti pētījumi -5 
Starptautiskie pētījumi-4 
Konferenču u.c. organizācijas komitejas u.tml. 
1. Starptautiskā zinātniskā konference ‘’Uzņēmējdarbība un tās tiesiskā vide: procesi, 

tendences, rezultāti’’ R., Biznesa augstskola Turība, 2002.gada 12.aprīlis – 
organizācijas komitejas locekle, tiesību sekcijas vadītāja 

2. Starptautiskās apmaiņas programmas Socrates/Erasmus koordinatoru ikgadējā 
tikšanā un tās ietvaros notiekošais kolokvijs „Eiropas Savienība kā vienota tiesiska 
telpa” Rīga, LU Juridiskā fakultāte, 2004.gada 27-29.maijs – atbildīgā organizatore 

3. LU Juridiskās fakultātes un Kaljārī Universitātes (Itālija) Vasaras skola 
„Kolektīvās darba attiecības” Rīga, Latvijas Universitāte, 2004.gada 30.augusts 
3.septembris – atbildīgā organizatore 



4. Starptautiskā zinātniskā konference „Kriminālprocesuālais taisnīgums” R., LPA, 
2005.gada 25.-26.augusts – organizācijas komitejas locekle, rakstu krājuma 
redakcijas locekle 

5. Konference „Latvijas Kriminālprocesa likuma piemērošanas pirmā gada 
problēmas” R., LPA, 2006.gada 15.decembris – rakstu krājuma redakcija 
skolēģijas locekle 

6. Starptautiskā zinātniskā konference „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 
pēc ES paplašināšanās”, R., LU, 2007.gada 24-27.janvāris – organizācijas 
komitejas locekle 

7. Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference „Nepilngadīgo drošība un 
aizsardzība”, Latvijas Rīga, LPA, 2007.gada 24.-25.janvāris– organizācijas 
komitejas locekle, rakstu krājuma redakcijas locekle 

8. Zinātniski praktiskā konference „Kurp ved kriminālprocesa likums?”, Latvija, 
Rīga, LU Juridiskā fakultāte, 2008.gada 14.novembris - organizācijas komitejas 
locekle 

9. Zinātniski praktiskās konference „Kriminālprocesuālās aizturēšanas tiesiskums”, 
Latvija, Rīga, LPA, 2008.gada 9.decembris- rakstu krājuma redakcijas kolēģijas 
locekle 

Uzstāšanās konferencēs 
Vietējās – 11 
Starptautiskās – 14 
Akadēmiskie kursi: 
Kriminālprocess A daļa KP 

Pierādīšanas teorija kriminālprocesā maģistriem B daļa 2 KP 

Pierādīšanas problēmas kriminālprocesā maģistriem B daļa 4 KP 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

2003-2009. – LU Tiesību zinātnes studiju programmu padomes locekle 
2007-2009. – LU Tiesību zinātnes studiju programmu padomes priekšsēdētāja 
2006 – 2008. Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares apakšnozaru Valsts 
tiesības, Krimināltiesības un starptautiskās tiesības promocijas padomes 
priekšsēdētāja  
Kopš 10.2007. - Eiropas Krimināltiesību akadēmiskā tīkla (European Criminal Law 
Academic Network – ECLON) dalībniece, kontaktpersona tīkla darbībai Latvijā 
Kopš 2008.gada – LU Satversmes sapulces locekle 
Kopš 2008.gada – Nodibinājuma „Latvijas Tiesnešu mācību centrs” padomes locekle 
Kopš 2006.gada 4.jūlija ar Latvijas Zinātnes padomes lēmumu atzīta par ekspertu 
zinātņu nozares „Juridiskā zinātne” apakšnozarē „Krimināltiesības”. No 2009.gada 
12.maija (līdz 2012.gada 2.maijam) - ar Latvijas Zinātnes padomes lēmumu 
apstiprināta  par ekspertu zinātnes nozarē – juridiskā zinātne. 
2003., 2004. gads – Saeimas Juridiskās komisijas pieaicināta eksperte atzinuma 
sniegšanai par Kriminālprocesa likuma projektu 
2004.gada februāris līdz šim – Latvijas Tiesnešu mācību centra mācību programmu 

darba grupas locekle 



2006., 2007. - Tieslietu ministrijas pastāvīgās darba grupas grozījumu izstrādei 

Kriminālprocesa likumā locekle 

 
 2009.gada  23.novembris                                          K.Strada-Rozenberga 
 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA CV (ne vairāk kā 2 lpp.) 
 

 Mag. psych., lekotres Evijas Strikas  
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1971 
  
Izglītība:   
               2009.g. 17.novembris Promocijas darba aizstāvēšana 
                  1993 – 1996   Latvijas Universitāte  Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
                                         maģistratūra 
                 1989 – 1993    Latvijas Universitāte Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte  
                                         Bakalaura studijas 
                 1986 – 1989    Rīgas 1. vidusskola 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
   1996.   Maģistra grāds psiholoģijā 
   1993.   Bakalaura grāds psiholoģijā 
Nodarbošanās: 
   1997.  VSIA Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, tiesu 
ekspertīžu 
                                                psiholoģe 
   1997.  Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un 
                                                 Psiholoģijas fakultāte, Psiholoģijas nodaļa, lektore 
   1997-1999     Ogres vidusskola  psiholoģe 
                                   1997-1998     Rīgas 69. vsk. Psiholoģijas skolotāja 
                                   1993–1997    Rīgas psihoneiroloģiskā slimnīca, klīniskā 
psiholoģe 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
Strika E. (2001). Likumpārkāpēju personības  īpatnības. Kastiņš J. red. LU PPF 
Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē, 469, 511-523. Rīga. 
Strika E. (2002). Psiholoģija tiesu sistēmā Latvijā. Baltic journal of psychology, 2, 
58-71. LU, Psiholoģijas nodaļa.  
Strika E. (2002). Psiholoģiskie traucējumi un to saistība ar likumpārkāpuma 
izdarīšanu. Kastiņš J. red. LU PPF Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu 
pasaulē, 655, 531-540. Rīga. 
Strika E. (2008). Tiesu psihiatriskajā vai tiesu psiholoģiskajā un tiesu psihiatriskajā 
ekspertīzē nonākušo likumpārkāpēju personības iezīmju atšķirības (mērītas ar MMPI-
2).  Latvijas Universitātes raksti, Psiholoģija, 729, 70-89. Latvijas Universitāte. 
Dalība konferencēs: 
Strika E. “Personality features of intoxicated persons charged with murder”.  IV 
Internacional Baltic Psychology Conference, Rīga, 1998.  



Strika E. „Likumpārkāpēju personības īpatnības”. LU 59. zinātniskā konference, Rīga, 
2000. 
Strika E. “Personality features of offenders” . Nordic/Baltic Summer Institute and a 
conference on Risk and Protective Factors in the development of Antisocial Behavior, 
Vilnius, 2001. 
Strika E. „Adaptation of the Hare Psychopathy checklist-revised for    Latvian 
offenders” . XVth European Conference on psychology and Law „New Horizons for 
Psychology and law”, June 29 to July 2, Vilnius, 2005. 
Strika E. „Ar MMPI-2 mērīto personības iezīmju atšķirības tiesu psihiatriskajā vai 
kompleksajā tiesu psiholoģiskajā un tiesu psihiatriskajā ekspertīzē nonākušajiem 
likumpārkāpējiem”. LU 65. zinātniskā konference, Rīga, 2007. 
Strika E. „Personality and psychopathy correlates of criminal offenders with and 
without diagnosis of mental disorders”. Nordic-Baltic doctoral network in 
psychology. 4th annual meeting, 24-26th August, 2009, Helsinki, Finland 
      
Akadēmiskie kursi: 
Patopsiholoģija – 4 kr.(A d.) 
Psihodiagnostika II- 2 kr. (A d.) 
Prakse II (A d.) 
Prakse IV (A.d.) 
Pašnovērtējuma metodes (A d.) 
Juridiskā psiholoģija – 2kr.(B d.) 
 
Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    
Profesionālā pilnveide:  
Tiesu eksperta sertifikāts Nr. 0826010189 tiesu psiholoģiskajās tiesu ekspertīzēs, 
izdots 2008.g.16.jūlijā 
Vudkoka-Džonsona kognitīvo spēju testa vadīšanas apguve un testa apmācības 
trenera sertifikāta ieguve, ASV, Woodcock-Munoz Foundation, 2005.g. 3. -14. 
oktobris  
„Apmācības programma psihologiem, psihoterapeitiem un sociālajiem darbiniekiem 
no vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijai”, Apliecība Nr.07-36/I., 2008.  
Citas ziņas :  
Klīnisko psihologu asociācijas biedre 
Darba grupas locekle Latvijas Psiholoģijas likuma izstrādē 
 
 
 
2009. gada 4.novembrī 
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CURRICULUM VITAE   
 

PERSONAS DATI:           
  

Dr. Jurģis Šķilters   
  
Dzimšanas datums: 1976. gada 6. martā  
Dzimšanas vieta: Valmiera  
Tautība: latvietis  
Pilsonība: Latvijas Republika 
E-pasts: Jurgis.Skilters@lu.lv  

 
IZGLĪTĪBA:  
 

1982.g.- 1994.g.: Valmieras 1. vidusskola (Valmieras Valsts ģimnāzija) 
1994.g. - 1998.g.: Balakaura studijas Latvijas Universitātē, Vēstures un filozofijas 
fakultātē, Filozofijas nodaļā 
09.03.1998.-20.03.1998.: Vilema Matēzija Lekciju cikls (Prāgā, Kārļa Universitātē, 
Vilema Matēzija Pētniecības un izglītības centrā semiotikā un lingvistikā sadarbībā ar 
Kārļa Universitātes Formālās un pielietojamās lingvistikas institūtu, Matemātikas un 
fizikas fakultāti) 
1998. gada oktobris - 1999. gada septembris: filozofijas  studijas Johannesa 
Gūtenberga Universitātē Maincā (Johannes Gutenberg-Universität Mainz). 
Specializācija: semantika, kognitīvās zinātnes, loģika. 
1999. gada oktobris - 2000. gada septembris: filozofijas studijas Ernsta Morica Arnda 
Universitātē Greifsvaldē (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald). Specializācija: 
matemātiskā loģika, NGB kopu teorija 
2001. gada augusts: 13th European Summer School in Logic, Language and 
Information (ESSLLI), Helsinku Universitāte, Somija  
2001/2002. g.: Austrumeiropas Vēstures studijas ar noslēdzošajiem eksāmeniem 
Johannesa Gūtenberga Universitātē Maincā 
2001/2002. g.: Grāmatzinātnes (Buchwissenschaft) studijas ar noslēdzošajiem 
eksāmeniem Johannesa Gūtenberga Universitātē Maincā 
2000. gada oktobris - 2004. gada februāris: doktorantūra (filozofija) Johannesa 
Gūtenberga Universitātē Maincā (zin. vad.: Univ. - Prof. Dr. T.M. Zēboms (Th. M. 
Seebohm, semantika un loģika) un PD Dr. habil. O.K. Vīgands (O.K. Wiegand, 
semantika un kognitīvās zinātnes)).   
 

 
NOZĪMĪGĀKIE  EKSĀMENI UN APBALVOJUMI: 

 
05 / 06.1998.: Bakalaura filozofijas studiju nobeigums ar izcilību Latvijas 
Universitātē. 

mailto:Jurgis.Skilters@lu.lv


28.09.1998.: Vestfāles Vilhelma Minsteres Universitātes (Vācija) diploms / 
apbalvojums bakalaura un maģistra darbu konkursā dabas un humanitārajās zinātnēs. 
2000. gada jūlijs: DSH valodas eksāmens Ernsta Morica Arnda Universitātē, 
Greifsvaldē, Vācu filoloģijas institūtā. 
2002. gada jūnijs: noslēguma eksāmens Austrumeiropas Vēsturē Johannesa 
Gūtenberga Universitātē Maincā. 
2002. gada jūlijs: kvalifikācijas eksāmens filozofijā Johannesa Gūtenberga 
Universitātē Maincā. 
2002. gada septembris: noslēguma eksāmens grāmatzinātnē Johannesa Gūtenberga 
Universitātē Maincā. Vērtējums: izcili. 
2001.-2003.g. Vācijas Zinātnes Fondu Apvienības stipendiāts. 
2004. gada janvāris: doktora eksāmens, disertācijas aizstāvēšana Johannesa 
Gūtenberga Universitātē Maincā. Vērtējums: izcili (Kopējais vērtējums: Magna Cum 
Laude (eksāmens: Magna Cum Laude, disertācijas vērtējums: Magna Cum Laude)) 
2004. gada janvārī piešķirts doktora grāds filozofijā (Dr. phil.); disertācijas 
nosaukums: Unbestimmtheitsphänomene in der menschlichen semantischen 
Artikulation. Abriss eines gestalttheoretisch orientierten Beitrags zur 
Bedeutungstheorie. (Nenoteiktības fenomeni cilvēka semantiskajā artikulācijā. 
Geštaltteorētiski orientēts nozīmes teorijas pētījums.) Darba specializācija: semantika, 
kognitīvā semantika, kognitīvās zinātnes, lingvistika, loģika, teorētiskā filozofija. 
 
J. Šķiltera pētījumi ir atzīti LU nozīmīgāko sasniegumu vidū 2006. gadā 
 

KONFERENCES un UZSTĀŠANĀS (IZLASE): 
 
12.03.1998.-14.03.1998.: dalība starptautiskā konferencē `Bridges and Interfaces: 
Form, Meaning, and Function` (Prāgā, Kārļa Universitātē) 
1999. gada marts: piedalīšanās (komentātors) pirmajā starptautiskjā doktorantu 
seminārā Ernsta Morica Arnda Universitātē Greifsvaldē: „Politische Philosophie nach 
Kant, Heidegger und Arendt“ 
6. 08. 1999: noslēguma diskusijas vadīšana 1. Starptautiskajā vasaras skolā Valodas 
un zīmes filozofija 20. gadsimtā  
2003. gada jūlijs atklātā lekcija „Pārdomas par loģikas filozofijām“ fonda Jaunā 
Akadēmija nometnē Mazsalacā 
2004. gada 29. septembris: atklātā lekcija LU Filozofijas nodaļas teorētiskā semināra 
ietvaros Semantikas teoriju divi ideāli. 
2004. gada augusts: dalība ESSLLI’04, INRIA-Lorraine (Institut National de 
Recherche en Informatique et en Automatique), Anrī Puankarē Universitātē Nansī, 
Francijā 
2005. gada 10. februāris: atklātā lekcija Latvija Universitātes Vēstures un Filozofijas 
fakultātē Kognitīvā nozīmes teorija: attīstības tendences un filozofiskā relevance. 
2005. gada februārī referāts Aspekte der Figur-Grund-Strukturierung in menschlicher 
semantischer Artikulation 14. zinātniskajā konferencē “Werte, Sinn und Tatsachen” 
(“Vērtības, jēga un fakti”), Grācas Medicīniskā Universitāte, Grācas Joanneum 
Augstskola, The International Society for Gestalt Theory and its Applications, Grāca, 
Austrija 
2005.g. februāris: referāts Das Spiegelproblem vom Standpunkt der kognitiven 
Semantik darba grupā (kopā prof. U. Savardi, I. Bianki (Itālija), M. Rū (Vācija), G. 
Štembergeru (Austrija)) Phenomenology of Opposites 



2005. gada 4.-6.februāris: Ievadvārdi, Paradox: Logical, Cognitive and 
Communicative Aspects. The First International Symposium of Cognition, Logic and 
Communication, Latvijas Universitāte, Mazā aula 
2005. gada 22. novembris: Ielūgtais referāts LU Moderno valodu fakultātē Kognitive 
Bedeutungstheorie: Grundlagen und Entwicklungsperspektiven (Kognitīvā nozīmes 
teorija: pamati un nākotnes perspektīvas). 
2006. gada marts ielūgtie referāti LU Moderno valodu fakultātē: Theorie formaler 
Sprachen (Formālo valodu teorija) un Psychologische Methoden in der 
Sprachforschung (Psiholoģijas metodes valodas pētniecībā) 
30.09.2006: Apziņas nenovērojamo saturu problēma 19. un 20. gs. mijas psiholoģijā. 
Konferencē, Traum und Wirklichkeit in der globalisierten Gesellschaft, LU, Austrijas 
Vēstniecība 
Citi referāti un publicētas tēzes (izlase no pēdējiem gadiem):  

1. Böger, C., Skilters, J. (2006): (Abstract) Semantic Articulation and Movement 
Execution, Queen’s University Belfast, Annual Meeting of European Society 
of Philosophy and Psychology, 24-27. August, [Abstract zugänglich von der 
webseite der Queen’s University Belfast (© 2006 Queen’s University Belfast, 
EuroSPP)]. 

2. Skilters, J., Böger, C. (2006): (Abstract) Zur Wechselwirkung von Bedeutung 
und Bewegung: Wurzeln der semantischen Artikulation in der Wahrnehmung, 
in: Schmid, H.-J., Engelhardt, M. (Hgg.) Abstractband von Second 
International Conference of the German Cognitive Linguistics Association, 5.-
7.10.2006. München: LMU- München, ICCLS, 2006, S. 138. 

3. Skilters, J. (2007): Oppositions Within a Frame. In: Béziau J.-Y., Payette G. 
(Eds.) Hand Book of the First World Congress on the Square of Opposition. 
Montreux, Switzerland, June 1-3, 2007, University of Neuchatel, p. 48. 

4. Skilters, J. (2007): Frames as Structured Wholes. Congress: Relations and 
Structure. University of Macerata, Italy, May 2007 

5. Böger, C., Skilters, J. (2007): Embodied semantic structures in movement 
execution and language. In: United Kingdom Cognitive Linguistics 
Association 2nd Meeting: New Directions in Cognitive Linguistics-2,  27-30 
August. Cardiff University, 38-39.  

6. Skilters J. (2007), Frame-based meaning activation model of polysemy 
processing. In: Loebner S. et al. (Eds.): Concept Types and Frames in 
Language, Cognition and Science, Duesseldorf, Germany, August 20-22, 
University of Duesseldorff, 85-86. 

7. Skilters, J. (2008): Semantic prominence and semantic segmenting: on the 
relations between cognitive semantics and Gestalt theory. In: Language, 
Communication & Cognition, Language, Cognition, Brighton, University of 
Brighton, UK, August 4th-7th 2008 

8. Skilters, J. (2008): Coherence generation and semantic segmenting: 
knowledge effects in utterance interpretation. Accepted presentation in 
international DECOS Conference, University of Zadar, Croatia. 

9. Zogla, A., Skilters, J. (2008): Time articulation as a cognitive structure-
building: challenges for historical text databases. Accepted presentation in 
international DECOS Conference, University of Zadar, Croatia, 4-7 
September 2008. 

10. Skilters, J., Böger, C.: Semantic grounding of movement: Effects of 
movement execution on the semantic processing. The 9th Conference on 



Conceptual Structure, Discourse, and Language, Case Western Reserve 
University (Cleveland, Ohio) on 18-20 October, 2008, USA 

Abstract available at Social Sciences Research Network:  
Skilters, Jurgis, Semantic Grounding of Movement: Effects of Movement 
Execution on the Semantic Processing (October, 31 2008). 9th Conference on 
Conceptual Structure, Discourse, and Language (CSDL9). Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1292853 

 
PROFESIONĀLĀ PIEREDZE (IZLASE): 

 
03.1997.-1998: Lingvistiskās analīzes filozofijas iedibināšanas un popularizēšanas 
projekta Latvijā koordinators  
1997 / 1998: Sorosa fonda - Latvija finansiāli atbalstītā Lingvistiskās analīzes ieviržu 
iedibināšanas un popularizēšanas projekta Latvijā direktors 
09.1997. - 2001: Latvijas-Vācijas Filozofijas biedrības sekretārs 
03.-07.12.1997: Sadarbības veidošana Greifsvaldes Universitātē Latvijas - Vācijas 
filozofijas biedrības darbības ietvaros 
1997 - 2002:  Ziemeļ- un Austrumeiropas filozofijas foruma (Greifsvaldes 
Universitāte) dalībnieks (Nord- u. osteuropäisches Forum für Philosophie, E.M.A.-U. 
Greifswald) 
01.1998.- 28.09.1998: Lielbritānijas Padomes konferences Brīvības vērtība - Jesajas 
Berlina izaicinājums līdzpriekšsēdētājs (sadarbības partneri: Lielbritānijas Padome, 
Britu Akadēmija, Lielbritānijas Vēstniecība, Rīgas Ekonomikas augstskola) 
01.1998.- 28.09.1998: Lielbritānijas Padomes konferences Brīvības vērtība - Jesajas 
Berlina izaicinājums informatīvo pasākumu vadītājs 
10.1998. – 12. 1998: filozofijas un loģikas tekstu formatēšana izdevniecībai Kluwer 
Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London 
1998./1999.: starptautiskās vasaras skolas Valodas un zīmes filozofija 20. gadsimtā 
projekta koordinators (sadarbības partneri: Ernsta Morica Arnda Universitāte 
Universitāte Greifsvalde, Latvijas Universitāte, Vidzemes Augstskola) 
1999./2000.: neformālais konsultants Latvijas ekspozīcijai Hannover Expo 2000 
1999./ 2000.: neformālais konsultants starptautiskā izglītības projektā L. A. B. A. H. 
International (Latvija, ASV, Barbadosa, Hondurasa, Āfrika) 
No 1999: zinātniskais konsultants (analītiskā filozofija, loģika) žurnālam Kentaurs 
XXI, Nr.24, Nr. 34 utt. izdevniecība Minerva 
No 2002.: koordinators un iniciators starptautiskajam projektam Baltic International 
Yearbook of Logic, Language, Computation and Cognition (sadarbības partneri no 
Vācijas, Francijas, Anglijas, Skandināvijas, ASV, Kanādas un Japānas) 
No 2004.: Galvenais redaktors (Editor-in-Chief): Baltic International Yearbook of 
Cognition, Logic and Communication, New Prairie Press: USA, KS 
2004.-2006.: pasniedzējs Latvijas Kultūras Akadēmijā (loģikas kursu strukturēšana un 
docēšana, lektors un docents). 
2004.-2005.: LKA Zinātniskās padomes loceklis 
No 2004.: Viesdocents Vidzemes Augstskolā (Sabiedrisko attiecību, Tūrisma MBA 
u.c. nodaļās)  
03. 2004.– 02. 2005.: lektors, stundu pasniedzējs un docenta vietas izpildītājs Latvijas 
Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Teorētiskās filozofijas un loģikas 
katedrā. 
No 03. 2005.: docents Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes 
Teorētiskās filozofijas un loģikas katedrā.  



2005./2006.: starptautiskā simpozija Paradox: Logical, Cognitive and Communicative 
Aspects. The First International Symposium of Cognition, Logic and Communication, 
Riga, Latvia, November 4-6, 2005 zinātniskās komitejas vadītājs un organizators. 
No 2005. gada: starptautiskās sadarbības koordinēšana filozofijas studiju programmai 
LU (Helsinki, Aberdīna, Reikjavika, Abo, Greifsvalde, Brēmene, Linčepinga u.c.). 
No 2005. gada: starptautiskais eksperts lingvistikā un valdes pilnvarotais zinātniskās 
pētniecības asociācijā-biedrībā GTA e.V. (Vācija, Austrija). 
02. 2005.: darba grupa (kopā ar prof. U. Savardi, I. Bianki (Itālija), M. Rū (Vācija), G. 
Štembergeru (Austrija)) Phenomenology of Opposites, Austrija, Grāca 
No 04. 2005.: Latvijas Universitātes Kognitīvo zinātņu un semantikas centra 
direktors. 
No 2005.: LU uzņemšanas komisijas loceklis (Filozofijas Bakalaura un Maģistra 
programmas) 
07-08.2005.: jūlijs / augusts LU Bakalaura un maģistra programmas uzņemšanas 
komisijas loceklis. 
12. 2005.- 12. 2006.: Programmkomitejas un organizācijas komitejas loceklis 
starptautiskajai konferencei Oswald Külpe: Aspects of a Qualitative Science (LU, LR 
KM, GTA eV. (Austrija, Vācija), DAAD (Vācija)) 
No 2006.: LU VFF Filozofijas programmu (maģistra un bakalaura) eksāmenu 
komisijas loceklis 
No 2006.: Zinātniskās redkolēģijas loceklis starptautiskā izdevumā: Logica 
Universalis: International Journal of Logic (izdevniecība: Springer / Birkhäuser 
Verlag) 
2006.: Imatrikulācijas komisiju koordinators un vadītājs LU Vēstures un filozofijas 
fakultātē. 
2006.: Uzņemšanas komisiju priekšsēdētājs (Bakalaura un maģistra programmas 
filozofijā) 
07.-12. 2006.: Latvijas-Vācijas augstskolu centra direktors 
07.-12. 2006.: LU Vadošais pētnieks (Latvijas-Vācijas augstskolu izveides projektā) 
No 02. 2006.: Valodas un komunikācijas sekcijas vadītājs kopā ar prof. Dr. A. 
Zuckovski (A. Zuczkowski), starptautiskā konferencē Relations and Structure, 
Mačeratas Universitātē, Itālijā (2007.05) 
2006. gada septembris: LU VFF Teorētiskās filozofijas un loģikas katedras vadītāja 
p.i. 
2007.gada maijs -: LU VFF Teorētiskās filozofijas un loģikas katedras vadītājs 
2007.gada maijs -: GTA e.V. otrais priekšsēdētājs 
2008: LU zinātnisko rakstu filozofijas sērijas numura redaktors 
2007-: LU VFF Domes sastāvā 
2007-: LU VFF Bibliotēkas komisijas sastāvā 
2007:- LNB Zinātnes Padomes Sastāvā 
2007: LU Zinātniskā projekta Hierarhisko meklēšanas filtru vēstures tekstu datu 
bāzēs vadītājs  
2007- : SIA Tilde, LNB un Šefīldas Universitātes (Lielbritānija) projekta Tripod 
koordinators LNB  
2006-2007 Zinātniskās komitejas loceklis un organizācijas komitejas vadītājs 
starptautiskajā konferencē A Figure of Speech: Conference on Metaphor (sadarbības 
partneri LR KM, Kanzasas Valsts universitāte, ASV, GTA e.V. (Vācija, Austrija)) 
2007/2008 Zinātniskās komitejas loceklis un organizācijas komitejas vadītājs 
starptautiskai konferencei: 200 Years of Analytical Philosophy (4th International 
Symposium for Cognition, Logic and Communication), sadarbības partneri: LR 



Kultūras ministrija, Kansas State University, ASV, The Bertrand Russell Society, NY, 
ASV, The History of Early Analytical Philosophy Society, ASV 
2007: Zinātniskās komitejas loceklis konferencei DECOS: Current Gestalt Issues: 
Modelling mental processes, Zadar, Croatia, University of Croatia 
2007-2008: Satura koordinators un vadītājs datorlingvistikas kursiem LNB 
2008-: Latvijas Valsts valodas aģentūras eksperts Latviešu valodas korpusa projektā 
LU MII MI laboratorijas izvērtēšanā 
2007-: Recenzents Springer, Elsevier u.c. izdevniecību tekstiem.  
2008-: Žurnālu International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies, 
Information Processing & Management recenzents  
2008-: Sertificēts ISEC ārstata eksperts / metodiķis  
2008: LU Pētniecības projekta „Vēstures un filozofijas fakultātes vēsture padomju 
perioda: 
personibas, strukturas, idejas” sastāvā 
2008-: Direktors, International Summer School in Cognitive Sciences and Semantics, 
Kansas State University, University of Latvia  
2009-  Journal of Advanced Research in Computer Science recenzents 
2009- LU akadēmiskās konsultatīvās padome loceklis  
 
 
Pētniecības un akadēmiskie projekti sagatavošanā (dažādās plānošanas un 
gatavības stadijās): 

• Semantics of Embodiment (Latvijas, ASV, Vācijas pētniecības projekts) 
• Sadarbībā ar Prof. S. Lapuanti (Lapointe) (Kansas State University, 

Menhetena, ASV): Semantika, kognitīvās zinātnes un loģika: pētniecība, 
izglītība un sadarbība. 

• Sadarbībā ar prof. Partī (Barbara H. Partee) (University of Massachusetts at 
Amherst, USA) un Glanzbergu (Michael Glanzberg) (University of California 
at Davis, USA): konference par semantiku un modeļteoriju 2010. gads  

• Sadarbībā ar prof. Bišopu (Michael Bishop) (Florida State University, USA) 
un Stiču (Stephen Stitch) (Rutgers University, USA): kognitīvās zinātnes un 
morāle. 

• Sadarbībā ar N. Liu (University of Havaii at Manoia,USA) pētniecības 
projekts par starpkultūru semantiku un kolokācijām  

• Sadarbībā ar Dz. Stoutu (University of Massachusetts at Amherst, USA) 
projekts par Kvantitatīvajām metodēm semantikā. 

• Sadarbībā ar prof. B. Pinnu (Pinna, Sassari Universitāte, Itālija) pētneicībvas 
projekts: Semantics of perception 

• Pētniecības projekts sadarbībā ar ASV vadošiem speciālistiem Semantic 
segmenting. 

• Citi pētniecības projekti sadarbībā ar speciālistiem no Latvijas un ārvalstīm:  
o Semantics of proper names in Data Base management 
o Semantics of prepositions: Semantic and Syntactic Structure 
o Anaphora resolution  

 
AKADĒMISKIE KURSI (IZLASE): 
 
LU Filozofijas maģistrantūrā: 

 Semantiskās nenoteiktības tipoloģija un teorijas. 2 kp. B daļa 
 Kognitīvā semantika. 4 kp, B daļa 



 Kognitīvo zinātņu filozofija, 4 kp, B daļa 
 Integrācijas seminārs (izziņas un apziņas teorija, loģika, zinātnes filozofija), 2 

kp, A daļa  
LU Filozofijas bakalaura studiju programmā: 

 Ievads mūsdienu semantikas teorijās, 2 kp, B daļa 
 Ievads matemātiskajā loģikā, 2 kp, A daļa 
 Ievads loģikā, 2 kp, A daļa 

LU Fizikas un matemātikas fakultātē: 
 Filozofijas pamati, 4 kp, C daļa.. 
 Ievads semantikā (nozīmes teorijā), 4 kp, C daļa. 

LU Sociālo zinātņu fakultātes komunikācijas zinātņu nodaļas maģistrantūrā: 
 Komunikācija un semantika, 2 kp, B daļa 
 Semiotika, 2 kp, B daļa 

LU ĢZF doktorantūras programmai: 
 Zinātne un filozofija, 4 kp. 

 
Citi docētie kursi citās augstskolās (izlase): 

 Loģika (doktorantūras studentiem) 
 Interdisciplinārais seminārs (MA studentiem) 
 Mūsdienu semantikas teorijas (MA studentiem) 
 Argumentācija un loģika (BA studentiem) 
 Ievads geštaltteorijā (BA studentiem) 
 Formālās metodes humanitārajās zinātnēs (doktorantūras studentiem) 
 Komunikatīvā semantika (BA studentiem) 
 Argumentācijas teorija (MBA studentiem) 
 Semiotika (BA studentiem) 

 
 Maģistra, bakalaura un kursa darbu vadīšana un recenzēšana, doktora darbu 

vadīšana, recenzēšana un konsultēšana, kā arī dažādu citu kvalifikācijas darbu 
konsultēšana, recenzēšana un vadīšana dažādās Latvijas un Ārvalstu 
augstskolās (studiju virzieni: filozofija, komunikācijas zinātnes, datorzinātnes, 
lingvistika, matemātika). 

 Konsultējošs, pētniecisks un akadēmisks darbs vairākās Latvijas un ārvalstu 
augstskolās, starptautiskos pētnieciskos projektos. 

 Konsultējošs darbs vairākos starptautiskos grāmatizdošanas projektos. 
 
 

PILNTIESĪGA DALĪBA STARPTAUTISKĀS PROFESIONĀLAJĀS 
ORGANIZĀCIJĀS: 

 
• Gesellschaft für Semantik (GfS), Vācija 
• European Association for Logic, Language and Information (FoLLI), 

Nīderlande 
• International Cognitive Linguistics Association (ICLA), ASV 
• Gesellschaft für Gestalttheorie und ihre Anwendungen e.V. (GTA), Austrija, 

Vācija 
• Deutsche Gesellschaft für Kognitive Linguistik (DGKL) / German Cognitive 

Linguistics Association (GCLA), Vācija 
• Cogntive Science Society (CCS), ASV 

 



 
PUBLIKĀCIJAS (IZLASE): 

 
A) Grāmatas / monogrāfijas / sakārtoti izdevumi 
 

1. Šķilters, J. (1998): (sakārtotājs.) Starp filozofiju un ideju vēsturi Riga. 
Izglītība. 93. 

2. Šķilters, J. (2001): (konsultants) Apziņa, domāšana, valoda. Riga. Minerva / 
Kentaurs XXI, 24. 156 S. 

3. Šķilters, J. (2004): Unbestimmtheitsphänomene in der menschlichen 
semantischen Artikulation: Abriss eines gestalttheoretisch orientierten  
Beitrags zur Bedeutungstheorie. Mainz. Diss., Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz. 405 S. 

4. Šķilters, J. (2004): (konsultants) Informācija. Riga. Minerva / Kentaurs XXI, 
34. 124  S.  

5. Šķilters, J., Eklund, M., Jónsson, P.O., Wiegand O.K. (2006): Paradox: 
Logical, Cognitive and Communicative Aspects. Riga, Lettland. University of 
Latvia Press.  

6. Šķilters, J., Toccafondi, F., Stemberger, G. (2007): (Eds.) Complex Cognition 
and Qualitative Science: A Legacy of Oswald Külpe. Riga: University of 
Latvia Press. .... S.  

7. Lapointe, S., Šķilters, J. (2007): (Eds.) A Figure of Speech: Conference on 
Metaphor, Volume of Abstracts. Center for the Cognitive Sciences and 
Semantics: Riga. S. 31. 

8. Zuczkowski, A., Šķilters, J. (Eds.) (2008): Relations and Structures in 
Language and Communication. Wien: Verlag W. Krammer (simultanously: 
Gestalt Theory, Vol. 30, No. 3) 

9. Škilters, J. (Volume Editor) (in preparation), Acta Universitatis Latviensis: 
Philosophy, Vol. 714.  

 
 
B) Raksti  
 

7. Šķilters, J. (1998): Brīvības vērtība: Jesaja Berlina izaicinājums. Neatkarīgā 
Rīta Avīze, 24.09.1998, 5. 

8. Šķilters, J. (1998): Humanitāro zinātņu analītiskā metode, tās vieta Latvijas 
intelektuālajā apritē un Jesaja Berlins. Jaunā Avīze 26.09.1998. - 03.10.1998, 
15. 

9. Šķilters, J. (1998): Sers Domātājs, kas dzimis Rīgā. Rīgas Balss 24.09.1998, 
14. 

10. Šķilters, J. (1999): Džons L. Ostins (John. L. Austin). Kentaurs XXI, Nr.20, 
80 – 83. 

11. Šķilters, J. (1999): G. Frēge - Jēga un nozīme; tulkojums, komentāri. Kentaurs 
XXI, Nr.20, 50 – 57. 

12. Šķilters, J. (1999): Ostina metode diskursā. Kentaurs XXI, Nr.20, 74 –79. 
13. Šķilters, J. (1999): Ievads, biogrāfija, G. Frēge. Kentaurs XXI, Nr.20, 47 – 49. 
14. Šķilters, J. (1999):Valodas un esamības robežas – ieskats problēmas XX 

gadsimta beigu kontekstā. Kentaurs XXI, Nr.20, 104 –114. 
15. Šķilters, J. (1999): „Muļķīgi un sirsnīgi“. Rīgas Laiks, 4. 99, 10. 
16. Šķilters, J. (1999): Rīga 800, Diena, 26. 08. 1999, 8. 



17. Šķilters, J. (1999): Pirmā Starptautiskā vasaras skola: „Valodas un zīmes 
filozofija XX gadsimtā“. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis (Proceedings of 
the Latvian Academy of Sciences), A. - 1999., 53. sēj., 4./5./6.(603./604./605.) 
nr., S. 188.-190.  

18. Šķilters, J. (2001): Priekšvārds: T. M. Zēboms (T. M. Seebohm). Kentaurs 
XXI, Nr.24, 21 – 23. 

19. Šķilters, J. (2001): Priekšvārds: M. Astro (M. Astroh). Kentaurs XXI, Nr.24, 
57-59. 

20. Šķilters, J. (2001): Priekšvārds: M. Merions (M. Marion). Kentaurs XXI, 
Nr.24, 95f. 

21. Šķilters, J. (2001): [V. Kvaina piemiņai]. Kentaurs XXI, Nr.24, 154-156. 
22. Šķilters, J. (2001): [Kommentārs], Rīgas Laiks, septembris 2001, 8. 
23. Šķilters, J. (2004): Pārdomas par loģikas filozofijām. Krājumā Sarunas V . 

Sakārtotāja: H. Demakova (Rīga: Sabiedriskais izglītības fonds Jaunā 
Akadēmija), 219-232. 

24. Šķilters, J. (2004): Informācijas jēdziens kā „dežūrjēdziens”, kā bezcerīgs 
jēdziens vai kā „kas cits”. Semantiski orientētas pārdomas. Kentaurs XXI, Nr. 
34, 9-24. 

25. Šķilters, J. (2004): Priekšvārds: K. Devlins (K. Devlin). Kentaurs XXI, Nr. 34, 
25f.  

26. Šķilters, J. (2004): Priekšvārds: Dž. Bārvaiss (J. Barwise). Kentaurs XXI, Nr. 
34, 48-50. 

27. Šķilters, J. (2004): Priekšvārds: Ū. Šneidere (U. Schneider). Kentaurs XXI, 
Nr. 34, 110-111.  

28. Šķilters, J. (2004): Priekšvārds: O. Vīgands (O. K. Wiegand). Kentaurs XXI, 
Nr. 34,, 58, 59.  

29. Šķilters, J. (2005):  A. Tarska semantika: nozīme un patiesums. Kentaurs XXI, 
Nr. 37, 149-160 

30. Šķilters, J. (2005): Priekšvārds: B. Šafers, O. Vīgands. Kentaurs XXI, Nr. 37, 
161-162. 

31. Šķilters, J. (2005): Vai, piemēram, Pāvests ir vecpuisis?. Kultūras forums, Nr. 
42 (182), 12. 

32. Šķilters, J. (2005): Loģika ir sava veida darbarīks. Kultūras forums, Nr. 45 
(185), 1, 3 

33. Šķilters, J. (2005): Gestalt Theory and Linguistics, Introduction to GT and 
Linguistics’ Project. In: The Official Webpage of International GTA e.V.: 
http://www.gestalttheory.net/linguistics/intro.html  

34. Šķilters, J. (2005/2006): Gestalt Theory and Linguistics - A Bibliography, 
Gestalt Theory and Linguistics’ Project. In: The Official Webpage of 
International GTA e.V.: 
http://www.gestalttheory.net/linguistics/lbiblio.htm 

35. Šķilters, J. (2005/2006): People and Institutions in Linguistics related to 
Gestalt theory, Gestalt Theory and Linguistics’ Project. In: The Official 
Webpage of International GTA e.V.:  
http://www.gestalttheory.net/linguistics/lpeople.html  

36. Šķilters, J. (2005): Loģika, kognitīvās zinātnes un paradoksi. Kultūras forums. 
Nr. 41 (181),  4 

37. Šķilters, J. (2006): Zinātne un zinātniskās literatūras izdevējdarbība. 
Bibliotēku pasaule. Nr. 36 , 48-52. 



38. Šķilters, J. (2006): Filozofijas metodiskā tolerance. Karogs. Mai 2006, 6, 166-
169. 

39. Šķilters, J. (2006): Oswald Külpe: Qualitative Conception of Psychology. 
Humanities and Social Sciences. Latvia, 2(48), 28-43 

40. Skilters, J. (2006): Aspekte der Figur-Grund-Strukturierung in der 
menschlichen semantischen Artikulation. In: Das mentale Paradoxon / The 
Mental Paradox, Ed. Boudewijnse, Geert-Jan, (Wien: Krammer Verlag), 
simultanously: Gestalt Theory, Vol. 28, No. 1/2, 201-222. 

41. Šķilters, J. (2006): Preface. In: Šķilters, J., Eklund, M., Jónsson, P.O., 
Wiegand O.K. (2006) (Eds.): Paradox: Logical, Cognitive and Communicative 
Aspects. Riga, Latvia. University of Latvia Press. 5-8 

42. Skilters, J. (2006): Das Spiegelproblem vom Standpunkt der kognitiven 
Semantik. Gestalt Theory, Vol. 28, 302-307 

43. Šķilters, J. (2006): Krics: garīgā dzīve starp haosu un kārtību. Kultūras 
forums, Nr. 39 (228), 5 

44. Šķilters, J. (2006): Alternatīva pieeja uztveres teorijās. Kentaurs XXI, Nr. 41, 
4-5 

45. Šķilters, J. (2007), Psychologie und formale Wissenschaften. In: 
DAGP/OeAGP-Info (Februar 2007) 

46. Böger, C., Skilters, J. (2007): Zeit und Bewusstsein bei Augustinus. Eine 
philosophiehistorische Betrachtung. Acta Universitatis Latviensis 713, 31-39 

47. Šķilters J. (2007): [Report – Bericht] Oswald Külpe: Aspekte einer 
qualitativen Wissenschaft. Gestalt Theory, Vol. 29, No. 1, 87-91. 

48. Šķilters, J. (2007): Subjekta noteiktā lietu acīmredzamība. Kentaurs XXI, 42, 
83-86.  

49. Šķilters, J. (2007): Atomistiskā, elementāristiskā un veseluma izpratne par 
zinātni. Kentaurs XXI, 42, 105-123. 

50. Skilters, J. (2007), [Mein Weg zur Gestalttheorie: Logik, Psychologie und 
Gestlattheorie]. DAGP/ÖAGP-Informationen, Ausgabe 1/2007-16. Jahrgang, 
7-9. 

51. Šķilters J. (2007), Īpašvārdu semantika un latviešu valoda. Karogs, 4., Apr. 
2007, 82-88. 

52. Šķilters, J., Toccafondi, T (2007), Preface, in: Šķilters, J., Toccafondi, F., 
Stemberger G.(2007): Complex Cognition and Qualitative Science: A Legacy 
of Oswald Külpe. Riga: University of Latvia Press, 5-10. 

53. Šķilters, J. (2008): Loģikas miniālnosacījumi. Acta universitatis Latviensis  
54. Žogla, A., Skilters J., Ante K., Straujums U., Golde, J. (2008): Vēstures 

notikumveida struktūra: Formālsemantisks klasifikācijas modelis. Acta 
Universitatis Latviensis.  

55. Skilters, J (2008), Frames as structured wholes: On the relations between 
frame theory and figure-ground semantics. In: Zuczkowski, A., Šķilters, J. 
(Eds.): Relations and Structures in Language and Communication. Wien: 
Verlag W. Krammer (simultanously: Gestalt Theory, Vol. 30, No. 3): 357-366. 

56. Šķilters, J. (2008), Metafora kognitīvajā semantikā. Kentaurs XXI, 45, 99-113. 
57. Šķilters, J. (2008), Romans Jakobsons. Kentaurs XXI, 45, 76, 77. 
58. Šķilters J. (2008): Gestalttheorie in Linguistik. In: Hellmuth Metz-Göckel et 

al. (Hg.): Grundlagen und Weiterentwicklungen der Gestalttheorie. Ein 
Handbuch. Band 1. Wien: Krammer.  

59. Skilters, J. Boeger C. (2010): Embodied semantic structures in movement 
execution and language. in: June Luchjenbroers & Michelle Aldridge (Eds.): 



Conceptual Structure and Linguistics Research, Vol. 1: Grammar, Blending 
and Metaphor. John Benjamins: Amsterdam, Philadelphia. 

 
C) Publicēti konferenču materiāli: 
 

60. Skilters J. (2007), Frame-based meaning activation model of polysemy 
processing. In: Loebner S. et al. (Eds.): Concept Types and Frames in 
Language, Cognition and Science, Duesseldorf, Germany, August 20-22, 
University of Duesseldorff, 85-86. 

61. Skilters, J. (2008): Semantic prominence and semantic segmenting: on the 
relations between cognitive semantics and Gestalt theory. In: Language, 
Communication & Cognition, Language, Cognition, Brighton, University of 
Brighton, UK, August 4th-7th 2008 

62. Skilters, J. (2008): Coherence generation and semantic segmenting: 
knowledge effects in utterance interpretation. Accepted presentation in 
international DECOS Conference, University of Zadar, Croatia. 

63. Zogla, A., Skilters, J. (2008): Time articulation as a cognitive structure-
building: challenges for historical text databases. Accepted presentation in 
international DECOS Conference, University of Zadar, Croatia, 4-7 
September 2008. 

64. Skilters, J., Böger, C.: Semantic grounding of movement: Effects of 
movement execution on the semantic processing. The 9th Conference on 
Conceptual Structure, Discourse, and Language, Case Western Reserve 
University (Cleveland, Ohio) on 18-20 October, 2008, USA 

Abstract available at Social Sciences Research Network:  
Skilters, Jurgis, Semantic Grounding of Movement: Effects of Movement 
Execution on the Semantic Processing (October, 31 2008). 9th Conference on 
Conceptual Structure, Discourse, and Language (CSDL9). Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1292853 

 
VALODU ZINĀŠANAS:   

 
Latviešu (dzimtā valoda), vācu (brīvi pārvalda runā un rakstos), angļu (brīvi pārvalda 
runā un rakstos), krievu (labi) 

 
CITAS INTERESES: 
 

mūzika (džezs), rakstītās kultūras vēsture, māksla, zinātnes vēsture, literatūra 
 
 
 
2009.gada  13.novembrī   
 
       J.Šķilters 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Asoc.prof. Dr. filol.Helenas ŠULCAS 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
Dzimšanas gads 1942. 
Izglītība 1959.-1964. Latvijas Universitāte, Vēstures un filoloģijas fakultāte 

studente 
1974.-1977. Maskavas Valsts Universitāte, aspirante 
1988. Oksfordas Universitāte, vasaras kursi angļu valodas pasniedzējiem 
1992. Esenes Universitāte (Vācija), prakse 
1994. Vordingborgas ģimnāzija (Dānija), prakse 
1997. EiroFakultātes starptautiskie semināri Nidā un Rīgā 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  
 1979. Filoloģijas zinātņu doktore  

1982. Svešvalodu katedras docente 
1999. LU asociētā profesore 

Nodarbošanās:  
 1964. – 1966.Rīgas 31.vidusskolas angļu valodas skolotāja  

1967. Rīgas 6.vakara (maiņas) vidusskolas angļu un  latviešu valodas 
skolotāja 

 1977.- 1981. LVU Svešvalodu katedras vecākā pasniedzēja 
kopš 1982. LVU Svešvalodu katedras docente 
kopš 1989. LVU Svešvalodu katedras vadītāja 
kopš 1994. Sociālo zinātņu fakultāšu Svešvalodu katedras 
                      vadītāja 
kopš 1998. LU Valodu centra direktore 
kopš 2005. LU Valodu centra asociētā profesore 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1.L. Ločmele, H. Šulca „ Angļu valoda dabaszinātņu studentiem”. Rīga, 2008 
2.H. Šulca, V. Drīzule „Language testing and assessment at the University of Latvia” 9. 

International Cercles Tagung, Frankfurte, Vācija, 2006. 
3.H. Šulca, L. Ločmele „The practical aspects of creating an English textbook for the students 

of natural sciences” 10. International Cercles Conference, Sevilja, Spānija, 2008. 
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Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Zinātniski – pētnieciskās darbības virziens – nozares valodu tekstu didaktiska un lingvistiska 
analīze, lai veicinātu speciālās terminoloģijas apgūšanas procesu. 
Akadēmiskie kursi: 
          Svešvaloda doktorantiem 
          Angļu valoda(juristiem), 4 KP 
          Biznesa tiesību terminoloģija angļu valodā, 2 KP 
          Akadēmiskā angļu valoda, 2 KP 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
 
   Ekspertu komisijas locekle Latvijas Prokuratūrā. 



   LATE (Latvian Association   of  Teachers    of English )  locekle. 
   IATEFL (International Association of Teachers of English  as a  
   Foreign Language) locekle. 
   BESIG konferenču  dalībniece (Prāga, Minhene,    
   Berne,Amsterdama, Dublina) 
 
  
20__. gada _____________                                                                                                             
H. Šulca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Vārds, uzvārds:  Vladimirs Terehovičs 
 
Personas kods:  140256-12765 
  
Tautība:  latvietis 
 
Pilsonība:  Latvijas Republikas pilsonis 
 
Ģimenes stāvoklis:  precējies 
 
Dzīvesvietas adrese:  Rīga Silciema iela 2 – 19 
 
Telefons:  26713056 
 
E-pasts: vterehovich@td.lv 
 
Darba pieredze: 
 
Gadi   Darba vietas nosaukums un amats 
 
No1981.g.  Rīgas pilsētas IeD, vecākais eksperts kriminālists 
līdz 1991.g. 
 
No 1991.g.  LR IeM Tiesu ekspertīžu centrs, galvenais eksperts         
līdz 1997.g.                 kriminālists 
 
No 1996.g.  Latvijas Policijas akadēmija, vieslektors 
līdz 1997.g. 
 
No 1997.g.             Latvijas Policijas akadēmija, lektors 
līdz 2000.g. 
 
No 2000.g.                  Latvijas Policijas akadēmija, docents 
līdz 2006.g.   
 
No 2003.g.                  Baltijas Krievu institūts, viesdocents 
līdz 2004.g.                  
 
No 2004.g.                  Baltijas Krievu institūts, viesasoc. profesors 



līdz 2006.g.                  
 
No 2006.g.              Baltijas Starptautiskā akadēmija, asoc.profesors, docents 
līdz 2009.g. 
 
Kopš 2007.g.              Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija, zvērināts advokāts 
 
 
Izglītība:  
 
1974. - 1980.g. Rīgas Politehniskais institūts Ķīmijas fakultāte, Bioloģiski aktīvo      
                         savienojumu ķīmiskā tehnoloģija  
1996. - 2000.g. Latvijas Policijas akadēmija bakalaura studijas un maģistrantūra,   
                         Publiskās tiesības, Krimināltiesības 
 2000.g.- 2004.g.  Latvijas Policijas akadēmijas doktorantūra, Kriminālistika 
 
Kvalifikācija:  
 
Inženieris ķīmiķis tehnologs, tiesību doktors, advokāts 
 
Bakalaura, diploma, maģistra, promocijas, habilitācijas darbu aizstāvēšanas 
gadi un nosaukumi: 
 
1980.g.diplomprojekts “Acilāzes fermenta ražošana 55x109 f.v.gadā”, 
2000.g.bakalaura darbs “Auksto ieroču ekspertīzes attīstība Latvijā”, 
2000.g.maģistra darbs “Auksto ieroču definīcijas un klasifikācijas problēmas”, 
2004.g promocijas darbs “Mūsdienu pieeja auksto ieroču izpētes metodoloģijas 
problēmu risināšanā kriminālistikā”. 
 
Kvalifikācijas paaugstināšanas gads, vieta un kursu nosaukums: 
 
1984.g. Volgograda, PSRS IeM Augstākās izmeklēšanas skolas Kriminālistikas   
            fakultātes kvalifikācijas paaugstināšanas kursi;  
1993.g. Rīga, Datortehnikas un programmēšanas kursi;  
2000.g. Rīga, Forensic training;  
2000.g. Rīga, “Multimediju prezentāciju veidošana”,  
2000.g. Somija, ENFOPOL 118 projekta apmācības modulis “Methodes of  
           Technical Crime Investigation 5”. 
2001.-2002. Rīga. Valodu mācību centrs. Vācu valodas 100 stundu kurss. 
2004.g. Vācija. Minstere. CEPOL-17 apmācības modulis. 
2004.g. Daugavpils universitāte. Inovācijas augstākās izglītības sistēmā. 40 stundu  
         programma. 
2004.g. Rīga. Tehniskie līdzekļi un metodes pēdu fiksēšanai ļaunprātīgos  
         dedzināšanas gadījumos un lietisko pierādījumu izņemšanai, saglabāšanai  
         notikumu vietās. 
2005.g. Rīga. Goethe-Institut. Deutschkurs der Grundstufe 3a. 
2009.g. Rīga. Latvijas tiesniešu mācību centrs. Civilprocesa likuma aktualitātes.  
 
Kvalifikācijas celšana ārvalstu un Latvijas augstskolās vai zinātniskās 
pētniecības iestādēs: 



 
1) PSRS IeM Augstākās izmeklēšanas skolas Kriminālistikas fakultāte. 

Volgograda. 1984.gadā ; 
2) International Technical Police Co-operation Department (SCTIP) 

France and The Swedish National Police College. Helsinki. 2000.gadā; 
3) Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. 2001.gadā; 
4) Lietuvas Tieslietu universitātes Kriminālistikas katedrā. Viļņa, 

2002.gadā; 
5) Polizei-Führungsakademie. Münster. Deutchland. 2004.gadā. 

 
Lekciju lasīšana ārvalstu augstskolās: 

1) Lietuvas Tieslietu universitātes Policijas fakultāte. „Auksto ieroču 
kriminālistiskās ekspertīzes pamati”. 2002.gada 23.aprīlī. Viļņa. 

2) Belostokas universitāte. „Kriminālprocess un to realizējošās 
institūcijas Latvijā”. 2008.gada 31.martā - 4. aprīlī. Polija. 

3) Belostokas universitāte. „Peculiarities of applyng criminal law in 
Latvia”. 2008.gada 19.-25. oktobrī. Polija. 

 
Studiju kursu programmu izstrāde: 
 

1) LPA 40. Kriminālistika. Kriminālistiskā tehnika.(Līdzdalībā) 
2) LPA 115. Kriminālistika. Kriminālistiskais dienests. (Līdzdalībā) 
3) LPA 117. Kriminālistika. Auksto ieroču kriminālistiskā ekspertīze. 
4) LPA 233. Kriminālistika. Trasoloģiskās ekspertīzes. 
5) BSA. Kriminālistika. 
6) BSA. Tiesību aizsardzības iestādes. 
7) BSA. Krimināltiesības. Vispārīgā daļa. 
8) BSA. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. 
9) BSA. Tiesību pamati. 

 
Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana un to nodošana publicēšanai 
vai izdotie darbi: 
 

1) Terehovičs V. Auksto ieroču kriminālistiskā ekspertīze. Māc. līdzeklis. 
TIC. Rīga. 1996.gada. 50 lpp. 

2) Terehovičs V. Tiesību aizsardzības iestādes. Kursa lekciju konspekts 
un kontroluzdevumi juridiskās specialitātes studentiem. BSA. Rīga. 
2007.g. 180 lpp. 

3) Terehovičs V. Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā. Rīga. 2007.g. 178 
lpp. 

4) Terehovičs V., Nīmande E.. Kriminālistika. Kursa lekciju konspekts. 
Māc. līdzeklis. Rīga. 2008.g. 116 lpp. 

5) Терехович В.Н. Криминалистика. Конспект курса лекций. Учеб. 
пособие. Рига. 2008г. 120 стр. 

6) Terehovičs V., Nīmande E. Criminalistics. Conspectus of lectures. 
Study aid. Riga. 2009. 100 pg. 

7) Terehovičs V. Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā. 2. izd. Rīga. 
2009.g. 240 lpp. 

8) Терехович В.Н. Основы криминалистического исследования 
холодного оружия. Рига. 2009г. 296 стр. 



 
 
 
 
 
 
Zinātniskās publikācijas izdevumos, kuri iekļauti Latvijas Zinātnes padomes 
apstiprinātajā vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā: 
 

1) Терехович В.Н. Криминалистическое понятие холодного оружия как 
методологическая основа криминалистического исследования холодного 
оружия. Jurisprudencija. № 22(14). LTU. Vilnius. 2001.gadā. 

2) Terehovičs V. Auksto ieroču kriminālistiskās ekspertīzes eksperta atzinuma 
novērtēšanas aspekti. Rēzeknes augstskolas starptautiskās zinātniskās 
konferences “Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā” 
materiāli. Rēzekne. 2002.gadā. 

3) Терехович В.Н. Возможности оценки заключения эксперта 
криминалистической экспертизы холодного оружия. Jurisprudencija. 
Nr.29(21). LTU. Vilnius. 2002.gadā. 

4) Terehovičs V. Auksto ieroču kriminālistiskās ekspertīzes priekšmeta 
noteikšanas aspekti. Rēzeknes augstskolas starptautiskās zinātniskās 
konferences “Personība. Laiks. Komunikācija” materiāli. Rēzekne. 2003.gadā. 

5) Terehovičs V. Dažu cietumos izņemtu objektu kriminālistiskās izpētes 
īpatnības. Starptautiskās zinātniskās konferences “Sabiedrība un kultūra: 
daudzveidīgais, reģionālais mūsdienu Eiropā” materiāli. Liepāja.  2003.gadā.   

6) Terehovics V. Criminalistic Characteristics of Some Articles Withdrawn from 
Prisoners at Riga Central Prison. Jurisprudencija. Nr.43(35). LTU. Vilnius. 
2003.gadā. 

7) Terehovičs V. Ekspertu kriminālistu apmācība un sertifikācija Latvijas 
Policijas akadēmijā. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences “Policijas 
darbinieku sagatavošana un tālākizglītība” materiāli. Rīga. 2003.gadā.  

8) Терехович В.Н. Докторская диссертация “Современный подход в 
решении проблем методологии исследования холодного оружия в 
криминалистике”. АПЛ. ЛЮУ. Риги-Вильнюс. 2004г. 

9) Terehovičs V., Nīmande E. Cold Steel Concept in Latvia Ancient Law. 
Proceedings of the international conference “First Year in the European 
Union: Current Legal Issues”. Rīga. 2005.g. 

10) Terehovičs V., Nīmande E. Logically Methodological Aspects of Positioning 
Criminalistics in the System of Scientific Knowledge”. Jurisprudencija. 
Nr.65(57). LTU. Vilnius. 2005.gadā. 

11) Терехович В.Н., Ниманде Э.В. Проблема определения объекта познания 
криминалистики. Zinātnisko rakstu krājums. M.Romerisa universitāte. Viļņa. 
2007. gadā. 

12) Терехович В.Н., Ниманде Э.В. Возможности криминалистики в  области 
антикриминальной политики государства / Теорiя та практика судовоï 
експертизи i криминалiстики. Збiрник наукових праць. Вип.7. 
Харкiвскький науково-дослiдний iнститут судових експертиз iм. Засл. 
проф. М.С.Бокарiуса. Харкiв. 2007. 

13) Терехович В.Н., Ниманде Э.В. Проблема определения предмета познания 
криминалистики / Теорiя та практика судовоï експертизи i 



криминалiстики. Збiрник наукових праць. Вип.8. Харкiвскький науково-
дослiдний iнститут судових експертиз iм. Засл. проф. М.С.Бокарiуса. 
Харкiв. 2008. 

14) Терехович В.Н., Ниманде Э.В. Аксиологические проблемы основ 
современного уголовного правоприменнения в Латвии. Сборник 
научных трудов БМА. Вып. XI. Рига. 2009. 

15) Терехович В.Н., Ниманде Е.В. Проблема систематизации 
криминалистического знания / Теорiя та практика судовоï експертизи i 
криминалiстики. Збiрник наукових праць. Вип.9. Харкiвскький науково-
дослiдний iнститут судових експертиз iм. Засл. проф. М.С.Бокарiуса. 
Харкiв. 2009. 

16) Терехович В.Н. Особенности формирования и формулирования выводов 
криминалистической экспертизы холодного оружия / Теорiя та практика 
судовоï експертизи i криминалiстики. Збiрник наукових праць. Вип.9. 
Харкiвскький науково-дослiдний iнститут судових експертиз iм. Засл. 
проф. М.С.Бокарiуса. Харкiв. 2009. 

17) Terehovich V., Nimande E., Methodological Peculiarities of Forensic 
Dactiloscopy. International Scientific Conference “100 years of dactyloscopy 
in Poland” Proceedings. Warsaw. 2009. 

18) Terehovich V., Nimande E. Peculiarities of the Topic of Criminalistics 
Cognition.VI International Scientific-Practical Conference “Criminalistics and 
Forensic Examination:Science, Studies, Practice”. Proceedings. Tracaj. 2009. 

19) Terehovich V., Nimande E. Historyczne odrębności rozwoju prawa karnego 
na Łotwie. Miscellanea Historico-Iuridica. Tom VII. Uniwersytet w 
Białymstoku. Białystok. 2009. 

 
 
 

 
Piedalīšanās zinātniskās konferencēs un semināros: 
 

1. II. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Tiesu ekspertīze: teorija, 
prakse, apmācība” 25.-26.10.2001.g. Viļņā. Referāts “The Conception of 
Cold Steel in Criminalistics as Methodological Base of Studying the Cold 
Steel”. 

2. LPA jauno pētnieku un doktorantu konference “Aktuāli jautājumi juridisko 
zinātņu jomā” 13.12.2001.g. Rīgā. Referāts “Auksto ieroču izpratne 
kriminālistikā”. 

3. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Tradicionālais un 
novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā” 28.02. – 2.03.2002.g. 
Rēzeknē. Referāts ”Auksto ieroču kriminālistiskās ekspertīzes eksperta 
atzinuma novērtēšanas aspekti”. 

4. Zinātniski praktiskais seminārs “Auksto ieroču kriminālistiskās ekspertīzes 
problēmas”. LJU. 24.04.2002.g. Viļņā. 

5. LPA jauno pētnieku un doktorantu konference “Juridiskās zinātnes 
aktualitātes pētnieciskaja darbā”. 13.12.2002.g. Rīgā. Referāts “Cietumos 
ieslodzītajiem izņemto priekšmetu kriminālistiskais raksturojums”. 

6. LPA konference “Par 2002.gada Iekšlietu sistēmā veikto pētījumu 
rezultātiem un turpmāko prioritāro pētījumu virzieniem” 30.01.2003.g. 
Rīgā. Referāts “Auksto ieroču kriminālistiskās ekspertīzes priekšmets”. 



7. X. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Personība. Laiks. 
Komunikācija.” 27.-28.02.2003.g. Rēzeknē. Referāts ”Auksto ieroču 
kriminālistiskās ekspertīzes priekšmeta noteikšanas aspekti”. 

8. LPA konference “Latvijas Policijas akadēmijas attīstība: aktuāli jautājumi, 
problēmas un to risinājumi”. 22.04. – 5.05.2003.g. Rīgā. 

9. VI. Starptautiskajā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra: 
daudzveidīgais, reģionālais mūsdienu Eiropā” 15-16.05.2003.g. Liepājā. 
Referāts “Dažu cietumos izņemtu objektu kriminālistiskās izpētes 
īpatnības”. 

10. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Policijas darbinieku 
sagatavošana un tālākizglītība” 22.augustā 2003.gadā Rīgā. Referāts 
“Ekspertu kriminālistu apmācība un sertifikācija Latvijas Policijas 
akadēmijā”. 

11. III. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Tiesu ekspertīze: teorija, 
prakse, apmācība” 16.-17.oktobrī. 2003.g. Viļņā. Referāts “Criminalistic 
Characteristics of Some Articles Withdrawn from Prisoners at Riga 
Central Prison”. 

12. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Speciālais teksts juridiskās 
terminoloģijas apguvē”. 27.-28.novembrī 2003.gadā. LPA. Rīgā. Referāts 
“Terminoloģijas problēmas ekspertu kriminālistu apmācībā”. 

13. Starptautiskā zinātniski praktiskais seminārs “Kriminālistiskās ekspertīzes 
teorētiskie un praktiskie aspekti”. 5.-6.decembrī. 2003.gadā. Rīgā. BKI. 
Referāts “Auksto ieroču kriminālistiskās ekspertīzes subjekti”. 

14. Zinātniski praktiskā konference “Akadēmijā veiktie lietišķie pētījumi 
2004.gadā: norises gaita un rezultāti”. 16.decembrī 2004.gadā. LPA. Rīgā.  

15. Starptautiskais zinātniski praktiskais seminārs “Tehniskie līdzekļi un 
metodes pēdu fiksēšanai ļaunprātīgos dedzināšanas gadījumos un lietisko 
pierādījumu izņemšanai, saglabāšanai un iesaiņošanai notikumu vietās”. 
JUGD. Rīga 11.-12.janvārī  2005.gadā. 

16. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Pirmais gads Eiropas 
Savienībā: aktuālās tiesību problēmas”. 29.-30.aprīlī. 2005.gadā. RJK. 
Rīgā. Referāts “Cold steel concept in Latvia ancient law”. 

17. IV. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Kriminālistika un tiesu 
ekspertīze: zinātne, apmācība, prakse”. 16-17.jūnijā. Mykolas Romeris 
Universitāte. Viļņa. 2005. Referāts “Logically Methodological Aspects of 
Positioning Criminalistics in the System of Scientific Knowledge”. 

18. Zinātniski praktiskā konference “Akadēmijā veiktie lietišķie pētījumi 
2005.gadā: norises gaita un rezultāti”. Referāts ”Trasoloģiskās ekspertīzes 
metodika”. 2005.gada 20.decembrī. LPA. Rīgā.  

19. Starptautiskā zinātniska praktiskā konference „Sabiedrība, persona, 
drošība - 2006”. Referāts „Kriminālistikas iespējas valsts antikriminālās 
politikas jomā”. BSA. Rīga. 2006.gada 2-3.novembrī. 

20. Starptautiska zinātniska konference „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras 
reģionā pēc ES paplašināšanās”. Referāts „Kriminālistikas izpratnes 
problemātika”. LU. Rīga. 2007. gada 24.-27. janvārī.  

21. V International Scientific Practical Conference „Criminalistic and Forensic 
Examination: Science, Studies, Practice” of   Professor Pijus Pošiūnas 
Memory. Referāts „Проблема определения объекта познания 
криминалистики”. Vilnius. 2007. 14.-16. jūnijā. 



22. 66. LU konference. Referāts “Kriminālistikas izziņas priekšmeta 
īpatnības”. LU. Rīga. 2008. gada janvārī-aprīlī. 

23. 67. LU konference. Referāts “Kriminālistisko zināšanu sistematizācijas 
problēmas” LU. Rīga. 2009. gada janvārī-aprīlī. 

24. International Scientific Practical Conference “100 years of Dactyloscopy 
in Poland”. Referāts “Contemporary methodological foundation for 
dactyloscopic examination”. Varšavas universitāte. Varšava. 2009. 2.-4. 
septembrī. 

25. VI International Scientific Practical Conference “Criminalistics and 
Forensic Examination:Science, Studies, Practice”.  Referāts „Peculiarities 
of the Topic of Criminalistics Cognition”. Tracaj. 2009.16.-17. oktobrī. 

 
 
 
Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju vadība vai  
līdzdalība to darbā: 
 
       1)  LPA 5., 6. Satversmes Sapulces loceklis. 

4) LPA Kriminālistikas katedras atestācijas komisijas loceklis.  
5) LPA kvalifikācijas darbu aizstāvēšanās pieņemšanas komisijas 

loceklis. 
6) LPA iestājpārbaudījumu komisijas Maģistra akadēmiskajā studiju 

programmā kriminālistikas un operatīvās darbības teorijā apakšnozares 
komisijas loceklis (eksperti). 

7) LPA iestājpārbaudījumu komisijas Maģistra akadēmiskajā studiju 
programmā vācu valodā komisijas loceklis. 

8) BSA kvalifikācijas un diplomdarbu aizstāvēšanas pieņemšanas 
komisijas loceklis. 

9) BSA Satversmes Sapulces loceklis.  
10) BSA  „Балтийский Юридический Журнал” redkolēģijas loceklis.     

 
Maģistra darbu vadīšana:  
 
2004.g. Štāle Annija “Slēdzeņu ekspertīze tiesu ekspertīžu sistēmā”. 
2005.g. Brante Līga “Genoskopiskās ekspertīzes teorētiskie un praktiskie pamati”. 
 
Piedalīšanas valsts pasūtīto pētījumu projektos: 
 
2001.g. “Uzlaušanas rīku pēdu, plombju (aizsargierīču) un zobu pēdu trasoloģisko  
               ekspertīžu metodika”. 
2001.g. “Auksto ieroču kriminālistiskās ekspertīzes metodika”. 
2005.g. “Trasoloģisko ekspertīžu metodika”. 
 
Valodu zināšanas:  
 
 krievu - brīvi, latviešu- brīvi, vācu – Grundstufe 3a 
 
 
2009. gada 2. novembrī 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
Latvijas Universitātes profesora Kalvja Torgāna dzīves un darba gājums 

I Vispārīgās ziņas 
Kalvis Torgāns 
Pers. kods 310339-11807 
Dzimšanas gads, vieta  1939, Valka, Latvija 
Adrese: Bruņinieku iela 49-10, Rīga, LV 1011. Tālrunis: +37167034527 
E-pasts: Kalvis.Torgans@lu.lv . Fakss: +37167034528 
Svešvalodas: angļu –labi, krievu- pilnībā. 
Izglītība: augstākā,1962,  LVU Ekonomikas un juridiskā fakultāte 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:1970,  juridisko zinātņu kandidāts;1974,  docents; 1985,  
juridisko zinātņu doktors; 1987, profesors; 1992,  habilitētais tiesību doktors (Dr. habil. iur.).;1992,  Latvijas 
Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis; 1997,  LZA īstenais loceklis. 
Nodarbošanās: 
Latvijas Universitātē: 
2005–līdz šim brīdim Civiltiesisko zinātņu katedras profesors 
1998–2005 Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājs, profesors; 
1997–1998 Juridiskās fakultātes dekāna v.i., Civiltiesisko zinātņu 
katedras vadītājs, profesors; 
1991–1997 Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājs, profesors; 
1985–1991 Juridiskās fakultātes profesors; 
1979–1985 Juridiskās fakultātes docents, vecākais zinātniskais 
līdzstrādnieks; 
1976–1979 Juridiskās fakultātes dekāns, docents; 
1962–1976 Juridiskās fakultātes aspirants, vecākais pasniedzējs, 
asistents. 
Citās institūcijās:kopš 2008. februāra arī Latvijas Republikas Augstākās tiesas senators;1991–1993 arī LR 
Augstākās Padomes, vēlāk Saeimas pastāvīgās komisijas konsultants. 
 
II Zinātniskā darbība un publikācijas 
LZP finansētu projektu vadītājs: 
2001–2003 vadīja zinātnisko projektu: Jaunais Komerclikums un tā 
realizācijas prakse; 
2004—2007 vadīja zinātnisko projektu Latvijas privāttiesību pilnveidošana ES ietvaros. 
2007-2009 vadīja projektu Latvijas Civillikuma Saistību tiesību daļas pieskaņošana Eiropas Savienības 
Kopējam modelim (Common Frame of Reference)  
 
LZP Ekonomisko un juridisko zinātņu ekspertu komisijas (Nr.13) eksperts (1993–1996, 2000–2005). 
Latvijas Zinātnes padomes eksperts, apstipr. 05.10.2009. 
 
Publikācijas sešos gados (2004-2009) LZP atzītos Latvijas zinātniskos izdevumos un ārzemju zinātniskos 
izdevumos 

• Possible Solutions to Challenges of Arbitral Awards in Latvia. -Baltic Yearbook of International 
Law. Martinus Nijhoff Publishers Leiden/Boston. Volume 8, 2008. p.41-51 

•  European Initiatives (PECL, DCFR) and Modernisation of Latvian Civil Law.- European Initiatives 
(CFR) and Reform of Civil Law in New Member States. Juridica international. Law Review 
University of Tartu. Estonia. Nr. 14, 2008. p. 137-142. 

•  Freedom of contract and framework for banking contracts in Latvia and other countries. - Academy 
of European Private Lawyers, European Contract Code, Preliminary draft, Milano – Dott.A. Giuffre 
Editore, 2008, p. 651-661. 

• Latvian Report on Tort Law. -  Digest of European Tort Law. Volume 1: Essential Cases on Natural 
Causation. Springer Wien New York. Wien, 2007, 66 - 69 p., 148 – 149 p. 



• Fault and Remedies in the European Civil Law / Kalvis Torgans // Šiuolaikinės civilinės teisės 
raidos tendencijos ir perspektyvos = Trends and perspectives in the development of contemporary 
civil law. - Vilnius : Justitia, 2007. – pp. 210-216. 

• Privāto līgumu brīvība un publiskās varas aktu ietekme uz to / Kalvis Torgāns. - (Plenārsēdes 
referāti = Lectures of the plenary session).// Starptautiskā zinātniskā konference "Tiesību 
harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21. gs. mijā" = International scientific conference 
"Harmonization of law in the Baltic sea region in the turn of the 20th and 21st centuries". - Rīga : 
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2006. - 9.-15.lpp.  

• Freedom of private contracts and influence of public power thereon / Kalvis Torgāns. - (Plenārsēdes 
referāti = Lectures of the plenary session). // Starptautiskā zinātniskā konference "Tiesību 
harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21. gs. mijā" = International scientific conference 
"Harmonization of law in the Baltic sea region in the turn of the 20th and 21st centuries". - Rīga : 
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2006. - 16.-23.lpp. : 

• Вина и другие основания ответственности в гражданском праве России, Латвии и проектах 
унификации. Гражданское законодательство Российской Федерации как правовая среда 
гражданского общества: Материалы Международной научно-практической конференции: В 2 
т. Краснодар: Просвещение-Юг, 2005. Т. 1. 80-85 с. 

•  Latvijas privāttiesību piemērošana un pilnveidošana Eiropas Savienības ietvaros / Kalvis Torgāns, 
Jānis Rozenfelds, Māris Grudulis, Agris Bitāns. - (Juridiskā fakultāte). - Kopsav. angļu val.: 
Application and further approximation of Latvia's private law joining EU, 178.lpp. // LZP 
ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005. gadā = The main directions of 
research in economics and law sciences by the Latvian Council of Science in 2005. - Nr.11 (2006), 
177.-178.lpp. 

•  Latvijas privāttiesību piemērošana un pilnveidošana Eiropas Savienības ietvaros / Kalvis Torgāns, 
Jānis Rozenfelds, Agris Bitāns, Lauris Leja, Jānis Kārkliņš. - Kopsav. angļu val.: Application and 
Further Approximation of Latvia's Private Law Joining EU, // LZP ekonomikas un juridiskās 
zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2006. gadā = The main directions of research in economics and 
law sciences by the Latvian Council of Science in 2006 / Tautsaimniecības attīstības institūts. - 
Nr.12 (2007), 185.-187.lpp. 

Grāmatas 
• Civiltiesību, komerctiesību un civilprocesa aktualitātes. Raksti 1999.-2008. Rīga: Tiesu namu 

aģentūra, 2009, 667 lpp. 
• Saistību tiesības. 1.daļa : mācību grāmata / Kalvis Torgāns ; rec.: Jānis Rozenfelds, Gunārs Aigars. - 

Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2006.-315. lpp. 
• Saistību tiesības. 2.d. : mācību grāmata / Kalvis Torgāns ; rec.: Jānis Rozenfelds, Gunārs Aigars, 

Jānis Kārkliņš. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2008. - 359 lpp. 
• Civilprocesa likuma komentāri / sagatavojis autoru kolektīvs prof. K. Torgāna vispārīgā zinātniskā 

redakcijā. - 3., papild. izd. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2006. - 976 lpp. Prof. K. Torgāns 
sagatavojis komentārus 9.-18., 20., 25., 48.1, 50.1, 61.-66. nodaļām. 

 
Piedalīšanās starptautiskās konferencēs (2004-2009) 

European Initiatives (PECL, DCFR) and Modernisation of Latvian Civil Law. - Starptautiska 
konference Tartu - European Initiatives (CFR) and Reform of Civil Law in New Member States. University 
of Tartu. Estonia. 2007; 

Cēloniskais sakars kā kaitējuma atlīdzības priekšnoteikums. // Tiesību harmonizācija Baltijas jūras 
reģionā pēc ES paplašināšanās. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 25.01.2007; 

Starptautiska zinātniska konference: "Šķīrējtiesas Baltijā: mūsdienu aktualitātes",(Arbitration in the 
Baltics: Contemporary Issues). Rīgas Juridiskā augstskola, Rīgā, 01.06.2007; 

Piedalīšanās ar ziņojumu Eiropas Pirkuma līguma likuma modeļa izstrādes starptautiskā seminārā (5 
valstis), Eiropas privāttiesību juristu akadēmija, Roma,  09.12.2006; 

Privāto līgumu brīvība un publiskās varas aktu ietekme uz to / Kalvis Torgāns. Plenārsēdes referāts/ -
Starptautiskā zinātniskā konference "Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21. gs. mijā" = 
International scientific conference "Harmonization of law in the Baltic sea region in the turn of the 20th and 
21st centuries". - Rīga ,2006; 
     Cēloniskais sakars Latvijas tiesu praksē un Civillikumā. – Starptautiska konference, Austrijas Zinātņu 
akadēmijas Deliktu un apdrošināšanas tiesību centrs kopā ar ES institūcijām, Vīne, 2006; 

Fault and Remedies in the European Civil Law / Šiuolaikinės civilinės teisės raidos tendencijos ir 
perspektyvos . - Trends and perspectives in the development of contemporary civil law.  Vilnius 2006.- 
Starptautiska zinātniska konference Viļņā, 2006; 

Eiropas privāttiesību juristu akadēmijas (Pavia, Itālija) zinātniskajā seminārā (2005.g. 18.-19.novembrī) 
ziņojums par konkrētu līgumu veidu regulējumu Eiropas līgumu tiesību kodeksa projektā salīdzinājumā ar 
Latvijas tiesībām; 



 Augstākā tiesa kā judikatūras veidotāja.- „Latvijas Augstākā tiesa attīstībā: atskats pagātnē un Eiropas 
pieredze nākotnei”- Starptautiskā konference Rīgā 2005.gada 7.oktobrī. 
Pētnieciskā darba rezultāti ieviesti, piedaloties vairāk nekā 65 likumdošanas aktu sagatavošanā. 
 
III Pedagoģiskā darbība 
Vadīti promocijas darbi: aizstāvējuši J. Kārkliņš, L. Leja, V. Jarkina, iesniedzis L. Rasnačs, turpina vadīt vēl 
3.  
Maģistra darbi – 6 gados ap 30; Bakalaura darbi – 6 gados ap 30 
Akadēmiskie kursi: 
Civiltiesības (Saistību tiesības) – 128 akad.st.,8 k.p.;Līgumu un deliktu tiesību problēmas (maģistra studiju 
kurss) – 32 
akad.st., 2 k.p.; Civiltiesisko pētījumu metodika (maģistra studiju kurss) – 32 akad.st, 2 k.p.(līdz 2007. 
gadam); 
Izstrādāti studiju kursi – 2 tiesību zinātnē, Sagatavoti mācību līdzekļi – 4. 
 
IV Organizatoriskais darbs pēdējos sešos gados: 
LU Juridiskās fakultātes Domes priekšsēdētājs (2002–2008); 
LU Promocijas padomes tiesību zinātnēs loceklis, 
LU Profesoru padomes tiesību zinātnē priekšsēdētājs, 
Redkolēģijas loceklis LU  Raksti, Sērija Juridiskā zinātne, 
LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas padomes loceklis, 
Latvijas Juristu biedrības viceprezidents (2002–2006); 
Latvijas Zinātnes padomes Ekonomisko un juridisko zinātņu ekspertu 
komisijas (Nr.13) eksperts 2000–2005; 
Latvijas Zinātnes padomes eksperts, apstipr. 05.10.2009. 
 
V Cits 
Goda nosaukumi, prēmijas, atzinības: 
Senatora A.Lēbera prēmija (1994); 
Kembridžas starptautiskā biogrāfiskā centra Goda diploms (Man of Achievement, 1994); Amerikas 
biogrāfiskā institūta Goda medaļa par sasniegumiem (Gold Record of Achievement, 1995); LZA Atzinības 
raksts (2004); LU Rektora pateicība (31.03.2004.);LU Rektora Atzinības raksts un LU sudraba goda zīme 
(27.09.2004.); LR Ministru kabineta prēmija un goda diploms par nozīmīgu ieguldījumu tiesiskas Latvijas 
valsts veidošanā (2005); Amerikas biogrāfiskā institūta balva (Man of Achievement, Outstanding 
Contribution to Jurisprudence) (18.01.2008.) 
Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīme par izcilu mūža ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, 
demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē (20.10.2008); III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis 
(30.03.2009.). 
 
 
Prof., Dr. habil. iur. K.Torgāns 
 
07.01.2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA CV 
M.comp.sc., M.paed. Inguna Trule  

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1962. 
  
Izglītība:   
1981.-1986. Rīgas Politehniskais institūts, studijas Automātikas un skaitļošanas 

tehnikas fakultāte, specialitāte — lietišķā matemātika 
1997.-2000. Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte, Datorzinātņu 

maģistrantūra 
2004.-2006. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, 

Pedagoģijas maģistrantūra  
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2000. Dabas zinātņu maģistra grāds datorzinātnēs 
2002. Latvijas Policijas akadēmijas docente 
2006.  Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā 
 
Nodarbošanās: 
1986.-1993. Rīgas Tehniskā universitātes Automātikas un skaitļošanas tehnikas 
fakultātes  
 asistente 
1993.-1994. Latvijas Policijas akadēmijas Informātikas centra laborante 
1994.-1997. Latvijas Policijas akadēmijas Studiju nodaļas inspektore – metodiķe 
1997.-2002. Latvijas Policijas akadēmijas lektore 
1997.-2009. Latvijas Policijas akadēmijas Informātikas centra vadītāja  
2002.- Latvijas Policijas akadēmijas docente  
2009.- Latvijas Policijas akadēmijas Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. I.Trule. Juridiskās informātikas mācību satura izstrāde augstskolā. Int. Scient. 

Conf. on “Teachers, Students, Pupils in Learning Society” materiāli, LU, Rīga, 
2003 

2. I.Trule, U.Kanders. 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 

3. I.Trule, U.Kanders. Noziegumu kibertelpā izmeklēšanas tehniskās iespējas. LPA 
konf. „Akadēmijā veiktie lietišķie pētījumi 2004.gadā: norises gaita un rezultāti.” 
materiāli, Rīga, LPA, 2004 



4. I.Trule. Noziedzīgi nodarījumi kibertelpā. LPA starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference “Cilvēktiesības un sabiedrības drošība”, LPA, 2004, 142.-146.lpp. 

5. I.Trule. Multimediju loma policijas darbinieku izglītošanā. LPA starptautiskā 
zinātniski praktiskā konference “Policijas izglītība Latvijā un Eiropā”, LPA, 
2006, 118.-125.lpp. 

6. I.Trule. Datorlietošanas prasmju apguves iespējas Latvijas Policijas akadēmijā. 
Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2006, nr.4, LPA, 62. -66. lpp. 

7. I.Trule. No mobilajiem tālruņiem, SIM kartēm un bāzes stacijām iegūstamās 
informācijas apskats. Zinātniski praktiskās konferences „Noziedzīgu nodarījumu, 
kas saistīti ar mobilo tālruņu lietošanu, izmeklēšanas metodes” rakstu krājums, 
SIA ”Izglītības soļi”, 2008, 53.-74.lpp. 

 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 21 
Konferenču tēzes     12 
Mācību filmas     2 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2001.- 2004. Projektu vadītāja Sorosa fondā Latvija un Sabiedriskās politikas centrā 

PROVIDUS. 3 projekti: 
1. "Multimediju tehnoloģiju izmantošana policijas darbinieku izglītošanā" 

(2001.-2003.) 
2. "Moduļa “Konfliktu risināšana" adaptēšana” (2003.) 
3. "Policijas darbinieku izglītošana izmantojot multimediju materiālus” 

(2003. – 2004.) 
2004.  Dalība Starptautiskās Migrācijas organizācijas projektā par cilvēku 

tirdzniecību Latvijā 
2003.-2005. LPA pasūtītais un finansētais lietišķais pētījums „Noziegumu kibertelpā 

izmeklēšanas tehniskās iespējas”. 
2004.-2005.  ES Phare 2003.gada Nacionālās programmas projekts 2003/004-979-07-

02 „Policijas apmācība” 
2005.-2006. Eiropas Sociālā fonda projekts „Tiesībsargājošo institūciju speciālistu 

sagatavošana darbam ar narkotiku lietotājiem, izmantojot multimediju 
apmācības metodi” 

2006. LPA pasūtītais un finansētais lietišķais pētījums „Elektroniskās studiju 
vides iespējas juridiskās izglītības kontekstā” 

2007. Eiropas Sociālā fonda projekts „Izplatot dažādību. Vasaras skola 
topošajiem žurnālistiem, policijas darbiniekiem un sociālajiem 
darbiniekiem” 

2007.  AGIS programma 2006.gada projekts „Kibernoziegumu izmeklēšanas 
apmācība”. 

2007. IZM pasūtītais un finansētais zinātniski pētnieciskais projekts 
„Noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar mobilo tālruņu lietošanu, 
izmeklēšanas metodes” 

2007.-2008. Eiropas Policijas akadēmijas (CEPOL) Eiropas struktūrfonda AGIS 
programmas projekts „CEPOL/AGIS apmaiņas programma vecākajiem 
policijas virsniekiem un policijas mācību spēkiem), uzņemot Latvijā 6 
viesus 2007.gada jūnijā, oktobrī – novembrī un 2008.gada maijā 

2009.-2011. ES ISEC programmas projekts „Kibernoziegumu izmeklēšanas 
apmācības programmu izstrāde un policijas darbinieku apmācība” 

 



Docētie studiju kursi: 
• Informācijas tehnoloģijas jurisprudencē 3 kredītpunkti 
• Datorsistēmas, operētājsistēmas un datortīkli 3 kredītpunkti 
• Dienestu datu bāzes un informācijas sistēmu drošība  4 kredītpunkti 
• Speciālista darbs datornoziegumu izmeklēšanā 5 kredītpunkti 
• Informācijas sistēmas 2 kredītpunkti 
• Informācijas tehnoloģijas ekonomikā izdarīto 

   noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanā  1 kredītpunkts 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:    

• Eiropas Policijas akadēmijas (CEPOL) Latvijas policijas apmācības nacionālā 
kontaktpersona 

• CEPOL zinātnes un pētniecības korespondente Latvijā 
• CEPOL nacionālā e-Net vadītāja Latvijā 
• Latvijas Policijas akadēmijas Satversmes sapulces sekretāre (2002.-2008.) 
• Latvijas Policijas akadēmijas Satversmes sapulces locekle 

 
2009. gada 30.oktobrī. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Dr.iur.,docents  Andrejs Vilks 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
 

Dzimšanas gads:   1954 
Izglītība:                         1972-1976 Omskas augstākā milicijas skola, tiesību 
speciālists 
                                                1978-1981 Iekšlietu ministrijas Zinātniski pētnieciskais  
                                                 institūts, aspirantūra 
                                     1993  Latvijas Universitāte, tiesību doktors 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
                                         1993 tiesību doktors (Dr.jur.) 
                                       vecākais zinātniskais līdzstrādnieks 
                                                  2006 asociētais profesors 
Nodarbošanās: 
1976 – 1977  LPSR Iekšlietu ministrijas Kriminālizmeklēšanas pārvalde 
1977 – 1978  LPSR Iekšlietu ministrijas Ogres rajona iekšlietu pārvalde 
1978 – 1981  Iekšlietu ministrijas Zinātniski pētnieciskais institūts, aspirantūra 
1981-1984  PSRS Iekšlietu ministrijas Minskas augstākās skolas Rīgas nodaļas 
pasniedzējs 
1984-1989  PSRS Iekšlietu  ministrijas zinātniski pētnieciskā institūta vecākais 
zinātniskais līdzstrādnieks 
1989-1991 PSRS Iekšlietu  ministrijas zinātniski pētnieciskā institūta Baltijas 
Kriminoloģisko pētījumu  daļas vadītājs 
1991-1993 LR Drošības dienesta sociālpolitisko pētījumu biroja vadītājs 
1993-2003 Kriminoloģisko pētījumu centra direktors 
1996 – līdz šim brīdim LU Juridiskās fakultātes mācībspēks 
2001-līdz 03. 2005  Rīgas domes Drošības un kārtības jautājumu komitejas 
priekšsēdētājs 
2003- līdz šim brīdim Eiropas pilsētas pret narkotikām (ECAD) Latvijas biroja 
direktors 
2004-līdz šim brīdim Rīgas Stradiņa universitātes mācībspēks,  
2009.07. - līdz šim brīdim Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes dekāna 
p.i.                                                                  
Nozīmīgākās  zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:  
1. A.Vilks    Narkokriminoloģija. Rīga, ‘’Drukātava’’, 2008, 496 lpp. 
2. A.Vilks  Deviantoloģija (Mācība par uzvedības sociālajām novirzēm). Mācību 
līdzeklis juridiskajām augstskolām un fakultātēm, izziņas avots plašam lasītāju lokam. 
Rīga, Tiesu namu aģentūra. 2001., - 341. lpp. 
3. Kriminoloģija. Mācību grāmata juridiskām augstskolām un fakultātēm. 
Projekta vadītājs un zinātniskais redaktors A.Vilks. Nodaļu — I, II, VIII, IX, X, XI, 



XIV, XV, XVII autors; III, VI, XXIII nodaļas uzrakstītas sadarbībā ar citiem 
autoriem. Rīga, Nordik, 1998, 512. lpp. 
4. Kriminoloģija. Mācību grāmata juridiskām augstskolām un fakultātēm. 
Papildinātais (otrais)izdevums.  A.Vilks. Nodaļu — I, II, VIII, IX, X, XI, XIV, XV, 
XVII autors; III, VI, XXIII nodaļas uzrakstītas sadarbībā ar citiem autoriem. Rīga, 
Nordik, 2004, 517. lpp. 
 5.A.Vilks, K.Ķipēna Korupcija. Mācību grāmata juridiskajām augstskolām un 
fakultātēm. Rīga, Lietišķās informācijas dienests, 2000, 166.lpp. 
6. A.Vilks Cilvēku un viņu orgānu tirdzniecība: kriminoloģiskās, politiskās un 
sociālās problēmas. Ieskats 21.gadsimta kriminālajās reālijās. Rīga, 2002.,176 lpp 
7. A.Vilks The International Crime Victim Survey in Latvia // The International 
Crime Victim Survey in countries in Transition. National Reports. Publication No. 62 
Rome, 1998. p.313-338. 
8.Вилкс А.Я., Тэсс Л.В. Проституция - профессия или преступление? Рига, 2006, 
273 стр. 
9. Вилкс А.Я. Торговля людьми и органами человека: криминологические, 
политические и социальные проблемы. Рига, 2006, 438 стр  . 
10.Вилкс А  Ущербность правосознания и духовности как угроза безопасности. 
В сборнике; Международные научные чтения «Белые ночи – 2008». Санкт-
Петербург, Издательство МАНЭБ, 2008, стр. 62 – 65. 
11. A.Vilks Narcocriminology: Content and Characteristics// The Fifth Year as 
European Union Member States: Topical Problems in Management of Economics and 
Law. Proceedings of the International Conference 8 – 9 May 2009. Riga, 2009, 368 – 
381 p. 
12. A.Vilks Globālā sabiedrības krīze un kriminalitātes eskalācijas tendence// Globālā 
krīze: kriminālo realitāšu aprises. Starptautiskais zinātnisko darbu krājums. Baltijas 
Kriminoloģiskās konferences ''Sabiedrība. Cilvēks. Drošība. 2009.'' 2009. gada 2.- 3. 
aprīlis materiāli. Rīga, Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2009, 139 - 149 lpp 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1. Piedalīšanās Globālās alijanses Altus projektā  (2007. – 2008g.) ‘’Tiesu sistēmas 
reforma’’. Sagatavots apkopojums par tiesu reformu Latvijā. 
2.2004. – 2008. Sadarbībā ar starptautisko organizāciju Globālo Alijansi Altus un 
Fondu Indem piedalīšanās starptautiskā projekta „Sabiedrības kontrole par policijas 
darbu” 

                             3.  2005. – 2008. piedalīšanās Upsalas universitātes starptautiskajā projektā, 
organizētās noziedzības un narkomānijas kontrole Baltijas reģionā (Countening 
Narcotikc’s and organized crime in the Baltic region). 
4. Izglītības un zinātnes ministrijas pētnieciskā projekta  ‘’Diskriminācija Latvijas 
darba tirgū: politiskie, tiesiskie, ekonomiskie un sociālie aspekti’’ (izpilda RSU 2007. 
– 2008.g.) vadība un tiesiskās regulācijas un tiesiskās prakses izpēte par 
diskrimināciju Latvijas darba tirgū. 
5. Piedalīšanās LZP pētījuma projektā  06.0041 – ‘’ Latvija Eiropas Savienībā: 
ekonomikas un kultūras mijiedarbība zināšanu sabiedrības veidošanā’’ (vad. akad. 
R.Karnīte) Pētījuma virziens – Zinātne un noziedzība  (2008.g.). 
6. Piedalīšanās ECAD un Reikjavikas universitātes pētījumā ‘’Jaunatne Eiropā’’ 
(2006.- 2010. g.)            
Akadēmiskie kursi: 

• Kriminoloģija   B daļa 2 KP 
• Deviantoloģija  B daļa 2 KP 
• Tiesību socioloģija A daļa 3 KP 



• Starptautiskā tiesiskā sadarbība A daļa 2 KP 
• Cilvēkdrošība  C daļa 2 KP 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
Pasaules antikriminālā un antiteroristiskā forumu orgkomitejas un valdes  loceklis 
(Orgkomiteja izveidota 2000.gada novembrī Vīnē) 
Latvijas Neatkarīgo Kriminologu asociācijas (pašreiz Latvijas kriminologu biedrības ) 
valdes priekšsēdētājs (Asociācija izveidota 1996.gada maijā) 
Baltijas antikriminālā un antiteroristiskā foruma Dibinātāju padomes priekšsēdētājs 
Eiropas pilsētas pret narkotikām (ECAD) Latvijas biroja vadītājs                                                
LZA eksperts juridiskajās zinātnēs (krimināltiesību apakšnozare) 
 
 
 
 
2009. gada 27. novembris                                                                Andrejs Vilks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mg. iur., lekt. Evija Vīnkalna 
dzīves un darba gājums  

(curriculum vitae) 
 

 
Dzimšanas gads :    1975 
Izglītība:                  2001. - 2006.g. – Latvijas Universitātes Doktorantūras tiesību 
                                               zinātņu nodaļa, krimināltiesisko zinātņu apakšnodaļa  
                                  1998. – 2000.g. – Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 
                                       maģistratūra, Krimināltiesisko zinātņu studiju programma 
                                  1993. – 1998.g. – Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 
                                                               Jurista profesionālā studiju programma 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
                                   2000.- sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē 
Nodarbošanās: no 2003. gada februāra – lektore, Latvijas Universitātes Juridiskās 
                          fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedra 
                          no 2001. gada 1. septembra – asistente, Latvijas Universitātes 
                          Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedra 
                          no 2001. gada 1. februāra – pasniedzēja, Latvijas Universitātes 
                         Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedra 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1.E.Vīnkalna. Cēloņsakarības problēma krimināltiesībās. The problem of causal relationship in c
konferences „Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. Tiesības, vēsture un k
februāris – 2. marts., Rēzekne, RA, 2002., 157-165.lpp. 
2. E.Vīnkalna. Cēloņsakarības loma noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijā. Role of causation in quali
zinātniskās konferences „Personība. Laiks. Komunikācija. Tiesības, vēsture un kultūrvēsture” materiāli
RA, 2003., 125-133.lpp. 
3.E.Vīnkalna. Cēloņsakarības loma noziedzīgos nodarījumos pret personas veselību un dzīvību. A Role 
Person’s Health and Live. Rīga, LU raksti. 665. sējums, 2003., 424-431.lpp.   
4.E.Vīnkalna. Cēloņsakarības un vainas korelācija krimināltiesībās. 6. Starptautiskās zinātniskās
daudzveidīgais, reģionālais mūsdienu Eiropā” krājums, Liepāja, LiePa, 2004., 273-277.lpp. 
 5. E.Vīnkalna. Cēloņsakarības jēdziens krimināltiesībās saistībā ar tā vēsturisko attīstību. Concept of c
historical development. Rīga, LU raksti. 667. sējums. 2004., 36-43.lpp. 
6. Э.A.Винкална. Разграничение уголовной и дисциплинарной ответственности за злоупо
4.Starptautiskās zinātniski – praktiskās konferences “Соотношение преступления и иных правон
materiāli. Maskava, MVU. 2004.gada 27.-28.maijs, 2005., C.114-118.  
7. E.Vīnkalna. Nepieciešamās un nejaušās cēloņsakarības izpratne krimināltiesībās. Understanding of n
law. LU starptautiskās zinātniskās konferences ”Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21. gs. 
8. E.Vīnkalna. Cēloņsakarības loma grupveida nodarījumos. Latvijas Vēstnesis. Jurista Vārds. Nr. 50 (50
9. Э. Винкална. Вред, его значение в определении наказания. Материалы III Российс
„Противодействие преступности: уголовно – правовые, криминологические и уголовно – испол



2008.gada 29.-30.maijs.,C.582-583  
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 10 
Konferenču tēzes: 9 
Zinātniski pētnieciskā darbība:  
2004. Vispārinājuma „Latvijas Republikas tiesu prakse krimināllietās par valsts amatpersonu u
organizāciju atbildīgo darbinieku izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem (2002-2003. g.)” izstrāde.  
Akadēmiskie kursi: 

• Krimināltiesības. Vispārīgā daļa                    A daļa           4 KP 
• Sodu izpildes tiesības                                     B daļa            2 KP 

Papildus ziņas par profesionālo darbību:  
LU Juridiskās fakultātes Bakalaura darbu komisijas locekle ( no 2006) 
no 2002.g.- LU Juridiskās fakultātes Iestājpārbaudījumu komisijas locekle 
                                                                                                                                                                    
 

 

  

 
 
2009. gada 19. novembrī         
 
                                                                       E. Vīnkalna 

                                                                                                         
 
 
                       
  

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA CV 
 

 Mag. iur. Valdis Voins  
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1959. 
  
Izglītība:   

2008. P.Stradiņa Universitāte doktorantūra 
1998. – 2001. Latvijas Policijas akadēmija Tiesību zinātņu 
maģistra grāds valsts tiesību apakšnozarē  
1990. – 1994. Latvijas Policijas akadēmija Jurista kvalifikācija 
tiesību zinātnēs  

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
   2009.              Valsts policijas koledžas docents 

    
Nodarbošanās: 

No 24.03.2009. Valsts policijas priekšnieks 
2008. – 2009.  Valsts policijas priekšnieka vietnieks, Galvenās 
kārtības policijas pārvaldes priekšnieks 
2003.- 2008. Valsts policijas Rīgas Galvenās policijas 
pārvaldes priekšnieka vietnieks, Kārtības policijas pārvaldes 
priekšnieks 
2003. Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes 
priekšnieka vietnieks, Ceļu policijas pārvaldes priekšnieks  
1998. – 2003. Valsts policijas priekšnieka vietnieks  
1994. – 1998. Valsts policijas Valsts Apsardzes dienests 
dienesta priekšnieks  
1992. – 1994. Latvijas Policijas akadēmija 1.mācību posma 
priekšnieks 
1980. – 1992.  Ugunsdrošības un glābšanas dienesta Mācību 
centra priekšnieka vietnieks  
  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. „Par problēmām, kas saistītas ar ārvalstu vēstniecību fiziskās apsardzes 
aizvietošanu ar tehniskām apsardzes iekārtām”, Likuma Vārdā, 1998.; 
2. „Incidenti pie diplomātiskajām pārstāvniecībām”, Likuma Vārdā, 1999., 2000., 
2001.; 



3. „Diplomāti un teroristi”, Likuma Vārdā, 2002.; 
4.  „Minhenes Olimpiskās spēles/ terorisms un sports”, Likuma Vārds, 2002.; 
5.  „Nepieteiktais karš”, Likuma Vārds, 2003.; 
6.  „Zaudējumu atlīdzināšana terorisma upuriem”, Latvijas Vēstnesis, 2004.; 
7. „Izrāde ar nezināmām beigām” /Nord-Ost traģēdija Maskavā/, Latvijas 
Vēstnesis, 2004.; 
8. „Skatītāju pārkāpumi un rupja uzvedība sporta pasākumu laikā un pēc tam”, 
Latvijas Vēstnesis, 2005.; 
9. „Vai jauna Eiropas nolaupīšana?”, Latvijas Vēstnesis, 2005. 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

1998. - 2001. Maģistra darbs „Diplomātisko pārstāvniecību statuss un to apsardzes 
organizācija” 
 

Akadēmiskie kursi: 
Valsts policijas koledža: Policijas darba organizācija, specializācija „Kārtības 
policijas darbs” 
 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    
1. Kārļa Severīna Augstākā policijas skola Minsterē, kurss „Sabiedriskās kārtības 
nodrošināšana masu pasākumu laikā” /Vācijā/; 
2. Latvijas Universitātes Pašvaldības un projektu vadības valsts mācību centrs, 
kurss „Projektu vadīšana” / prof. Dr. Oec. Ž.Ilmetes vadībā/; 
3. Latvijas Policijas akadēmija, kurss „Cilvēktiesības un to ievērošana policijas 
darbā”; 
4. Seminārs „Community policing in practice”. Belgium, Luxembourg, Germany, 
Nether-Lands; 
5. „Policijas apmācības sistēmas uzlabošana un policijas apmācības sistēmas 
snieguma vadīšanas sistēmas pilnveidošana” Ziemeļīrija; 
6. „Major Event Security Management Course”. 
7. UEFA seminārs „Par drošības pasākumiem stadionos futbola spēļu laikā un pēc 
spēlēm pilsētā.” 
8. International Visitor Leadership Program of the United Department of State. 
9. CEPOL „Crime, Police and Justice in the 21 st century”. 

 
 
 
2009.gada 5.novembris 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

Kristīnes Zīles 
dzīves un darba gājums (CV) 

 
I VISPĀRĪGĀS ZIŅAS  
 
Vārds, uzvārds  Kristīne Zīle, dzimusi Vernuša 
Personas kods   010977 – 12607  
Dzimšanas vieta  Bauska, Latvija  
Adrese    Rīga, Malienas iela 78 – 75, LV – 1064, 29117977,  
    kristine.zile@rln.lv  
Svešvalodas   krievu, angļu un vācu valodas 
Izglītība   augstākā 
Akadēmiskie nosaukumi  2001. gads - Sociālo zinātņu maģistra grāds  
un zinātniskie grādi   tiesību zinātnēs  
    2000. gads - LU Juridiskās fakultātes Dienas nodaļa, 
    iegūta jurista kvalifikācija   
Nodarbošanās LU Juridiskā fakultāte, Civiltiesisko zinātņu katedra, 

lektore 
    Zvērināta advokāte  
    Latvijas Zvērinātu notāru padome, lektore  

un konsultante  
    Latvijas Tiesnešu Mācību centrs, lektore 
Cits LR Tieslietu ministrijas darba grupas koncepcijas projekta 

„Civillikuma Mantojuma tiesību daļas modernizācijas 
koncepcija” locekle  

   
II ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS (par pēdējiem 6 gadiem) 

• Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē : 
L.Damane, K.Zīle. Mantojuma tiesību problēmjautājumu aktualizācija (publicēts 
laikrakstā „Jurista Vārds” Nr. 2 (555) 2009.gada 13.janvārī) 
 
• Citas publikācijas: 
 
The International Comperative Legal Guide to: International Arbitration 2005. Latvia 
chapter. „Lejiņš, Torgāns & Vonsovičs”: Ģ. Lejiņš, K.Zīle.  
 
III PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA (par pēdējiem 6 gadiem) 
 
Vadītie maģistra darbi – 12   
Vadītie bakalaura darbi un kvalifikācijas darbi – 25 

mailto:kristine.zile@rln.lv


 
Docētie studiju kursi: 
Mantojuma tiesības. A daļa, 2 kredītpunkti 
Ģimenes tiesības. A daļa, 2 kredītpunkti 
Lietu, mantojuma un īpašuma tiesību problēmas. B daļa, 1 kredītpunkts 
 
 
2010. gada 7.janvārī  
Kristīne Zīle 

 
AKADĒMISKĀ PERSONĀLA CV  

 
 Mg.jur. Modris Žeivots  

Dzimšanas gads: 1950.  
Izglītība:   augstākā juridiskā 
 1985.g. absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti; 
 1998. g. absolvējis Latvijas Policijas akadēmijas maģistrantūru; 
 No 2005.g. – studijas doktorantūrā Latvijas Policijas akadēmijā. 12.06.2008. 
izsniegta akadēmiskā izziņa Nr.26/389 par doktora augstākās izglītības programmas 
„Juridiskā zinātne” teorētiskās daļas izpildi. 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2001.  Latvijas Policijas akadēmija, asociētais 
profesors 

1996.   Latvijas Policijas akadēmija, docents 
Nodarbošanās:    
2009.  Jelgavas novada pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētājs   
2007. – 2009. Latvijas Policijas akadēmija, Kvalitātes vadības un kontroles nodaļas 

vadītājs  
No 2001.g. Latvijas Policijas akadēmija, asociētais profesors  
1998. – 1999. Latvijas Policijas akadēmijas Policijas tiesību un robežsardzes katedras 

vadītājs 
No 1996. g. Latvijas Policijas akadēmijas Policijas tiesību katedra, docents 
1993. - 1995. Latvijas Policijas akadēmijas Policijas tiesību katedras vadītāja vietnieks 
1992. - 1993. Latvijas Policijas akadēmijas Mācību nodaļas priekšnieks 
1975. - 1992. Darbs Latvijas IeM vidējā un vecākā komandējošā sastāva amatos 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Skolēnu apdraudējuma riska 

faktori  
Starptautiskā zinātniski praktiskā konference 
„Nepilngadīgo drošība un tiesību aizsardzība”. Publicēts 
konferences materiālos, LPA, 2008., 215.-232.lpp. 

2. Sabiedrības līdzdalības iespējas 
tiesiskās kārtības nodrošināšanā 
Rīgas pilsētā 

Referāts nolasīts starptautiskā konferencē RD „Kaimiņu 
drošība”, Rīga, 22.08.2007. 

3. Praktikants – slogs vai 
pagodinājums? 

Policijas izglītība Latvijā un Eiropā. Starptautiskās 
zinātniski praktiskās konferences materiāli. LPA, 2006, 
136.-145.lpp. 

4. Оружие в руках у 
полицейского. 

Право i Безпека, 2005/4’5, МВС Украiни Нацiональный 
унiверситет внутрiннiх справ, стр.68-72. 

5. Zinātnisks referāts „Общая 
тенденция преступности в 

Nolasīts 26.05.2005. starptautiskā konferencē Kišiņevā 
(Moldova) „Региональная преступность проблемы и 



Латвии и прогноз на 
ближайшие годы” 

перспективы борьбы” 

6. Зачем полицейскому оружие? „Закон и жизнь” (Молдова) 04/2005, стр. 43-47 
7. Zinātnisks referāts „Policijas 

spēks vai cilvēktiesības?” 
Starptautiskā zinātniski praktiskā konference 
“Cilvēktiesības un sabiedrības drošība” Rīga, LPA, 2004, 
156.-164.lpp 

8. Administratīvā atbildība. Shēmas. Apgāds Zvaigzne ABS, 2002.  
9. Crime Prevention in Latvia. 

 
Local Community, Public Security. Central and Eastern European 
Countries under Transformation. Edited by J.Widacki, M.Maczynski, 
J.Czapska, 2001 

10. Šaujamieroču pielietojuma tiesiskie 
pamati un prakse. Mācību grāmata 

Apgāds “Zvaigzne ABC“ , 2000. 

11. Po co policjantowi bron? Bezpieczny obywatel - bezpieczne panstwo. Redakcja Wydawnictw, 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 1998 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos - 31, t.sk. 9 starptautiskos 
Konferenču tēzes     5 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

 
2006. – 
2007. 

Starptautisks pētījums AGIS programmas ietvaros: “Cilvēku nelegāla tirdzniecība 
un seksuāla izmantošana” (Trafficking in human beings for the purpose of sexual 
exploitation). Pētījumu vada: Zviedrijas Noziedzības novēršanas komiteja 
(National Council for Crime Prevention Sweden).

 
2006. – 
2007. 

Starptautisks pētījums “Policijas atbildības un kvalitātes uzraudzība pasaulē un 
nacionālajā kontekstā”. (Police Accountability and the Quality of Oversight: 
Global Trends in National Context). Pētījumu vada Pasaules alianse “Altus” kopā 
ar Nīderlandes Ārlietu ministriju (Altus Global Alliance together with Ministry of 
Foreign Affairs, the Netherlands);

2003. Līdzdalība Latvijas Policijas akadēmijas pasūtītajā lietiskajā pētījumā  
(Nr.01/05-1) “Par elektroniskās studiju vides izveidošanu LPA” 

2002.-2003 
 

Multimediju tehnoloģiju izmantošana policijas darbinieku izglītošanā. 
Sorosa fonds – Latvija un COLPI finansētais projekts 2001-M053-0, janvāris- 
decembris 

2001. – 
2003. 

 

Līdzdalība starpministriju darba grupā par Administratīvo pārkāpumu kodeksa un 
Administratīvo sodu likumprojekta normu saskaņošanu ar Administratīvā procesa 
likuma normām. Tieslietu ministrijas 07.05.2001. rīkojums Nr.1-1/184 

2000. 
 

Par alkohola lietošanas reglamentējošo likumdošanas un citu normatīvo aktu 
attīstību un ietekmi uz ceļu satiksmes dalībnieku drošību Latvijā. 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta pētījums. 

1997.- 2001. 
 

Pašvaldību vieta un loma sabiedrības drošības nodrošināšanā. 
Varšavas Publisko tiesību institūta starptautisks pētījums 

1998.- 1999. 
 

Divpakāpju apmācības sistēmas attīstība Latvijas Policijas akadēmijā. 
Starptautisks pētījums ar ES PHARE programmas atbalstu  
(Phare-S_JEP-12396-97) 

1994.- 1995. Šaujamieroču pielietošanas problēmas Latvijas tiesību aizsardzības iestādēs 
 
Akadēmiskie kursi: 
Vadītie maģistra darbi: 32; Vadītie bakalaura darbi: 33 
Izstrādātas studiju programmas: Administratīvā atbildība, Likumpārkāpumu 
novēršana, Policijas tiesības, Policijas sadarbība Eiropā problēmas, Bērnu tiesību 
aizsardzība; 



Docētie studiju kursi: Policijas tiesības, Likumpārkāpumu novēršana, Policijas 
sadarbība Eiropā problēmas, Bērnu tiesību aizsardzība, Organizāciju un kvalitātes 
vadība. 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:    
2005.-2009. (EUCPN) Eiropas Noziedzības novēršanas tīkla (European Crime 

Prevention Network) kontaktpersona Latvijā 
2005. – 2009.  Izdevuma „LPA Studējošo Raksti” redkolēģijas loceklis  
1994. – 31.03.2007. LPA Satversmes sapulces loceklis 
01.04.2001. – 31.03.2007. LPA Akadēmiskās padomes loceklis 
1996. – 31.03.2007. LPA Senāta senators 
25.10.2002. - 31.03.2007. LPA Senāta sekretārs 
2006. – 31.03.2007. LPA Uzņemšanas komisijas sekretārs 
25.10.2002. - 24.04.2003. Rektora vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs 
14.11.1997. - 20.03.1998. Rektora vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs 
 
 
2009. gada 30.oktobrī        M.Žeivots 

 Mācībspēka paraksts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dr.ped.,asoc. prof. Jānis Želvis  
dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1945. 
  
Izglītība:   1981.-1985.    Studijas Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtā    
  
   1994.    Maģistratūrā Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmijā  
                                    1999.               Doktorantūrā Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmijā 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
                                    1994.               Latvijas Policijas akadēmijas maģistra grāds 
   1997.   Latvijas Policijas akadēmijas docents 
                                    1999.               Sporta pedagoģijas doktora grāds 
   2001.   Latvijas Policijas akadēmijas asociētais 
profesors 
Nodarbošanās: 
   1966.-1970.  treneris cīņas sportā Brīvprātīgajā sporta 
biedrībā 
                                                            „Daugava” 
   1970.-1978.  treneris cīņas sportā Rīgas Armijas sporta klubā 
   1978.-1980.  treneris cīņas sportā BSB „Lokomotīve” 
   1980.-1985.  Latvijas izlases grieķu-romiešu cīņas vecākais 
treneris  

Republikas augstākās sporta meistarības skolā 
   1985.-1987.  vecākais treneris-pasniedzējs BJSS BSB 
„Lokomotīve”  
   1987.-1990.  Latvijas izlases grieķu-romiešu cīņas vecākais 
treneris- 

pasniedzējs  
   1990.- 1993.  vecākais treneris-pasniedzējs BJSS BSB 
„Lokomotīve” 
   1993.- 1994.   asistents Latvijas Policijas akadēmijas fiziskās  
                                                            sagatavošanas katedrā 
                                    1994.- 1997.   lektors Latvijas Policijas akadēmijas fiziskās  
                                                            sagatavošanas katedrā 
                                    1997.- 2001.   docents Latvijas Policijas akadēmijas fiziskās  
                                                            sagatavošanas katedrā 



                                    2001.- 2009.   asociētais profesors Latvijas Policijas akadēmijas 
                                                           fiziskās sagatavošanas katedrā 
                                    2009. -            asociētais profesors Latvijas Policijas akadēmijas 
                                                           Policijas tiesību un speciālās taktikas katedrā 
katedrā                  
 Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
    1.   J.Želvis. Grieķu – romiešu cīņa,; Latvijas izlases sportistu sagatavotības                            

    normatīvie rādītāji un perspektīvo uzdevumu realizācijas plāns – Rīga, LSPA,  
    LSPA, 1997., 98 lpp. 

    2.   J. Želvis, O.Gaņģis, R.Lukašūns. Likumpārkāpēja aizturēšana pielietojot 
fiziskos 

    paņēmienus un speciālos līdzekļus, mācību metodiskais līdzeklis – Rīga, LPA, 
1998., 
    261 lpp. 

    3.   J.Želvis. LPA reflektantu fiziskās sagatavošanas testi - Rīga, LPA, 2005., 20 
lpp. 
    4.   J.Želvis, O.Gaņģis, V.Kuzmins, J.Mihejenkovs, G.Pede, A.Homiča. Policistu 
          profesionālā fiziskā sagatavošana, mācību līdzeklis - Rīga, LPA, 2005., 263 lpp. 
    5.   J.Želvis, O.Gaņģis, V.Kuzmins, omiča, G.Pede. Norādījumi policistu 
pašaizsardzības 
          apmācībai, Rīga, LPA, 2008., 352 lpp. 
    6.   J.Želvis, S.Saļņikovs, Gaņģis, J.Skraucis. Šaušanas paņēmieni ar  pistoli, 
mācību 
          līdzeklis - Rīga, LPA, 2008., 61 lpp. 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 29 
Konferenču tēzes     15 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1998. „Likumpārkāpēja aizturēšana pielietojot fizisko spēku un speciālos līdzekļus”: 
Valsts Policijas un LPA pasūtītais pētījums  
2003.- 2005. „Spēka pielietošana policijas darbā - tehniskās un taktiskās problēmas”: 
Valsts Policijas un LPA pasūtītais pētījums 
2003.- 2005. „LPA reflektantu fiziskās sagatavotības testu izstrāde”: LPA pasūtītais 
pētījums 
2006.- 2007. „Šaušanas paņēmienu ar pistoli optimizācija LPA studentu apmācībā”: 
LPA pasūtītais pētījums 
2007. „Spēka izpausmes formu attīstīšana un kontrole studentiem un sportistiem”: 
Valsts institūciju pasūtītā pētījuma galvenais izpildītājs 
2008. „Treniņu līdzekļu variativitātes ietekme uz spēka izpausmēm”: Valsts 
institūciju pasūtītā pētījuma galvenais izpildītājs 
2008. „Adaptīvā metode pašaizsardzības tehnikas pamatu mācīšanā”: Valsts Policijas 
un LPA pasūtītā pētījuma vadītājs 
Akadēmiskie kursi: 

• Profesionāla fiziskā sagatavošana                               2 kredītp.  
• Vispusīgā fiziskā sagatavošana                                   2 kredītp.  

Pašaizsardzība                                                             2  kredītp. 
• Veselīga dzīvesveida pamati                                       2  kredītp. 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    
Pēcdiploma izglītības studiju programmas padomes loceklis 
Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Policijas darbs” ekspertu 
komisijas loceklis 



Studiju programmas „Civilā drošība”ekspertu komisijas loceklis 
Starptautiskās Policijas Asociācijas loceklis 
FSK vadītāja prombūtnē-katedras vadītāja pienākumu izpildītājs 
LPA Akadēmiskās padomes loceklis no 2002.gada 
LPA Senāta senators 
Latvijas profesoru asociācijas loceklis 
Darbs konferenču komitejās: 
26.11.2004. Zinātniski praktiskais seminārs: „Spēka pielietošana policijas darbā, 
tehniskās un taktiskās problēmas”, „Reflektantu fiziskās sagatavotības vērtēšana” 
16.12.2004. Zinātniski praktiskā konference „LPA veiktie lietišķie pētījumi 2004.gadā 
norises gaita un rezultāti” 
20.12.2005. Zinātniski praktiskā konference „LPA veiktie lietišķie pētījumi 2005.gadā 
norises gaita un rezultāti” 
 
 
 
 
2009. gada 27.oktobrī                                                                       J.Želvis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkas: datorika, juridiskās zinātnes, 

teoloģija  infrastruktūras un programmai atbilstošu informācijas avotu 

pieejamības raksturojums 

 

Latvijas Universitātes Bibliotēka (LUB) ir Latvijas Universitātes (LU) akadēmiska 

pamatstruktūrvienība – vispārpieejama zinātniskā bibliotēka, intelektuālo vērtību 

glabātāja un 

uzturētāja. 

LUB pamatuzdevumi ir: 

1. veidot LUB krājumu atbilstoši LU studiju un zinātniskā darba virzieniem, studiju 

programmu prasībām; 

2. uzkrāt, sistematizēt, kataloģizēt, bibliogrāfiski apstrādāt un saglabāt iespieddarbus, 

elektroniskās publikācijas, rokrakstus un citus dokumentus; 

3. nodrošināt un popularizēt pieeju elektroniskajām datu bāzēm, analizēt to 

izmantošanas efektivitāti; 

4. uzkrāt un sistematizēt informāciju par LU akadēmiskās darbības rezultātiem; 

5. veidot un saglabāt LU personāla intelektuālā īpašuma: publicēto darbu, LU 

aizstāvēto disertāciju krājumu un datu bāzes; 

6. LU noteiktā kārtībā kataloģizēt un saglabāt bakalaura darbus, maģistra darbus un 

diplomdarbus, kā arī to elektroniskās versijas; 

7. nodrošināt LUB krājuma pieejamību un izmantošanu patstāvīgo studiju īstenošanai; 

8. modernizēt un paplašināt sniedzamo pakalpojumu klāstu, attīstīt nozaru nodaļu 

infrastruktūru; 

9. veikt starptautiskā starpbibliotēku abonementa funkcijas, iesaistīties starptautiskās 

bibliogrāfisko datu apmaiņas organizācijās un sistēmās; 

10. piedalīties nacionālās bibliogrāfiskās datu bāzes veidošanā; koordinēt savu 

darbību ar citām augstskolu un zinātniskajām bibliotēkām; 

11. veikt lietišķos pētījumus krājuma attīstības, lietotāju apkalpošanas jomā; 

12. veidot un nostiprināt LU personāla spēju atrast, analizēt, izmantot un demonstrēt 

dažādos datu formātos uzglabātu informāciju; 

13. piedalīties studiju un tālākizglītības programmu realizēšanā, saskaņojot to ar 

fakultātēm, kuras ir atbildīgas par attiecīgo nozari. 



 

LUB Daudznozaru bibliotēka: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija ir LU 

Bibliotēkas nozaru bibliotēka, kas apkalpo lietotājus Juridiskās zinātnes nozarē, 

koncentrē informācijas resursus, kas nepieciešami studiju procesam un mācībspēku 

darbam, nodrošina to pieejamību, sadarbojas ar fakultāšu vadību un nozaru 

speciālistiem informācijas nodrošinājuma un pakalpojumu sniegšanas jautājumos, kā 

arī piedalās lietotāju apmācībā. 

 

1. Bibliotēka atvērta 47 stundas nedēļā: pirmdienās, trešdienas, piektdienās no 10.00 

līdz 18.00; otrdienās, ceturtdienās no 11.00 līdz 19.00  un sestdienās no 10.00 līdz 

17.00 

2. Lietotājiem ir iespēja sazināties ar bibliotēku telefoniski un pa e-pastu.  

3. Bibliotēkā ir 78 lasītāju vietas 

4. Lietotājiem pieejami 24 datori ar interneta pieslēgumu, iespēju ierakstīt informāciju 

CD/DVD un USB informācijas nesējos. 

5. Bibliotēkas telpās studentiem pieejams bezmaksas bezvadu internets. 

6. Bibliotēkā ir 2 kopēšanas ierīces un drukas ierīce. 

7. Lietotājiem internetā pieejams elektroniskais Kopkatalogs, kurā iespējams sameklēt 

informācijas resursus un tos pasūtīt. No kataloga pasūtītos informācijas resursus 

iespējams paņemt bibliotēkā nākamo 3 darba dienu laikā. 

8. Visa LUB Daudznozaru bibliotēkas krājums ir iekļauts elektroniskajā Kopkatalogā.  

9. Bez jaunākās zinātniskā un mācību literatūras krājumā ir pieejama arī daļa LU 

Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas (1920.-30. gadi) grāmatu, 

kas izdotas 19. gs. un 20. gs. sākumā  (5500 iespieddarbi). Informācija par 

iespieddarbiem ir apkopota 1930., 1938.g. izdotajos LU Tautsaimniecības un tiesību 

zinātņu fakultātes bibliotēkas sistemātiskajos katalogos. Katalogu sistemātiskā 

dalījuma pamatā ir mācību priekšmeti, kas tika pasniegti fakultātē tajā laikā. 

Iespiestais katalogs ir pieejams LUB Daudznozaru bibliotēkas abonementā. 2009.g. 

sākās darbs ar šo krājuma daļu. Uz doto brīdi aptuveni 1000 iespieddarbi  ir ievadīti 

elektroniskajā Kopkatalogā. 

10. Lietotājiem, izmantojot VPN pieeju un piešķiroto LUIS lietotājvārdu un paroli, 

iespējams no jebkuras vietas, kur pieejams internets, un jebkurā laikā piekļūt un 

izmantot LU abonētos elektroniskos informācijas resursus – vārdnīcas, enciklopēdijas, 



ziņu datu bāzes, normatīvo aktu datu bāzes, elektronisko žurnālu datu bāzes un e-

grāmatu datu bāzes. 

11. LU Juridiskās fakultātes personālam LU Bibliotēka abonē speciālās datubāzes: 

Westlaw International – juridiskā pētniecības datubāze, kas satur informāciju par ES 

un ārvalstu likumdošanu, normatīvus aktus, kā arī juridisku žurnālu pilnus tekstus; 

HeinOnline – juridisko zinātņu žurnālu pilno tekstu datubāze, kas piedāvā 

informācijas meklēšanu vairāk nekā 1000 juridiskajos žurnālos. LU Bibliotēka 

piedāvā e-grāmatu pilnu tekstu datubāzi ebrary: Juridiskās fakultātes personālam ir 

pieejamas 957 grāmatas tiesību zinātnē. Bibliotēkas lietotājiem ir pieejamas datubāzes 

Latvijas Vēstnesis, NAIS un citas. 

12. LU Bibliotēka veido datubāzes: 1) LU zinātnieku publikāciju un vēstures 

datubāzu, kur ir informācija par LU docētāju un pētnieku publikācijām (grāmatām, 

rakstiem u.c.), LU vēstures materiāliem, 2) LU izstrādāto un aizstāvēto disertāciju 

datubāze, 3) LU Noslēguma darbu datubāze. Lietotājiem iespējams iepazīties ar 

iepriekšējo gadu (sākot no 2006.g.)  studentu bakalaura, maģistra un diplomdarbiem. 

13. Katra mācību gada sākumā 1. kursa studenti tiek iepazīstināti ar bibliotēku, 

bibliotēkas pakalpojumiem, tajā pieejamajiem informācijas resursiem un to 

izmantošanu. 

14. LU Bibliotēka veic Konsultācijas un apmācības lietotājiem LUB abonēto 

datubāzu izmantošanā, konsultācijas un apmācības lietotājiem elektroniskajā 

Kopkataloga izmantošanā, konsultācijas lietotājiem par LU Bibliotēkas 

pakalpojumiem. 

15. LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā ir  aptuveni 3000 aktīvie lietotāji, vidējais 

apmeklējums ap 350 lietotāji dienā. 

16. Gada izsniegums – 59280 informācijas resursi (2008.g.). Apmeklējums – 60520 

(2008.g.).  

17. 2008.gadā LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkas krājums papildināts ar 1819 

jauniem informācijas resursiem (616 nosaukumi). 2009.gadā bibliotēkas krājums 

papildināts ar 2149 jauniem informācijas resursiem (1086 nosaukumi).  

18. LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkas krājumā ir aptuveni 7490 nosaukumi 

(48596  iespieddarbi). 

 

 
 



 
 

3. [Izvilkums no 13.02.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 125 "Noteikumi par 
profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas 

pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību (Profesiju 
klasifikators)"] 

 

2.10. Jurista profesijas standarts 

2.10.1. Vispārīgie jautājumi 

1. Profesijas nosaukums – jurists. 

2. Profesijas kods – 2421 01. 

2.10.2. Nodarbinātības apraksts 

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis ar 
profesionālās augstākās izglītības maģistra grādu tiesību zinātnē, kas piešķirts pēc vismaz 
piecus gadus ilgām tiesību zinātnes studijām, vai arī ne vēlāk kā līdz 2010.gada 1.jūlijam 
uzsāktās studijās iegūta piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija tiesību zinātnē bez 
maģistra grāda, ja to apliecina valsts atzīts augstākās izglītības diploms. 

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums: 

– jurists atbilstoši profesionālajai specializācijai un amatam atrod, analizē, iztulko un 
piemēro tiesību normas, izstrādā, analizē un apliecina juridiskus dokumentus, sniedz 
juridiskus atzinumus un juridisko palīdzību (sniedz juridiskās konsultācijas un veic tiesību 
subjektu pārstāvību), veic juridiskas darbības civilprocesā, administratīvajā procesā, 
Satversmes tiesas procesā un kriminālprocesā un izstrādā pētījumus ar zinātnisku vērtību 
jurisprudencē. Jurists var veikt tiesneša, prokurora, zvērināta advokāta, zvērināta notāra, 
zvērināta tiesu izpildītāja un maksātnespējas administratora darbu un darbu citās 
profesijās, kurās nepieciešama jurista kvalifikācija. Jurists var veikt individuālo 
komercdarbību, strādāt valsts vai pašvaldības institūcijā vai pie komersanta, biedrībā vai 
nodibinājumā un pie cita tiesību subjekta. 

2.10.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās 
kompetences 

1. Spēja metodoloģiski pareizi atrast, analizēt un piemērot tiesību normas. 

2. Spēja izstrādāt, analizēt un apliecināt tiesisku darījumu dokumentus un tiesību 
piemērošanas aktus. 

3. Spēja sastādīt procesuālos dokumentus (piemēram, iesniegumus iestādēm un 
pieteikumus tiesām, blakus sūdzības, administratīvus aktus, tiesas nolēmumus). 

4. Spēja sniegt juridiskus atzinumus un juridisko palīdzību. 

5. Spēja veikt tiesību subjektu pārstāvību. 

6. Spēja izstrādāt un analizēt normatīvo aktu projektus. 

7. Spēja veikt tiesību normās paredzētās procesuālās darbības civilprocesā, 
kriminālprocesā, administratīvajā procesā un Satversmes tiesas procesā. 

8. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību jurisprudencē. 

9. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās. 



2.10.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās 
prasmes 

1. Noskaidrot un vērtēt lietas būtiskos faktiskos apstākļus (tai skaitā prasme savākt, 
apstrādāt, analizēt un vērtēt informāciju, tajā skaitā pierādījumus). 

2. Veikt faktisko apstākļu atbilstības analīzi tiesību normas sastāvam un izdarīt juridisku 
slēdzienu. 

3. Argumentēt un izklāstīt izdarītos juridiskos slēdzienus. 

4. Atrast piemērojamās tiesību normas. 

5. Izpētīt tiesību normas pieņemšanas vēsturiskos apstākļus, noteikt tiesību normas mērķi 
un tiesību normas vietu tiesību sistēmā (prasme iztulkot tiesību normas). 

6. Veikt tiesību tālākveidošanu un efektīvi izmantot citas juridiskās metodes. 

7. Izveidot loģisku un pārskatāmu juridiskā dokumenta struktūru. 

8. Veidot pareizu tiesību normu un citu juridisko tekstu struktūru. 

9. Vadīt, organizēt un kontrolēt padoto darbu. 

10. Izstrādāt juridiskus dokumentus atbilstoši tiesību normām un personu interesēm. 

11. Publiski uzstāties. 

12. Veikt aizstāvības funkcijas kriminālprocesā. 

13. Veikt valsts apsūdzības uzturētāja funkcijas kriminālprocesā. 

14. Veikt pārstāvības funkcijas civilprocesā, administratīvajā procesā, Satversmes tiesas 
procesā un kriminālprocesā. 

15. Veikt civilprocesa, administratīvā procesa, Satversmes tiesas procesa un 
kriminālprocesa virzīšanu. 

16. Ievērot profesionālās ētikas normas. 

17. Lietot juridiska rakstura darba veikšanai nepieciešamās datorprogrammas, jo īpaši 
juridisko materiālu datu bāzes. 

18. Organizēt un veikt pētījuma ar zinātnisku vērtību izstrādāšanu jurisprudencē. 

19. Izmantot normatīvo aktu jaunrades tehniku. 

20. Orientēties Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību sistēmā. 

21. Pārvaldīt valsts valodu. 

22. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī, no kurām vismaz viena ir Eiropas 
Savienības dalībvalsts valsts valoda. 

23. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās. 

2.10.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās 
zināšanas 

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata 
līmenī: 

1.1. datorzinības; 

1.2. loģika; 



1.3. zinātniskā darba izstrādāšanas pamati; 

1.4. mediācijas pamatprincipi; 

1.5. psiholoģijas pamati; 

1.6. saskarsmes kultūra; 

1.7. vadības teorijas pamati; 

1.8. latīņu valodas pamati. 

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes 
līmenī: 

2.1. vides tiesības; 

2.2. nodokļu tiesības; 

2.3. lietvedība; 

2.4. romiešu civiltiesības; 

2.5. jūras tiesības; 

2.6. vispārīgā valsts zinātne; 

2.7. fizisko personu datu aizsardzības tiesības; 

2.8. ārvalstu tiesību vēsture; 

2.9. sociālās tiesības; 

2.10. pašvaldību tiesības; 

2.11. baznīcas tiesības; 

2.12. starptautiskās tirdzniecības tiesības; 

2.13. tiesību socioloģija; 

2.14. konkurences tiesības; 

2.15. kriminoloģija; 

2.16. kriminālistika; 

2.17. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās. 

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas 
līmenī: 

3.1. tiesību teorija; 

3.2. Latvijas tiesību vēsture; 

3.3. tiesību filozofija; 

3.4. konstitucionālās tiesības; 

3.5. administratīvās tiesības; 

3.6. administratīvais process; 

3.7. civiltiesību vispārīgā daļa; 



3.8. saistību tiesības; 

3.9. lietu tiesības; 

3.10. ģimenes tiesības; 

3.11. mantojuma tiesības; 

3.12. intelektuālā īpašuma tiesības; 

3.13. komerctiesības; 

3.14. darba tiesības; 

3.15. civilprocess; 

3.16. krimināltiesības; 

3.17. kriminālprocess; 

3.18. tiesību aizsardzības iestādes; 

3.19. Eiropas Savienības tiesības; 

3.20. starptautiskās publiskās tiesības; 

3.21. starptautiskās privāttiesības; 

3.22. profesionālā ētika; 

3.23. juridiskā retorika (tai skaitā runas māksla); 

3.24. valsts valoda; 

3.25. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī, no kurām vismaz viena ir Eiropas 
Savienības dalībvalsts valsts valoda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

4. LATVIJAS UNIVERSITĀTES JURIDISKĀS FAKULTĀTES DOCĒTĀJU 
PUBLIKĀCIJAS UN DALĪBA KONFERENCĒS (2003-2009) 

 
Valststiesību zinātņu katedra 

 
Publikācijas 

 
Profesors Ringolds Balodis 
Raksti starptautiski recenzējamos zinātnisko žurnālos 

1. Konstitucionālo tradīciju īpatnības Apvienotajā Karalistē. Rakstu kopas 
„Apvienotās Karalistes konstitucionālās tiesības” 1.raksts. Likums un Tiesības, 
2004., 6. sēj., Nr.5, (57). (2,8 a.l.)  

2. Apvienotās Karalistes monarha prerogatīvu specifika un izpausmes 
mūsdienās. Rakstu kopas „Apvienotās Karalistes konstitucionālās tiesības” 
2.raksts. Likums un Tiesības, 2004., 6.sēj., Nr.10 (62). (2 a.l.)  

3. Pasaules konstitucionālās attīstības galvenie posmi. Likums un Tiesības, 2004., 
6. sēj., Nr.1 (53).  (2 a.l.)  

4. Apvienotās Karalistes parlamenta organizācija un funkciju specifika. Rakstu 
kopas „Apvienotās Karalistes konstitucionālās tiesības” 3.raksts. Likums un 
Tiesības, 2005., 7.sēj., Nr.5 (69). (2 a.l.)  

5. Amerikas Savienoto Valstu Konstitūcijas Pirmā labojuma nozīme un izpratnes 
transformācija (I). Likums un Tiesības, 2006, 8.sēj., Nr.10. (2,2 a.l.)  

6. Amerikas Savienoto Valstu Konstitūcijas Pirmā labojuma nozīme un izpratnes 
transformācija (II). Likums un Tiesības, 2006, 8.sēj., Nr.9. (2,3 a.l.)  

7. Tiesiskie principi, kas valda valsts un Baznīcas attiecībās Latvijas Republikā 
21.gs. sākumā. Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā zinātne, Rīga: LU, 
2008., 740.sēj., 112.–124.lpp. (0,8 a.l.)  

Konferenču materiāli 
8. Latvijas Republikas konstitucionālo tiesību evolūcija un transformācija 20-

21.gadsimtu mijā (Evolution and Transformation of constitutional Law of the 
Republic of Latvia at the Turn of the 20th and 21st Centuries) Starptautiskā 
zinātniskā conferences mat. krājums: Tiesību harmonizācija Baltijas jūras 
reģionā 20.–21.gs mijā, International Scientific Conference “Harmonization of 
Law in the Baltic Sea Region in the Turn of the 20th and 21st Centuries. Rīga: 
Latvijas Universitāte 2006, p.444–456. (0,6 a.l.)  

9. Religious Entities as Legal Persons - Latvia/ Churches and Other Religious 
Organisations as Legal Persons. Proceedings of the 17th Meeting of the 
European Consortium for Church and State Research Höör (Sweden) 17–20 
November 2005/ (Ed. Lars Friedner). PEETERS, LEUVEN – PARIS – 
DUDLEY, MA 2007 p. 149.–157.lpp. (1,2 a.l.) 

10. Evolution of constitutionality of the Republic of Latvia: from 1918–2006. 
Konf. materiāli: Volume 1 Law and Adminitrative Sciences, Proceedings of 
the In International Conference on Economics, Law and Management Mai 31–
June 3, 2006, Tîrgu – Mureş, Romania 2007, p. 121–131. (1,3 a.l.)  



11. Evolution of constitutionality of the Republic of Latvia: from 1918–2006. 
Konf. materiāli: Volume 1 Law and Adminitrative Sciences, Proceedings of 
the In International Conference on Economics, Law and Management Mai 31–
June 3, 2006, Tîrgu – Mureş, Romania, 2007,  p.121–131.  (1,3 a.l.) 

12. The financing of religious communities in Latvia. The financing of religious 
communities in the European Union. Proceedings of the Conference organised 
by Prof.Salvatore Berlingó Messina 16–19 November 2006.  PEETERS, 
Belgium 2009, p. 235–240. (0,3 a.l.)  

Zinātniskie raksti  
13. Francijas Republikas savdabīgā konstitūcija. Jurista Vārds, 2004. 

2.novembris, Nr. 42 (347). (1 a.l.)  
14. Federālisms, kā taisnīgas pārvaldes nodrošināšanas instruments. Jurista Vārds, 

2004. 30. novembris, Nr. 46 (351). (3 a.l.)  
15. Par konstitucionālajām tiesībām. Jurista Vārds, 2004. 14. septembris Nr. 35 

(340). (0,7 a.l.)  
16. Chiesa e Stato in Lettonia. DIRITTO E RELIGIONE NELL’EUROPA POST-

COMUNISTA. Seminario di storia delle istituzioni religiose e relazioni fra 
Stato e Chiesa dell’ Universitá di Firenze, Sociatá \editricle il Mulino. 
Bologna, 2004.  p. 189.–175–237. (1,9 a.l.) 

17. Sektu pētniecība Amerikas Savienotajās Valstīs. Psiholoģija Mums 
(starpnozaru žurnāls) 2005. februāris, 2 (15), lpp. 14.–19. (0,6 a.l.)  

18. Исследование сект в Соединных Штатах Америки. Психoлогия для нас 
(межотраслевой журнал) #2, (15) февраль 2005, Рига с. 12–17. (0,6 a.l.)  

19. Baznīca un laulība: tradīcijas un tendences. Psiholoģija Mums (starpnozaru 
žurnāls) apr. 2005 # 3 (16), 26 – 31.lpp. (0,6 a.l.)  

20. Церковь и брак: традиции и тенденции. Психoлогия для нас 
(межотраслевой журнал)  #2, (17)  апрель 2005, Рига с. 22–27. (0,5 a.l.)  

21. Reliģijas un medicīnas saistīta tiesību skatījumā. Psiholoģija Mums 
(starpnozaru žurnāls) apr. 2005  # 10 (23), 9.–16.lpp. (0,6 a.l.)  

22. Связь религии и медицины в правовом аспекте Психoлогия для нас 
(межотраслевой журнал)  2005/10 (23)  с. 12–17; 2005/11&12 (24/25)  с.  
17–19. (0,6 a.l.)  

23. Church and State in Latvia. Grām. State and Church in the European Union. 
European Consortium for State and Church research, Nomos 
Verlagsgesellschaft, Baden – Baden second ed., 2005.  p. 253–282. (2.a.l.) 

24. School - Religion Relations: Republic of Latvia. Grām. - Revue.  Europeenne 
de Droit Public, 2005. Vol. 17 (1) spring p. 397–408. (0,6 a.l.) 

25. Lygiateisiškumo principas ir religijos laisvė Baltijos valstybėse. 
Jurisprudencija MOKSLO DARBAI Mykolo Romerio Universitetas. 2006, 12 
(90) p. 103–106. (0,4 a.l.) 

26. Latvia. Encyclopedia of World Constitutions Volume II Ed. G.Robbers – U.S. 
Facts on File, 2007, p.513–519. (1 a.l.) 

27. Evolution of Constitutionality of the Republic of Latvia? from 1918–2006. 
JAHRBUCH DES ÖFFENTLICHEN RECHTS DER GEGENWART//NEUE 
FOLGE-BAND 56 Ed. P.Häberle – Mohr Siebeck 2008, s. 269–278. (1.a.l.) 

28. Publikācijas subjektam ir jābūt apveltītam ar publisku varu. Jurista Vārds, 
2009. 21.aprīlis, Nr.16 (569). (0,3 a.l.)  

 
Docente Jautrīte Briede  
Monogrāfijas 



1. Briede, J., Višķere, I. Administratīvā procesa kārtībā izskatāmie pieteikuma 
priekšmeti. Administratīvais process tiesā. Autoru kolektīvs Dr.iur J.Briedes 
vispārīgā zinātniskā redakcijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2008., 158.–184.lpp. 
(1,2 a.l.)  

Raksti starptautiski recenzējamos zinātnisko žurnālos 
2. Administratīvais akts – tiesību akts ar nobeiguma raksturu. Starplēmums un 

galīgais lēmums. Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā Zinātne, Rīga: LU, 
2004., 667.sēj., 51.–60.lpp. (0,5 a.l.) 

3. Tiesības uz taisnīgu tiesu administratīvā strīda gadījumā un nepamatotie 
pieteikumi: problēmas un risinājumi. Latvijas Universitātes Raksti. 
Juridiskā Zinātne, Rīga: LU, 2008., 740.sēj., 125.–134. lpp. (0,6 a.l.) 

4. Vispārīgais administratīvais akts. Likums un tiesības, 2009, 11.sēj., Nr.4 (116), 
109.–115. lpp. (0,6 a.l.) 

Konferenču materiāli 
5. Faktiskās rīcības jēdziens, tā attīstība tiesību transformācijas periodā Baltijas 

valstīs un faktiskās rīcības norobežošana no administratīvā akta. Concept of 
Actual Action and its Development in the Period of Transformation of Law in 
the Baltic States and Separation of Actual Action from an Administartive Act. 
Konf. materiāli: 2004. gada 29.–30. janvārī LU Juridiskā fakultātē notikusī 
Starptautiskā zinātniskā konference “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras 
reģionā XX-XXI gs. mijā”. International Scientific Conference 
“Harmonization of Law in the Baltic Sea Region in the Turn of the 20th and 
21st Centuries”. Rīga: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2006., 525.–
533.lpp. un p.529.–538. (0,5 a.l.) 

Zinātniskie raksti 
6. Administratīvā akta tiesiskums. Jurista Vārds, 2004. 23.marts. Nr.11 (316), 4. 

–5.lpp. (0,5 a.l.)  
7. Administratīvā akta forma un sastāvdaļas. Jurista Vārds, 2004. 17.februāris, 

Nr.6 (311), 1.,8.–12.lpp. (0,5 a.l.) 
8. Administratīvā akta apstrīdēšana: Administratīvā procesa likuma 75.–81.panta 

iemērošana. Administratīvais process: likums, prakse, komentāri. Rakstu 
krājums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2005., 182.–212. lpp. (1 a.l.) 

9. Administratīvā akta apstrīdēšana augstākā iestādē. Jurista Vārds, 
2005. 22.marts, Nr. 11(366), 1., 5.–8.lpp. (0,3 a.l.) 

10. Satversmes 104.pantā garantēto tiesību īstenošana administratīvajā procesā. 
Jurista Vārds, 2007. 27.novembris, Nr.48 (501), 1.–3.lpp. (0,3 a.l.) 

11. Acīmredzami nepamatotie pieteikumi: problēmas un risinājumi. Jurista Vārds, 
2008. 26.augusts, Nr. 32 (537), 1.–4.lpp. (0,3 a.l.) 

 
Docente Anita Rodiņa  
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1. Konstitucionālās sūdzības teorija un prakse Latvijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 
2009., 280 lpp. (17,45 a.l.) 
Raksti starptautiski recenzējamos zinātnisko žurnālos 

2. Konstitucionālās sūdzības īstenošana Latvijā. Teorētiskie un praktiskie aspekti 
(I). Likums un Tiesības, 2004., 6. sēj., Nr. 6 (58), 162.–167. lpp. (0,7 a.l.) 

3. Konstitucionālās sūdzības īstenošana Latvijā. Teorētiskie un praktiskie aspekti 
(II). Likums un Tiesības, 2004 ., 6. sēj., Nr. 7 (59), 194.–200. lpp. (0,8 a.l.) 
Konferenču materiāli 



4. Konstitucionālās sūdzības objekta attīstība Latvijā. Konf. krājums: 2005.gada 
15.–16.septembrī notikusī starptautiskās konference „Tiesību pārkāpumu 
sekas privātajās un publiskajās tiesībās”. Daugavpils Universitāte, 2006., 
127.–141. lpp. (0,7 a.l.) 

5. Konstitucionālā sūdzība: teorija un prakse Latvijā. Constitutional comlaints: 
theory and practicle in Latvia. Konf. materiāli: 2004. gada 29.–30.janvārī LU 
Juridiskā fakultātē notikusī starptautiskā zinātniskā konference “Tiesību 
harmonizācija Baltijas jūras reģionā XX-XXI gs. mijā”. International 
Scientific Conference “Harmonization of Law in the Baltic Sea Region in the 
Turn of the 20th and 21st Centuries”. Rīga: Latvijas Universitātes Juridiskā 
fakultāte, 2006., 490.–515.lpp. un p.503–519. (0,5 a.l.) 

6. Konstitucionālā sūdzība – īpašuma tiesību aizsardzības institūts Latvijā. Konf. 
materiāli: 7.starptautiskā zinātniskā konference „Īpašums, tā apgrūtinājumi. 
Problēmas, risinājumi, iespējas” Rīga: Biznesa Augstskola Turība, 2006., 53.–
64.lpp. (0,5 a.l.) 

7. Pieteikuma iesniegšana Satversmes tiesā: teorija un prakse. ULTRA VIRES 
doktrīna konstitucionālo tiesu praksē. Satversmes tiesas 2007.gada 
konferences materiāli: Lietas ierosināšana Latvijas Republikas Satversmes 
tiesā. Rīga: TNA, 2008., 137.–158. lpp. (1 a.l.) 
Zinātniskie raksti  

8. Latvijas–Krievijas robežlīgums: vai to var vērtēt Satversmes tiesa. Jurista 
Vārds, 2005. 14.jūnijs, Nr. 22 (377). (0,8 a.l.) 

 
Lektore Annija Kārkliņa 
Raksti starptautiski recenzējamos zinātnisko žurnālos 

1. Valsts prezidenta impīčmenta institūta juridiskie aspekti (I), Likums un 
Tiesības, 2005., 7.sēj., Nr. 66., 46.–56. lpp. (1,1 a.l.)  

2. Valsts prezidenta impīčmenta institūta juridiskie aspekti (II), Likums un 
Tiesības, 2005., 7.sēj., Nr. 67., 86.–95.lpp. (1,2 a.l.) 

 
Lektore Anita Kovaļevska  
Raksti starptautiski recenzējamos zinātnisko žurnālos 

1. Tiesības uz labu pārvaldību: salīdzinošs skatījums uz Eiropas Savienības 
valstu praksi Latvijas kontekstā Raksts žurnālā. Likums un Tiesības, 2006., 
8.sēj., Nr.84., 244.–247.lpp., Nr.85., 276.–281. lpp. (1,15 a.l.)  

Konferenču materiāli  
2. Ratification of the Treaty Establishing a Constitution for Europe and the Right 

to Good Administration. Starptautiskas zinātniskas konferences materiāli: 
European Union Enlargement of 2004 and Beyond: Responding to the 
Political, Legal and Socio-Economic Challenges. University of Latvia, 2006, 
p. 39–54.(1 a.l.) 

3. Satversmes tiesas kompetence likuma neesamības gadījumā. Satversmes tiesas 
2007.gada konferences materiālu krājums: Ultra vires doktrīna konstitucionālo 
tiesu praksē. Lietas ierosināšana Satversmes tiesā. Rīga: TNA, 2008., 176.–
184.lpp. (0,4 a.l.) 

4. The Right to Good Administration: an Emerging or Established Fundamental 
Right in the Baltic States? Starptautiskas zinātniskas konferences materiālu 
krājums: Mokslines Minties Švente 2008. Mykolo Romerio University 
(Lithuania), 2008, p.411–417. (0,45 a.l.) 



5. Satversmes 89.pants: saturs un attīstība. Daugavpils Universitātes 50. 
starptautiskā zinātniskās konferences materiāli. Daugavpils: Daugavpils 
Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2009., 87.–92.lpp. (0,4 a.l.)  

Zinātniskie raksti 
6. Labas pārvaldības princips. Jurista vārds, 2005. 16.augusts, Nr.30 (385). (0,5 

a.l.) 
7. Tiesībsargs. Vai Latvijā būs efektīva ombuda institūcija? Jurista Vārds, 2007. 

2.janvāris, Nr.1 (454). (0,65 a.l.) 
8. Satversmes 89.pants: vai deklaratīva norma Satversmē. Jurista Vārds, 2008. 

15.jūlijs Nr.26 (531). (0,8 a.l.); 
9. Sociāli atbildīgas valsts princips. Jurista Vārds, 2008. 26.august, Nr.32 (537). 

(1,2 a.l.) 
 
Lektors Māris Ruķers  
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1. Elektroniskais paraksts un elektroniskais dokuments. Rīga: Biznesa augstskola 
Turība, 2005., 224 lpp. (11 a.l.) 

2. Fizisko personu datu aizsardzība. Rīga: E-sabiedrības risinājumi, 2005,. 204 
lpp. (9 a.l.) 

3. Fizisko personu datu aizsardzības likuma komentāri. Rīga: E-sabiedrības 
risinājumi, 2008., 208 lpp. (10 a.l.) 

 
 
 
 

Piedalīšanās zinātniskās konferencēs 
 

Profesors Ringolds Balodis  
Starptautiskās zinātniskās konferences: 

1. 2007.g. 1.–3.novembris, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē „1st. 
General Assambly European Studies on Religion and State in the 21st 
Century”, ziņojums par Latvijas situāciju valsts un baznīcu jomā. 
Thessaloniki, Grieķija. 

2. 2004.g. 6.augusts, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē 
„Interparliamentary Conference on  Human Rights and Religious Freedom” ar 
referātu „Registration principles and Legal  Status of Religious Bodies 
(communities) in Republic of Latvia”. Institute on Religion and Public Policy, 
Belgium. 

3. 2005.g. 27.–28.oktobris, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē „Laïcité 
(Светскость государства): мировой и постсоветский опыт/ Laïcité (and 
Secularism) in the World and Post-Soviet Experience”, nolasīts referāts 
„Managing Church-State Relations in Baltic States: From Soviet Past to 
European Present”. Franco-Russian Center in Social and Human Sciences; 
Center for the Study of Religion, Russian State University of the Humanities, 
Maskava, Krievija. 

4. 2006.g. 26.maijs, dalība Mykolo Romerio Universitātes Juridiskās Fakultātes 
Konstitucionālo tiesību katedras un Lietuvas Cilvēktiesību Centra organizētajā 
starptautiskā zinātniskā konferencē „Problems of the Application of the 



Equality principle”, ar referātu „Lygiateisiškumo principas ir dominuojančios 
religijos statusas Baltijos valstybése” (Equality Principle and Status of 
Predominant Religion (Traditional Religious Denomination) in the Baltic 
States)”. Viļņa, Lietuva. 

5. 2005.g. 17.–20.novembris, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē 
„Religious entities as legal persons: Annual meeting of the European 
Consortium for State and Church Research”, ziņojums par reliģisko 
organizāciju reģistrācijas sistēmu Latvijas Republikā. Höör, Zviedrija. 

6. 2007.g. 15.–18.novembris dalība starptautiskā zinātniskā konferencē „The 
application of article 9 of the European Convention on Human Rights, and 
other articles of the Convention which deal with religious freedom in the 
European Union countries”: Annual meeting of the European Consortium for 
State and Church Research, ziņojums par cilvēktiesību realizāciju saistībā ar 
reliģijas brīvību Latvijā. Nikozija ,Kipra. 

7. 2008.g. 2.–5.oktorbis, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē „Annual 
meeting of the European Consortium for State and Church Research”, 
ziņojums par Latvijas Krimināllikuma saistību ar reliģijas brīvību. Järvenpää, 
Somija. 

8. 2007.g. 25.janvāris, dalība LU starptautiskā zinātniskā konferencē „Tiesību 
harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās” ar referātu 
„Valsts tiesību attīstība Latvijā: otrais neatkarības laiks”. Rīga, Latvija.  

Zinātniskās konferences: 
9. 2008.g. 5.februāris, dalība LU 66. konferencē ar referātu „Tiesiskie principi, 

kas valda valsts un baznīca attiecībās LR 21.gs”. Rīga, Latvija. 
 
Docente Jautrīte Briede  
Starptautiskās zinātniskās konferences: 

1. 2007.g. 24.–27.janvāris, dalība LU starptautiskā zinātniskā konferencē 
“Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās” ar 
referātu „Tiesības būt uzklausītam: tiesību saturs, attīstība, problemātiskie 
aspekti, judikatūra”. Rīga, Latvija. 

Zinātniskās konferences: 
2. 2009.g. 5.februāris, dalība LU 67. konferencē ar referātu „Proporcionalitātes 

principa piemērošanas problemātiskie aspekti administratīvajā procesā”. Rīga, 
Latvija.  

 
Docente Anita Rodiņa 
Starptautiskās zinātniskās konferences: 

1. 2004.g. 28.–30.janvāris, dalība LU Juridiskās fakultātes starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.–21. 
gadsimta mijā” ar referātu “Konstitucionālā sūdzība Latvijā: teorija un 
prakse”. Rīga, Latvija. 

2. 2005.g. 15.–16.septembris, dalība Daugavpils universitātes starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Tiesību pārkāpumu sekas privātajās un publiskajās 
tiesībās” ar referātu „Konstitucionālās sūdzības objekta attīstība Latvijā”. 
Daugavpils, Latvija. 

3. 2005.g. 3.decembris, dalība LR Satversmes tiesas starptautiskā zinātniskā 
konferencē „Satversmes tiesas spriedumu interpretācijas problēmas” ar 



referātu „Konstitucionālās tiesas sprieduma izskaidrošanas izpratne, 
iespējamība un nepieciešamība Latvijā”. Rīga, Latvija.  

4. 2007.g. 24.janvāris, dalība LU Juridiskās fakultātes rīkotajā starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Tiesību harmonizācija Baltijas juras reģionā pēc ES 
paplašināšanas” ar referātu „Satversmes tiesas kolēģiju lēmumi, to nozīme 
Satversmes tiesas procesā”. Rīga, Latvija. 

5. 2009.g. 6.novembris, dalība Latvijas Republikas Satversmes tiesas, Eiropas 
Komisijas “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija) organizētā 
starptautiskā zinātniskā konferencē „Piekļuve tiesai: konstitucionālās sūdzības 
iesniedzējs” ar referātu „Konstitucionālās sūdzības un actio popularis 
norobežošana”. Rīga, Latvija.  

Zinātniskās konferences: 
6. 2004.g. 19.–20.maijs, dalība Latvijas Juristu Biedrības rīkotā konferencē 

„Satversmes tiesa Latvijā un Eiropā” ar referātu „Eiropas valstu 
konstitucionālo tiesu salīdzinājums. Aktuālie jautājumi”. Rīga, Latvija. 

7. 2006.g. 2.februāris, dalība LU 64. konferencē ar referātu „LR Satversmes 
tiesas sprieduma izpildes problemātika”. Rīga, Latvija. 

8. 2007.g. 7.novembris, dalība LU Juridiskās fakultātes rīkotajā Satversmes 
spēkā stāšanās 85. gadadienas zinātniskā konferencē ar referātu „Personas 
loma Satversmes attīstībā un interpretācijā”. Rīga, Latvija. 

9. 2008.g. 5.februāris, dalība LU 66. konferencē ar referātu „Konstitucionālā 
sūdzība kā atsevišķas konstitucionālās kontroles forma Eiropas 
konstitucionālās kontroles zemēs”. Rīga, Latvija. 

10. 2009.g. 5.februāris, dalība LU 67. konferencē ar referātu „Satversmes tiesas 
process: aktualitātes un attīstības tendences”. Rīga, Latvija.  

 
Lektore Annija Kārkliņa 
Starptautiskās zinātniskās konferences: 

1. 2006.g. 24.oktobris, dalība Mikolas Romeris universitātes rīkotajā 
starptautiskā zinātniskā konferencē „Constitutional Dimension” ar referātu 
„The removal of the president from office: legal aspects in the Republic of 
Latvia”. Viļņa, Lietuva. 

2. 2007.g. 24.–27. janvāris, dalība LU starptautiskā zinātniskā konferencē 
“Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās” ar 
referātu „Valsts galvas aizstāšanas institūts Latvijā un citās ES valstīs”. Rīga, 
Latvija.  

Zinātniskās konferences: 
3. 2008.g. 5.februāris, dalība LU 66. konferencē ar referātu „Valsts prezidenta 

impīčmenta institūts Eiropas parlamentārajās republikās”. Rīga, Latvija. 
4. 2009.g. 5.februāris, dalība LU 67. konferencē ar referātu „Valsts prezidenta 

atlaišanas regulējums Latvijā un tā iespējamie pilnveidošanas virzieni”. Rīga, 
Latvija. 

 
Lektore Anita Kovaļevska  
Starptautiskās zinātniskās konferences: 

1. 2006.g. 15.aprīlis, dalība Krievijas Iekšlietu ministrijas Sanktpēterburgas 
universitātes VI Starptautiskā zinātniskā konferencē „Pēcpadomju 
valstiskums: integrācijas un dezintegrācijas problēmas” ar referātu „Valsts 
pārvaldes reforma Latvijā un labas pārvaldības princips”. Sanktpēterburga, 
Krievija. 



2. 2006.g. 20.–22.aprīlis, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē “European 
Union Enlargement of 2004 and Beyond: Responding to the Political, Legal 
and Socio-Economic Challenges” ar referātu „Ratification of the Treaty 
Establishing a Constitution for Europe and the Right to Good Administration”. 
Rīga, Latvija. 

3. 2006.g. 20.–21.septembris, dalība LU sadarbībā ar Karla Eberharda 
Tībingenes Universitātes Evanģēliskās teoloģijas fakultāti rīkotajā 
starptautiska zinātniskā konferencē „Modernas konstitucionālas valsts 
reliģiskās konstitucionālās tiesības” ar referātu „Valsts un baznīcas attiecības 
Latvijā: konstitucionālo tiesību un cilvēktiesību aspekti”. Rīga, Latvija. 

4. 2007.g. 25.–26.janvāris, dalība LU Juridiskās fakultātes starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES 
paplašināšanās” ar referātu „Tiesības uz labu pārvaldību Baltijas valstīs”. 
Rīga, Latvija. 

5. 2008.g. 15.–17.maijs, dalība Daugavpils Universitātes 50.starptautiskā 
zinātniskā konferencē ar referātu „Latvijas Republikas Satversmes 89.pants: 
saturs un attīstība”. Daugavpils, Latvija.  

Zinātniskās konferences: 
6. 2006.g. 2.februāris, dalība LU 64. konferencē ar referātu „Tiesības uz labu 

pārvaldību: salīdzinošais skatījums uz ES valstu praksi Latvijas kontekstā”. 
Rīga, Latvija. 

7. 2008.g. 5.februāris, dalība LU 66. konferencē ar referātu „Labas pārvaldības 
principa izpratne Latvijā”. Rīga, Latvija. 

 
Lektors Māris Ruķeris 
Zinātniskās konferences: 

3. 2008.g. 5.februāris, dalība LU 66. konferencē ar referātu „Datu aizsardzība 
elektronisko sakaru jomā: privātpersonas tiesības un pārvaldes vājums”. Rīga, 
Latvija. 

4. 2009.g. 5.februāris, dalība LU 67. konferencē ar referātu „Pilnvarojuma 
jēdziena izpratne administratīvajās tiesības”. Rīga, Latvija. 

 
 
 

Tiesību teorijas un vēstures katedra 
 

Publikācijas  
 
Profesore Sanita Osipova 
Monogrāfijas 

1. Viduslaiku tiesību spogulis. Rīga: TNA, 2004., 408 lpp. (18 a.l.) 
2. Ārvalstu tiesību vēstures avoti. zin. red. Blūzma V., Osipova S., Zemītis G. 

Rīga: BAT, 2007. Osipova ir zinātniskais redaktors: Saliešu tiesai (152-
187.lpp.), Sakšu spogulim (219.–261.lpp) un Zelta Bullai (262.–285.lpp.) (4 
a.l.)  

3. Rechtsbewustsein in Lettland. Developing the Rule of Law in Latvia. ed. 
Sanita Osipova. Münster: Sonderpunktverlag, 2008., S. 3–27. (1.a.l.) 

Raksti starptautiski recenzējamos zinātniskos žurnālos 
4. Islāma ticības un tiesību pirmsākumi. Latvijas Vēsture Jaunie un Jaunākie 

Laiki, 2004., Nr. 1., (53), 35.–46. lpp. (1 a.l.). 



5. Tiesību socioloģija kā juridiska zinātne un tās ģenēze. Latvijas Universitātes 
Raksti. Juridiskā Zinātne, Rīga: LU, 2006., 703. sēj., 63.–85. lpp. (1,25 a.l.) 

6. Sabiedrība tiesību socioloģijas skatījumā. Likums un Tiesības, 2006., 8. sēj. 
Nr.4 (80) 98., 112.lpp. (2 a.l.) 

7. Lettische Rechtswissenschaft nach der Gründung des lettischen Staates 1918. 
Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā Zinātne, Rīga: LU, 2007., 719.sēj., 7.–
18. lpp. (0,75 a.l.) 

8. Osipova, S., Roze, I. Tiesiskā nihilisma saknes Latvijā. Drošība un tiesiskums 
Latvijā, Zin. red. A.Tabūns. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 
2007., 40.–59.lpp. (1 a.l.) 

9. Hamurapi kodekss Latvijas zinātnieku darbos par cilvēktiesībām. Latvijas 
Universitātes Raksti. Juridiskā Zinātne, Rīga: LU, 2008., 740.sēj., 27.–41. lpp. 
(1 a.l.).  

Konferenču materiāli 
10. Osipova, S., Roze, I. Tiesiskais nihilisms postsociālistiskā sabiedrībā. Legal 

Nihilism in the post-socialist society. Konf. materiāli: 2004. gada 29.–30. 
janvārī LU Juridiskā fakultātē notikusī Starptautiskā zinātniskā konference 
“Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā XX-XXI gs. mijā”. International 
Scientific Conference “Harmonization of Law in the Baltic Sea Region in the 
Turn of the 20th and 21st Centuries”. Rīga: Latvijas Universitātes Juridiskā 
fakultāte, 2006. 227.–242. lpp. un p.234–244. (0,5 a.l.) 

11. Voldemāra Kalniņa ieguldījums Latvijas pilsētu tiesību zinātniskajā 
pētniecībā. Likums un Tiesības, 2008. Jūnijs, 10.sēj., Nr.6., 163.–168.lpp. (1 
a.l.) 

Zinātniskie raksti: 
12. Baltische Rechtstradition. Grām.: Zivilrechtsreform im Baltikum. Herausg. von 

H. Heiss, Mohr Siebeck. 2006., 3.–18.lpp. (0,75 a.l.) 
13. Genése et évolution du notariat en Lettonie du XIIIe au XIXe siécle. Le 

Gnomon. Revue internationale d'histore du notariat. 2007., Nr.152, 15.–
24.lpp. (1,2 a.l.) 

14. Lettische Rechtswissenschaft nach der Gründung des lettischen Staates 1918. 
Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte. 2007., Nr. ½., 60.–66.lpp. (0,5 a.l.) 

15. Rechtsbewusstsein in Lettland. Developing the Rule of Law in Latvia. Ed. 
Sanita Osipova. Münster: Sonderpunktverlag, 2008. (1,6 a.l.) 

 
Profesors Jānis Lazdiņš 
Monogrāfijas 

1. Kurzemes un Zemgales hercogistes tiesību avoti un komentāri. Grām.: 
Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri. 2. sējums. Poļu un zviedru laika 
tiesību avoti (1561–1795) / autori: Romāns Apsītis, Valdis Blūzma, Jānis 
Lazdiņš. Rīga: Juridiskā koledža, 2006. – 189.–289. lpp. (1,37 a.l.) 

Raksti starptautiski recenzējamos zinātniskos žurnālos 
2. Padomju darba tiesību transformācija neatkarīgajā Latvijā. Latvijas 

Universitātes Raksti. Juridiskā zinātne, Rīga: LU, 2004. – 667.sēj. – 61.–
76.lpp. (1.3 a.l.) 

3. Zinātnisks pienesums Baltijas valstu tiesību un politikas kultūrā / recenzija par 
profesora Pētera Jervelaida (Peeter Järvelaid) grāmatu Õigus ja politika 
kultuuris (Tiesības un politika kultūrā). Likums un Tiesības, 2004. – 6. sēj. – 
Nr. 4 (56) – 124., 125. lpp. (0,15 a.l.) 



4. Zemes īpašumu nacionalizācijas un denacionalizācijas pieredze Latvijā (19.-
21. gadsimts). Likums un Tiesības, 2005. – 7.sēj. – Nr. 6 (70), 168.–178. 
lpp.(1.44 a.l.)  

5. Vēsturiskā tiesību skola un Latvija. Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā 
Zinātne. Rīga: LU, 2006. – 703. sēj. – 21.–43. lpp. (1.85 a.l.) 

6. Die Entstehung und Entwicklung des Eherechts in Lettland Latvijas. 
Universitātes Raksti. Juridiskā Zinātne, Rīga: LU, 2007. – 719.sēj. – S. 76.– 
90. lpp. (1,2 a.l.) 

7. Experience of Nationalisation and Denationalisation of Land Ownership in 
Latvia (19th and 20th centuries). Law and Justice, 2007 – p. 15–22. (1,2 a.l.) 

8. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana de facto. Juridiskā pēctecība. 
Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki, 2007. – Nr. 3 (67) – 62.–72. lpp. 
(1,2 a.l.) 

9. Taisnīguma principa ievērošana iedzīvotāju ienākumu aplikšanā ar iedzīvotāju 
ienākuma nodokli. Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā Zinātne, Rīga: LU, 
2008. - Nr. 740 - 95.–111. lpp. (1,2 a.l.) 

10. 1918. gada 18. novembrī dibinātās Latvijas Republikas privāttiesību avotu 
identificēšanas problēmas un ar to saistītā tiesu prakse. Latvijas Vēsture. 
Jaunie un Jaunākie Laiki (Žurnāla numurs veltīts Latvijas Republikas 10. 
proklamēšanas 90. gadadienai). 2008. – Nr. 3 (71) – 19.–33. lpp. (1,5 a.l.) 

Konferenču materiāli 
11. Darba tiesību ģenēzes un evolūcijas aspektu analīze Latvijā (XIX – XXI gs.). 

Analysis of aspects of genesis and evolution of labour law in Latvia 19th- 21st 

centuries. Konf. materiāli: 2004. gada 29.–30. janvārī LU Juridiskā fakultātē 
notikusī Starptautiskā zinātniskā konference “Tiesību harmonizācija Baltijas 
jūras reģionā XX-XXI gs. mijā”. International Scientific Conference 
“Harmonization of Law in the Baltic Sea Region in the Turn of the 20th and 
21st Centuries”. Rīga: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2006. – 128. – 
134. lpp. un p.135–142 (1,125 a.l.). 

12. Влияние немецкой (правовой) исторической школы на формирование 
правa в Латвии. Мат. конф.: Πравовые состояния и взаимодействия: 
историко-теоретический, отраслевой и межотр. aнализ. Санкт-Петербург, 
2006, с. 232–239. (0.4 a.l.) 

13. Государство и личность. Проблемы закрепления правового статуса в 
условиях «песенной» революции в Латвии. Мат. конф.: Правовой статус 
и правосубъектность лица: теория, история, компаративистика. 
Материалы VIII международной научно-теоретической конференции. 
Под общей редакцией д.ю.н. Р.А. Ромашова, д.ю.н. Н.С. Нижник. Санкт – 
Петербург, 14–15 декабря 2007 года. – Санкт–Петербург, 2007 – ч. 2 – с. 
475–481. (0,4 a.l.) 

14. Проблема соблюдения принципа справедливости в налоговой политике 
как неотъемлемый элемент механизма защиты прав человека. Referāts 
starptautiskā zinātniskā konferencē: «Международно-правовые механизмы 
защиты прав человека» 22-23 мая, Сп-Петербург РГПУ им. А.И. Герцена. 
Publicēts: Международно-правовые механизмы защиты прав человека. 
Сборник научных статей, посвященный 60-летию Всеобщей декларации 
прав человека. / под ред. С.А. Гончарова, В.Ю. Сморгуновой, А.А. 
Дорской. Санкт – Петербург: Астерион, 2008 – с. 51–60. (0,5 a.l.)  

15. Die Geschichte der Reprivatisierung und der Privatisierung des Eigentums in 
Lettland im 20. Jahrhundert. Referāts starptautiskā zinātniskā konferencē: 



Nationalismus und Rechtsgeschichte im Ostseeraum nach 1800. 
Rechtshistorikertag im Ostseeraum 3.–4. November 2008 Kopenhāgenas 
universitāte (Dānija). Pieņemts publicēšanai (1,0 a.l.)  

16. Недальновидная налоговая политика как предпосылка социальной 
нестабильности. Referāts starptautiskā zinātniskā konferencē: Современный 
кризис системы международной безопасности: вызовы и ответы. 19–21 
марта 2009 г. Великий Новгород, Novgorodas universitāte (Krievija). 
Pieņemts publicēšanai, (0,3 a.l.) 

17. Lībiešu krimināltiesiskās (soda) apziņas īpatnības 12. gadsimta beigās – 13. 
gadsimtā. Referāts starptautiskā zinātniskā konferencē: Pa somugru pēdām 
Baltijas jūras krastā. 2009. gada 23. aprīlis Turaida. Turaidas muzejrezervāts 
(Latvija). Pieņemts publicēšanai. (1 a.l.) 

Zinātniskie raksti 
18. Baltu un līvu privāttiesību paražas. Jurista Vārds, 2006. 15. augustā – Nr. 32 

(435), 1.–9. lpp. (1,25 a.l.) 
19. Ievads viduslaiku Eiropas tiesību ģenēzes un evolūcijas problemātikā. 

Iznākusi asoc. prof. Sanitas Osipovas monogrāfija „Viduslaiku tiesību 
spogulis”. Jurista Vārds, 2005. 21. jūnijs – Nr. 23 (378). (0,25 a.l.) 

20. Pilsoņu tiesības un pienākumi demokrātiskā valstī. Recenzijas par Hansa 
Jirgena Vildberga, Klausa Messeršmita un Lailas Niedres monogrāfiju 
„Pilsonis tiesiskā valstī”. Jurista Vārds, 2005. 26. jūlijs – Nr. 27 (382). (0,45 
a.l.) 

21. Ievads nodokļu tiesībās. Jurista Vārds, 2006. 10. oktobris – Nr. 40 (443), 1.–7. 
lpp., 2006. 17. oktobris – Nr. 41 (444), 8.–14. lpp. (1,9 a.l.) 

22. Опыт реституции прав земельной собственности (недвижимости) после 
1990 года Латвии. / 2005. gada 10.-11. novembrī Novgorodā (Krievija) 
Jaroslava Gudrā Universitātē notikušajā starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē: «Эволюция политической и правовой культуры: влияние 
европейского фактора». (0,6 a.l.) 

 
Asociētā profesore Daiga Rezevska 
Monogrāfijas 

1. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. Rīga: Ratio iuris, 2005., 
140 lpp. (7 a.l.)  

Raksti starptautiski recenzējamos zinātniskos žurnālos 
2.  Likums un Tiesības (Law and Justice). Baltic Yearbook of International 

Law, 2005, Vol.5. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, p. 369–371. 
(0,5 a.l.) 

3. The Constitutional Law of the Republic of Latvia. In: Kortmann C., Fleuren 
J., Voermans W. (Eds.) Constitutional Law of 10 EU Memberstates. The 
2004 Enlargement. Kluwer Law International, 2006, pp. V3–V65. (3,1 a.l.) 

4. The Functional Meaning of General Principles of Law in the Application of 
Written Legal Norms. Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā zinātne, Rīga: 
LU, 2007. – 719.sēj. – 59.–75. lpp. (0,5 a.l.)  

5. Labas pārvaldības princips kā vispārējais tiesību princips: konkretizācija un 
piemērošana. Grām: Ozoliņa Ž., Reinholde I. zin. red. Laba pārvaldība. 
Rīga: Zinātne, 2009, 137.–152. lpp. (0,75 a.l.) 

 
Docents Jānis Neimanis 
Monogrāfijas 



1. Ievads tiesībās. Rīga: Aut. izd., 2004., 214 lpp. (9,6 a.l.) 
2. Juridisku kāzusu risināšanas tehnika. Rīga: Aut. izd., 2004., 89 lpp. (7 a.l.) 
3. Neimanis J., Tiļļa A., Spūle I. Biedrības biedra rokasgrāmata. Rīga: Aut. izd., 

2005., 197 lpp. (6 a.l.) 
4. Tiesību tālākveidošana. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006., 183 lpp. (7 a.l.) 

Konferenču materiāli 
5. Teleoloģiskā redukcija: Latvijā mazpazīstama tiesību tālākveidošanas metode. 

Teological Reduction: Method of Further Development of Law Little Known 
in Latvia. Konf. materiāli: 2004. gada 29.–30. janvārī LU Juridiskā fakultātē 
notikusī Starptautiskā zinātniskā konference “Tiesību harmonizācija Baltijas 
jūras reģionā XX-XXI gs. mijā”. International Scientific Conference 
“Harmonization of Law in the Baltic Sea Region in the Turn of the 20th and 
21st Centuries”. Rīga: LU Juridiskā fakultāte, 2006. – 248.–262. lpp. un p. 
255–270. (0,6 a.l.) 

Zinātniskie raksti 
6. Psiholoģiskais terors darba vietā: juridiskie aspekti. Jurista Vārds, 2004. 19. 

oktobris, Nr. 40 (345). (0,2 a.l.) 
7. Slēdziens par pretējo. Jurista Vārds, 2005. 19. jūlijs, Nr. 26 (381). (0,4 a.l.) 
8. Slēdziens par apjomu. Jurista Vārds, 2005. 21. jūnijs, Nr. 23 (378). (0,3 a.l.) 
9. Teleoloģiskā redukcija. Jurista Vārds, 2005. 17. maijs, Nr. 18 (373). (0,4 a.l.) 
10. Judikatūra un tās saistošais spēks. Jurista Vārds, 2005. 8. marts, Nr. 9 (364). 

(0,5 a.l.) 
11. Administratīvi procesuālā tiesībspēja. Administratīvais process: likums, 

prakse, komentāri. Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2005. (0,2 a.l.) 
12. Blakus darbs. Jurista vārds, 2007. 18.septembris, Nr.38. (0,1 a.l.) 
13. Prokūras tiesību apjoms. Jurista vārds, 2007. 3.jūlijs, Nr. 27. (0,43 a.l.) 
14. Darba samaksas jēdziens. Jurista vārds, 2007. 15.maijs, Nr.20. (0,3 a.l.) 
15. Tiesisko seku konkretizēšana, izdodot obligātu administratīvo aktu. Jurista 

vārds, 2007. 20.marts, Nr.12. (0,3 a.l.) 
16. Teleological Reduction: Method of Further Development of Law Little 

Known in Latvia. Osipova S.(ed.) Developing the rule of law in Latvia. 
Muenster: Sonderpunkt Wiss.verlag, 2008. (0,7 a.l.) 

17. Tiesībpolitiska kļūda ceļu satiksmes regulējumā. Jurista vārds, 2009. 9.jūnijs, 
Nr.23. (0,2 a.l.) 

18. Koncentrēšanās uz detaļām aizēno lietas būtību. Jurista vārds, 2009. 
21.aprīlis, Nr.16. (1,1 a.l.) 

 
 
Lektore Ieva Roze 
Raksti starptautiski recenzējamos zinātniskos žurnālos 

1. Osipova, S., Roze, I. Tiesiskā nihilisma saknes Latvijā. Drošība un tiesiskums 
Latvijā. Zin. red. A.Tabūns. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 
2007., 40.–59.lpp. (1 a.l.) 

2. Ļeva Petražicka ieguldījums tiesiskās domas attīstībā Latvijā. Likums un 
Tiesības, 2008. jūlijs, 10. sēj., Nr. 7. (107). (1,1 a.l.) 

Konferenču materiāli 
3. Legal Sociology in the Process of Legislation and Law Application in Europe. 

Nolasīts Starp/ Socrates/Erasmus koordinatoru sanāksmē - kolikvijā 2004. 
Gada 27.–29. Maijs LU Juridiskajā fakultāte. Law and Justice, Special Issue, 
2005., 13.–15. lpp. (0.6 a.l.)  



4. Osipova, S., Roze, I. Tiesiskais nihilisms postsociālistiskā sabiedrībā. Legal 
Nihilism in the post-socialist society. Konf. materiāli: 2004. gada 29.–30. 
janvārī LU Juridiskā fakultātē notikusī Starptautiskā zinātniskā konference 
“Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā XX-XXI gs. mijā”. International 
Scientific Conference “Harmonization of Law in the Baltic Sea Region in the 
Turn of the 20th and 21st Centuries”. Rīga: Latvijas Universitātes Juridiskā 
fakultāte, 2006. 227.–24.lpp. un p.234–244. (0,5.a.l.) 

Zinātniskie raksti 
5. The Contribution of Leo Petraźycki to the Development of Legal Idea in 

Latvia. Developing the Rule of Law in Latvia. Ed. Sanita Osipova. Münster: 
Sonderpunktverlag, 2008., 55.–81. lpp. (1,6 a.l.) 

 
 
Lektors Lauris Liepa 
Zinātniskie raksti 

1. Advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisijas prakse. Jurista Vārds, 2007. 
29.maijs –Nr.22 (475) – 4.–6. lpp. (0,5 a.l.) 

2. Izeja no krīzes jāmeklē kopīgi. Jurista Vārds, 2007. 11.septembris – Nr.37 
(490) – 10.–13. lpp. (0,5 a.l.) 

3. The Modern Dilemma of Legal Profession: Client Secrecy of Duty to Notify? 
Developing the Rule of Law in Latvia. Ed. Sanita Osipova. Münster: 
Sonderpunktverlag, 2008., 28.–55. lpp. (1,7 a.l.) 
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Piedalīšanās zinātniskās konferencēs 
 

Profesore Sanita Osipova 
Starptautiskās zinātniskās konferences: 

1. 2005.g. 10.–11.novembris, dalība Jaroslava Gudrā Universitātē notikušajā 
starptautiskā zinātniskā konferencē: «Эволюция политической и правовой 
культуры: влияние европе йского фактора», ar referātu „Влияние 
Болоньского процесса на юридическое оброзование в Латвии”. 
Novgorodā, Krievija. 

2. 2005.g. 24.–25.oktobris, dalība Letonikas I kongresā, ar referātu „Nacionālās 
jurisprudences ģenēze pēc Latvijas Republikas dibināšanas”. Rīga, Latvija. 

3. 2007.g. 4.–5.jūnijs, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē “European 
Civilization Space: Baltic Dialogue” ar referātu “Genesis of national 
jurisprudence in Latvia after the proclamation of the Republic of Latvia in 
1918”. Tampere, Somija. 

4. 2007.g. 24.–27. janvāris, dalība LU starptautiskā zinātniskā konferencē 
“Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās” ar 
referātu “Īpašuma piespiedu atsavināšanas institūta pirmsākumi Eiropā”. Rīga, 
Latvija.   

5. 2007.g. 10.–14.oktobris, dalība „Fifth General Meeting of the World Public 
Forum „Dialoge of Civilazition” ar referātu „Globalization, language and 
chenges in legal culture”. Roda, Grieķija. 

6. 2008.g. 22.–23.maijs, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē 
«Международно-правовые механизмы защиты прав человека», kuru 
organizēja Krievijas Sankt Pēterburgas Gercena vērdā nosauktā pedagoģiskā 
valsts universitāte ar referātu „Идейная основа прав человека по доктрине 
романо-германских и англо- американаских правоведов.” Sankt 
Pēterburga, Krievija. 

7. 2008.g. 2.oktobris, dalība LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures 
katedras rīkota konferencē ”Profesoram Arvedam Švābem 120” ar referātu 
„Vēsture, tiesību vēsture un nacionālā identitāte Latvijā 20. gs”. Rīga, Latvija. 

8. 2008.g. 3.–4.novembris, dalība Kopenhāgenas Universitātes starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Nationalismus und Rechtsgeschichte im Osteseeraum 
nach 1800. Rechtshistorikertag im Ostseeraum” ar referātu „Die Entwicklung 
der Rechtsgeschichte als wissenschaftlicher Disziplin in Lettland im 20. 
Jahrhundert”. Kopenhāgena, Dānija.  

9. 2008.g. 25.novembris, dalība Sankt Pēterburgas valsts universitātes Tiesību 
teorijas un vēstures katedras organizētā starptautiskā zinātniskā konferencē ar 
referātu „Генезис и эволюция латвийской правовой системы”. Sankt 
Pēterburga, Krievija. 

10. 2009.g. 19.–21.martā, dalība Novgorodas Jaroslava Gudrā universitātes 
organizētā konferencē „Современный кризис системы международной 
безопасности- вызовы и ответы” ar referātu „Sociālā stabilitāte- valsts 
drošības pamats”. Novgoroda, Krievija. 

11. 2009.g. 19.–21.augustā, dalība Lundas Universitētes Juridiskās fakultātes 
organizētā starptautiskā zinātniskā konferencē „How to teach european 
comparativa legal history” ar referātu „Europaeische Rechtsgeschichte: 
geopolitisch, kulturell oder historisch gebildete Wissenschaft”. Zviedrija. 

 
Profesors Jānis Lazdiņš 



Starptautiskās zinātniskās konferences 
23. 2005.g. 24.–25.oktobris, dalība Letonikas I kongresā ar referātu – „Vēsturiskās 

tiesību skolas ietekme uz Latvijas tiesībām”. Rīga, Latvija. 
24.  2007.g. 24.–27.janvāris, dalība LU starptautiskā zinātniskā konferencē 

“Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās” ar 
referātu “ Latvijas tiesību sistēmas ģenēzes un evolūcijas (transformācijas) 
aspekti Eiropas tiesību kontekstā”. Rīga, Latvija.  

25. 2007.g. 23.marts, dalība St.-Pēterburgā IM universitātes starptautiskā 
zinātniskā konferencē: „Бунты, революции, перевароты в истории 
Российской государственности ⁄ к 90-летию Февралькой и Октябрьской 
революций” ar referātu: „Песенная революция в Латвии. Юридическая 
преемственность”. 

26. 2007.g. 4.–5.jūnijs, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē “European 
Civilization Space: Baltic Dialogue” ar referātu „Aspects of the genesis and 
the evolution of law in Latvia in the context of law in the Baltic region”. 
Tampere, Somija. 

27. 2007.g. 10.–14.oktobris, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē Rodā, 
Grieķijā “Dialogue of Civilizations. The Fifth General Meeting” ar referātu: 
„Dynamics of public finances in Latvia before and after accession to the EU” 

28. 2008.g. 2.oktobris, dalība Švābes 120 gadu jubilejai veltīta starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Arveds Švābe politiķis, vēsturnieks, jurists un .... 
(1888.–1959.)”. Rīga, Latvija. 

29. «Международно-правовые механизмы защиты прав человека» 2008. 22-
23 мая, Сп-Петербург РГПУ им. А.И. Герцена. Реферат: Проблема 
соблюдения принципа справедливости в налоговой политике как 
неотъемлемый элемент механизма защиты прав человека. 

30. Europäische Rechtsgeschichte: Gewohnheitsrecht oder Geschichte der 
Rechtsphilosophie? Referāts starptautiskā zinātniskā konferencē: How to 
Teach European Comparative Legal History. Faculty of Law, Lund University 
August 19–21, 2009. Zviedrija.    

Zinātniskās konferences 
1. 2009.g. 4.jūnijs, piedalīšanās Latvijas Universitātes Studentu pašpārvaldes 

organizēta akadēmiskā konferencē „Cilvēktiesību īstenošana ekonomiskās 
krīzes apstākļos. Veltīta ANO Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas 
pieņemšanas 60. ½ gadadienai ar referātu: „Neapliekamā minimuma mērķis 
un tā realizācija Latvijā”. Rīga, Latvija. 

2. 2009.g. 12.februāris, dalība LU 67. konferencē ar referātu „Latvijas tiesību 
vēsturnieki un viņu laiks”. Rīga, Latvija. 

 
Asociētā profesore Daiga Rezevska  
Starptautiskās zinātniskās konferences: 

1. 2008.g. 20.–21.novembris, dalība RECON Baltic Expert Workshop „European 
Integration – Challenges and Visions from the Baltic Perspective: debates on 
the Future of Europe from Constitutional to the Lisbon Treaty and beyond” ar 
referātu „Collisions between the European Union and national legal norms; 
and the general principles of law”. Rīga, Latvija. 

2. 2008.g. 6.–7.novembris, dalība Sociālo un politisko pētījumu institūta 
starptautiskā zinātniskā konferencē „Laba pārvaldība Baltijas valstīs” ar 
referātu „Good governance as the general principle of law, concretization and 
application as unwritten legal norm”. Rīga, Latvija. 



3. 2007.g. 24.–27.janvāris, dalība LU JF starptautiskā zinātniskā konferencē 
„Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās” ar 
referātu „Tiesību normas jēdziena attīstība”. Rīga, Latvija. 

4. 2004.g. 10.–11.decembris, dalība Baltic Social Science. Winter Workshop. 
Eurofaculty ar referātu „The meaning of legal norm in the contemporary legal 
theory” (Tiesību normas izpratne mūsdienu tiesību teorijā). Rīga, Latvija. 

Zinātniskās konferences: 
5. 2007.g. 7.novembris, dalība LU JF Studentu pašpārvaldes organizētā 

Satversmes spēkā stāšanās 85. gadadienai veltītā konferencē ar referātu 
„Satversmes iztulkošana un tālākveidošana”. Rīga, Latvija. 

6. 2008.g. 31.jūlijs–1.augusts, dalība Publisko tiesību institūta organizētā 
Konstitucionālās politikas seminārā ar referātu „Vispārējo tiesību principu 
piemērošanas metodoloģija”. Bīriņi, Latvija. 

 
Docents Jānis Neimanis 
Starptautiskās zinātniskās konferences: 

1. 2005.g. 24.–25.oktobris, dalība LU rīkotajā starptautiskā zinātniskā 
konferencē „Letonikas I kongress” ar referātu „Juridiskā metodoloģija reformu 
laikā 20. gs. beigās”. Rīga, Latvija. 

2. 2005.g. 11.novembris, dalība LU Sociālo zinātņu fakultātes starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Globalizācijas ietekme uz nacionālajām publiskajām 
tiesībām” ar referātu „Robežu paplašināšana: identitātes un kopienas”. Rīga, 
Latvija.  

3. 2007.g. 24.novembris, dalība LU Sociālo zinātņu fakultātes starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē „Baltijas nākotne” ar referātu „Is Unified Baltic Law 
Policy Possible?” Rīga, Latvija.  

4. 2007.g. 23.novembris, dalība LU JF starptautiskā zinātniskā konferencē 
„Voldemāra Kalniņa simtgadei veltīta starptautiska zinātniska piemiņas 
konference” ar referātu „Juridisko metožu noteikumi Digestās un to 
izmantošana mūsdienu tiesību praksē”. Rīga, Latvija. 

5. 2008.g. 7.novembris, dalība Sociālo zinātņu fakultātes starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē „Laba pārvaldība Baltijas valstīs” ar referātu 
„Publisko tiesību līguma loma administratīvajā likumdošanā kā labas 
pārvaldības instruments”. Rīga, Latvija. 

 
 
Lektore Ieva Roze 
Starptautiskās zinātniskās konferences: 

1. 2007.g. 23. novembris, dalība LU JF starptautiskā zinātniskā konferencē 
„Voldemāra Kalniņa simtgadei veltīta starptautiska zinātniska piemiņas 
konference” ar referātu „Ļeva Petražicka ieguldījums tiesiskās domas attīstībā 
Latvijā”. Rīga, Latvija. 

Zinātniskās konferences: 
2. 2009.g. 12.februāris, dalība LU 67.konferencē Tiesību teorijas un vēstures 

sekcijā „Juristi enciklopēdisti Latvijas jurisprudencē”, veltīta Romāna Apsīša 
70.gadu jubilejai ar referātu ar referātu „Profesors Kārlis Dišlers (1878-
1954)”. Rīga, Latvija. 

 
 
 



   
 
Lektors Lauris Liepa 
Starptautiskās zinātniskās konferences: 

1. 2004. oktobris, dalība Starptautiskā zinātniskā konferencē „Nodokļu tiesību 
aktualitātes paplašinātās Eiropas telpā” ar referātu „Nacionālo nodokļu iestāžu 
pārrobežu sadarbība”. Boloņa, Itālija.  

2. 2004.g. 30.janvāris, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē “Tiesību 
harmonizācija Baltijas jūras reģionā XX-XXI gs. mijā” ar referāts “Latvijas 
juristu dilemma Eiropas Savienības profesionālās reglamentācijas vidē”. Rīga, 
Latvija. 

3. 2005.g. aprīlis, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē “Legal Aid” ar 
referātu „Juridiskās fakultātes Juridiskās prakses un palīdzības centrs”. Port-
Elizabeth, Dienvidāfrika. 

4. 2005.g. 24.oktobris, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē „Letonikas I 
kongress” ar referātu „Juridiskā profesija konkurences tiesību izvērtējumā”. 
Rīga, Latvija. 

5. 2007.g. 5.–6.novembris, dalība Monreālas Universitātes Ētikas izpētes centra, 
Latvijas Cilvēktiesību Centra un Kanādas Vēstniecības organizētajā 
starptautiskā zinātniskā konferencē „Ethics in Democracy” ar priekšlasījumu 
„The Role of a Judge in Democracy”. Rīga, Latvija. 

6. 2007.g. 30.oktobris–1.novembris, dalība starptautiskā Advokātu konferencē ar 
referāts „Advokatūras tiesiskais stāvoklis Latvijā”. Taškenta, Uzbekistāna. 

7. 2007.g. jūnijā, dalība LU un ASV Vēstniecības organizētā konferencē par 
godu ASV Augstākās Tiesas senatora Samuela Alito apmeklējumam ar 
referātu „Tiesnešu un Advokātu disciplinārās atbildības jautājumi”. Rīga, 
Latvija. 

8. 2008.g. 29.augusts, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē „International 
Chartered Institute of Arbitrators” ar referātu „Ethics in International 
Arbitration”. Liepāja, Latvija. 

9. 2009.g. 5.–6.septembris, dalība International Bar Association organizātā 
starptautiskā konference „Legal regulation of Arbitration in Latvia”. 
Stokholma, Zviedrija. 

Zinātniskās konferences: 
10. 2007.g. 7.decembris, dalība Latvijas Republikas Satversmes tiesas konferencē 

„Lietas ierosināšana Satversmes tiesā” ar referātu „Konstitucionālās sūdzības 
iesniedzēji”. Rīga, Latvija. 

11. 2005.g. 4.februāris, dalība LU 63. konference ar referātu „Profesijas monopols 
un vienlīdzības princips”. Rīga, Latvija. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedra 
 

Publikācijas 
 
Profesors Juris Bojārs 
Monogrāfijas 

1. Politiskās stratēģijas māksla un demokrātija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004., 504 
lpp. (22,9 a.l.) 

2. Starptautiskās publiskās tiesības. I sējums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004., 843 
lpp.(28,3 a.l.) 

3. Starptautiskās publiskās tiesības. II sējums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006., 754 
lpp.(34,27 a.l.) 

4. Starptautiskās publiskās tiesības. III sējums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007., 651 
lpp. (29,6 a.l.) 

5. Starptautiskās publiskās tiesības. IV sējums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008., 496 
lpp. (22,54 a.l.) 

 
Asociētais profesors Aivars Fogels 
Raksti starptautiski recenzējamos zinātniskos žurnālos 

1. The European Union in Light of International and European Union Law. Law 
and Justice, 2004, p.31–35. (0,3 a.l.) 

2. Moderno Starptautisko tiesību daba: vēsturiskie, politiskie un juridiskie 
aspekti (I). Likums un Tiesības, 2006., sēj.10., Nr.86. (0,7 a.l.) 

3. Moderno Starptautisko tiesību daba: vēsturiskie, politiskie un juridiskie 
aspekti (II). Likums un Tiesības, 2006., sēj.11., Nr.87. (0,6 a.l.) 

Konferenču materiāli 
4. Valstu (Latvijas) suverenitātes un starptautiskās kopienas interešu starpjomas 

tiesiskā regulējuma aspekti. Some Aspects of the Legal Regulation in the 
intermediary Area between the Interests of National Sovereignity (Latvia) and 
the International Community. Konf. materiāli: 2004. gada 29.–30. janvārī LU 
Juridiskā fakultātē notikusī Starptautiskā zinātniskā konference “Tiesību 
harmonizācija Baltijas jūras reģionā XX-XXI gs. mijā”. International 
Scientific Conference “Harmonization of Law in the Baltic Sea Region in the 
Turn of the 20th and 21st Centuries”. Rīga: Latvijas Universitātes Juridiskā 
fakultāte, 2006., 534.–543. lpp. un p.539–549. (0,5 a.l.) 

 
Lektors Artūrs Kučs 
Monogrāfijas 

1. The case of Latvia. International Obligations and National Debates: Minorities 
around the Baltic Sea. Aland Islands Peace Institute, 2005, p.301–346. (2 a.l.) 

2. Nacionālo minoritāšu konvencija – Eiropas pieredze Latvijai. Rīga: Eiropas 
Padomes Informācijas centrs, 2006., 19.–27.lpp, 55.–99.lpp, 112.–121.lpp. 
(0,4 a.l.) 

3. Cilvēktiesību rokasgrāmata tiesnešiem. (sadarbībā ar G.Feldhūni un 
V.Skujenieci) Rīga: LU Juridiskās Fakultātes Cilvēktiesību Institūts, 2004, 
22.–34.lpp, 52.–76.lpp. (1,7 a.l.)  



Raksti starptautiski recenzējamos zinātniskos žurnālos 
4. Likuma vara un taisnīguma nodrošināšana. Cik demokrātiska ir Latvija, 

Demokrātijas monitorings 2005–2007. Rīga: LU, 2007., 18.–27.lpp. (0,5 a.l.) 
5. Latvia: Binding force through the courtpractice. 60 Years of the Universal 

Declaration of Human Rights in Europe. Itālija: European Inter-University 
Centre, 2008, p.343–357. (0,5 a.l.) 

Zinātniskie raksti 
6. Neiecietības kurināšanas aizliegums un tiesības uz vārda brīvību: tiesisko 

risinājumu iespējas un ierobežojumi Latvijā. Latvijas Republikas Valsts 
Prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas rakstu krājums par sabiedrības 
radikalizāciju. Rīga: Zinātne, 2008., 345.–376. lpp. (1,5 a.l.) 

7. Kučs, A., Burbergs.M, Vispārējai cilvēktiesību deklarācijai – 60, Deklarācijas 
izpratne Latvijas tiesību doktrīnā un Satversmes tiesas praksē. Jurista Vārds, 
2008. 23. decembris, Nr.48 (553). (0,6 a.l.) 

8. Vārda brīvības robežas: goda un cieņas aizskaršana. Rīga: Providus, 2004., 
102 lpp. (5 a.l.)  

 
Lektore Inga Kačevska 
Raksti starptautiski recenzējamos zinātniskos žurnālos 

1. Tiesības uz taisnīgu tiesu un šķīrējtiesas institūts. Likums un Tiesības, 2006., 
8.sēj., Nr.5. (0,3 a.l.) 

2. Valsts pārvaldes iestādes pilnvaras slēgt starptautisku šķīrējtiesas līgumu: 
problēmas un risinājumi. Likums un Tiesības, 2004., 6.sēj., Nr.11. (0,34 a.l.) 

3. Arbitration in Latvia: Urgent Need for Statutory Reform, Co-author, Journal 
of International Arbitration, Kluwer Law International Vol.21, No. 2 April 
2004. (0,4 a.l.) 

4. Arbitration Agreements in the Latvian Arbitration Environment. Baltic 
Yearbook of International Law, Vol. 8, 2008, pp. 31–39. (0,4 a.l.) 

5. Chapter «Latvia» in Arbitration Law and Practice in Central and Eastern 
Europe, Co-author, JurisNet, 2006. (1,9 a.l.)  

6. Chapter «Latvia» in Electricity Regulation in 31 Jurisdictions Worldwide. Co-
author. Getting the Deal Trough, London, 2006. (0,7 a.l.) 

7. Chapter „Latvia” in Dispute Resolution in 46 Jurisdiction Worldwide. Getting 
the Deal Trough, London, 2007, p.134–139. (1,2 a.l.) 

8. Commentary to the Judgment by the Riga Regional Court in case CA-4208/20, 
Stockholm International Arbitration Review. 2006:2, JurisNet, LLC, 2007, 
p.183–200. (1 a.l.) 

9. Electricity Regulations in Jurisdiction Worldwide. Getting the Deal Trough, 
London, 2007, p.103–107. (1,2 a.l.) 

Zinātniskie raksti 
10. Šķīrējtiesu attīstība: līdz šim un nākotnē. Jurista Vārds, 2004. 14.decembris, 

Nr.48. (0,4 a.l.) 
11. Šķīrējtiesas institūts jāpilnveido. Jurista Vārds, 2005. 25.janvāris, Nr.3 (358). 

(0,4 a.l.) 
12. Strīdu risināšanas tendences starptautiskajā tirdzniecībā. Jurista Vārds, 2006. 

6.jūnijs, Nr.24 (427). (0,3 a.l.) 
13. Pušu autonomijas princips un šķīrējtiesas līgums. Jurista Vārds, 2007. 

18.decembris, Nr. 51(504). (0,3 a.l.)  
14. Jaunumi starptautiskajās arbitrāžas tiesībās. Jurista Vārds, 2007. 26.jūnijs, 

Nr.26 (479). (0,6 a.l.) 



15. Moderns skatījums uz strīdu risināšanu. Jurista Vārds, 2008. 16.decembris, 
Nr. 47 (542). (0,3 a.l.) 

16. Mūsdienu starptautiskās arbitrāžas tiesības un šķīrējtiesas. Jurista Vārds, 
2009. 16.jūnijs, Nr. 24/25 (567/568). (0,4 a.l.) 

 
Lektore Kristīne Dupate  
Raksti starptautiski recenzējamos zinātniskos žurnālos 

1. Par atsevišķiem jēdziena „diskriminācija” nozīmes un satura aspektiem un 
līdztiesības nodrošināšanu. Likums un Tiesības, 2006., 8.sēj., Nr.12 (88), 
2007., 9.sēj., Nr.1 (89). (0,73 a.l.)  

Konferenču materiāli 
2. EC Anti-discirmination law: Promotion of Human Rights or Economic 

Interests? Konf. materiāli: „The Third Year within the European Union: 
Topical Problems in Managment of Economics and Law”, zinātniskie 
redaktori Tālavs Jundzis, Viktoras Justickis, Boriss Heimanis. Rīga: Juridiskā 
Koledža, 2007., 146–163.lpp. (0,45 a.l.) 

Zinātniskie raksti 
3. Vai darba likums atbilst Eiropas Savienības tiesībām. Jurista Vārds, 2004. 

21.septembris, Nr.36(341), 28.septembris, Nr.37 (342). (0,8 a.l.) 
4. Vai pastāv „sieviešu” un „vīriešu” darbi. Jurista Vārds, 2006. 31.janvāris, 

Nr.5 (408). (0,5 a.l.) 
5. Grūtnieču atlaišanas ierobežojumi. Jurista Vārds, 2006. 5.decembris, Nr.48 

(451). (0,4 a.l.) 
6. Valsts kompensācijas noziedzīgos nodarījumos cietušajiem. Jurista Vārds, 

2007. 11.septembris, Nr.37 (490). (0,6 a.l.)  
7. Latvijas tiesu prakse diskriminācijas aizlieguma pārkāpuma lietās darba 

tiesiskajās attiecībās. Rīga: Tiesībsargs, 2007., 32 lpp. (1,5 a.l.) 
8. Valsts valodas zināšanu prasības Latvijā nodarbinātības jomā ES tiesību un 

cilvēktiesībās noteiktā diskriminācijas aizlieguma principa kontekstā. 
Juridiskā koledža zinātniskie raksti. Rīga: Juridiskā koledža, 2008., 53.–69. 
lpp. (0,5 a.l.)  

9. Vidējās izpeļņas aprēķināšana un vienlīdzīga darba samaksa. Jurista Vārds, 
2009. 6.oktobris, Nr.40 (583). (0,4 a.l.) 

 
Lektore Sanda Runte 
Zinātniskie raksti 

5. Hess/Pfeiffer/Schlosser. The Brussels I - Regulation (EC) No 44/2001. Verlag 
C.H. Beck Munchen 2008, 20 lpp. (1 a.l.) 

 
Lektors Māris Lejnieks 
Konferenču materiāli 

1. Actio in rem Latvijā - kāpēc, kad un kā? Actio in rem in Latvia – why, when 
and how? Konf. materiāli: 2004. gada 29.–30. janvārī LU Juridiskā fakultātē 
notikusī Starptautiskā zinātniskā konference “Tiesību harmonizācija Baltijas 
jūras reģionā XX-XXI gs. mijā”. International Scientific Conference 
“Harmonization of Law in the Baltic Sea Region in the Turn of the 20th and 
21st Centuries”. Rīga: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2006., 615.–
622. lpp. un p. 619–626. (0,3 a.l.) 

Zinātniskie raksti 



2. Par Latvijas - Krievijas miera līguma spēkā esamību, Jurista Vārds, 2006. 
11.jūlijs., Nr. 27 (430). (2 a.l.) 

3. Par starptautiskajiem preču pirkuma līgumiem. Jurista Vārds, 2004. 16.martā, 
Nr.10 (315). (0,15 a.l.)  

 
 
Lektors Arnis Buka  
Monogrāfijas 

1. Blūzma, V., Buka, A., Deksnis, E.B., Jarinovska, K., Jundzis, T., Levits, E. 
Eiropas tiesības. Rīga: Juridiskā koledža, 2004., 17.–80.lpp., 180.–215.lpp., 
298.–311.lpp. (5 a.l.) 

2. Alehno, I., Buka, A., Butkevičs, J., Jarinovska, K., Škoba, L. Ievads Eiropas 
Savienības tiesības (Tiesu prakse un komentāri). Otrais papildinātais 
izdevums. Rīga: TNA, 2004., 15.–22.lpp., 56.–64.lpp., 95.–106.lpp., 108.–
117.lpp., 141.–173.lpp., 271.–285.lpp., 321.–345.lpp., 414.–424.lpp. (7 a.l.) 

3. Blūzma, V., Buka, A., Deksnis E.B., Jarinovska, K., Jundze, I., Jundzis, T., 
Levits, E. Eiropas tiesības. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: Juridiskā 
koledža, 2007., 26.–56.lpp., 74.–101.lpp., 245.–279.lpp., 323.–350.lpp., 457.–
474.lpp., 560.–579.lpp. (7 a.l.) 

Raksti starptautiski recenzējamos zinātniskos žurnālos 
4. Pārmaiņas Latvijas tiesu darbībā pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. Latvijas 

Zinātņu akadēmijas Vēstis, 2004., 58.sēj., Nr.2., 49.–68.lpp. (1 a.l.) 
Konferenču materiāli 

5. Application of The Preliminary Rulings Procedure In Latvia. (in First Year in 
the European Union: Current Legal Issues. Proceedings of the international 
conference. Riga, 29–30 April, 2005). p.78–93. (1 a.l.) 

6. Interaction of National Constitutional Courts and European Court of Justice: 
Some Issues in the Context of the Preliminary Rulings. (in Third Year in the 
European Union: Current Legal Issues. Proceedings of the international 
conference. Riga, 27–28 April, 2007). p.78.–93. (1 a.l.) 

 
 
 
 
 
 
 

Piedalīšanās zinātniskās konferencēs 
 

Asociētais profesors Aivars Fogels 
Starptautiskās zinātniskās konferences: 
1. 2004.g. 29.–30.janvāris, dalība LU Juridiskās fakultātes organizētā starptautiskā 

zinātniskā konferencē “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā XX-XXI gs. 
mijā” ar referātu „Valstu (Latvijas) suverenitātes un starptautiskās kopienas 
interešu starpjomas tiesiskā regulējuma aspekti”. Rīga, Latvija.  

2. 2007.g. 25.–27.janvāris, dalība LU Juridiskās fakultātes organizētā starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc Eiropas 
Savienības paplašināšanās” ar referātu „Starptautisko un nacionālo tiesību 
mijiedarbības evolūcija ES paplašināšanās aspektā”. Rīga, Latvija. 

 



Lektors Artūrs Kučs 
Starptautiskās zinātniskās konferences: 

1. 2006.g. 21.–23.jūnijs, dalība Eiropas starpuniversitāšu centra cilvēktiesībās un 
demokratizācijā organizētā starptautiskā konference “ANO Cilvēktiesību 
mehānismu efektivitāte” ar referātu: “Vārda brīvība un naida kurināšanas 
aizliegums: ANO Cilvēktiesību Komitejas un ANO Rasu diskriminācijas 
izskaušanas komitejas prakse”. Itālija.  

2. 2007.g. 25.–27.janvāris, dalība LU Juridiskās fakultātes organizētā starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc Eiropas 
Savienības paplašināšanās”, ar referātu „Starptautisko normu ietekme uz 
cilvēktiesību piemērošanu Latvijas tiesību sistēmā.”. Rīga, Latvija.  

3. 2008.g. 8. maijs, dalība Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense sadarbības 
tīkla organizētā seminārā Eiropas augstskolu pārstāvjiem tiesību un politikas 
zinātnēs ar referātu „Boloņas procesa ietekme uz studiju procesu. Dažādu valstu 
augstskolu kopīgi veidotu programmu ieviešanas iespējas”. Parīze, Francija.  

4. 2009. g. 29.maijs, dalība Olštinas Universitātes (Polija) un Bari Universitātes 
(Itālija) 9. starptautiskā konferencē cilvēktiesībās ar referātu „Vārda brīvība un 
neiecietības kurināšanas aizliegums”. Olština, Polija. 

Zinātniskās konferences: 
1. 2005.g. 16.novembris, dalība Latvijas antropologu biedrības organizētā 

konferencē par neiecietību Latvijā ar referātu “Neiecietības tiesiskie ietvari 
Latvijā”. Rīga, Latvija.  

2. 2006.g. 2.februāris, dalība LU 64. konferencē ar referātu „Tiesības uz vārda 
brīvību un tās ierobežojumi: Latvijas Republikas Satversmē un starptautiskajos 
cilvēktiesību līgumos”. Rīga, Latvija. 

3. 2006.g. 23.augusts, dalība Rīgas Juridiskās augstskolas un LU Juridiskās 
fakultātes Cilvēktiesību institūta organizētā seminārā „Jaunākie Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas nolēmumi un Latvijas aktualitātes” ar referātu „Vārda brīvība 
un holokausta noliegums Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksē”. Rīga, Latvija.  

4. 2007.g. 24.augusts, dalība Rīgas Juridiskās augstskolas un Eiropas Padomes 
Informācijas centra organizētā seminārā „Jaunākie Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
nolēmumi un Latvijas aktualitātes” ar referātu ”Latvijas pieredze ANO Rasu 
diskriminācijas izskaušanas konvencijas īstenošanā”. Rīga, Latvija. 

5. 2007.g. 7.septembris, dalība Latvijas Universitātes organizētā konferencē 
”Latvijas masu mediju loma demokrātiskas sabiedrības veidošanā” ar referātu 
„Tiesības uz vārda brīvību un tās ierobežojumi medijos – saprātīga līdzsvara 
meklējumos”. Rīga, Latvija. 

6. 2008.g. 4.februāris, dalība LU 66. konferencē ar referātu “Tiesības uz izglītību 
Latvijas Republikas Satversmē un starptautiskajos cilvēktiesību līgumos”. Rīga, 
Latvija. 

7. 2009.g. 13.februāris, dalība LU 67. konferencē ar referātu “Tiesības uz 
akadēmisko brīvību starptautiskajos cilvēktiesību avotos”. Rīga, Latvija.  

8. 2009.g. 4.jūnijs, dalība LU un Tiesībsarga organizētā konferencē „Cilvēktiesību 
īstenošana ekonomiskās krīzes apstākļos” ar referātu „Tiesības uz izglītību 
starptautiskajos cilvēktiesību avotos”. Rīga, Latvija.  

 
Lektore Inga Kačevska  
Starptautiskās zinātniskās konferences: 



1. 2004.g. 4.aprīlis, dalība Itālijas Tirdzniecības kameras starptautiskā zinātniskā 
konferencē „Privāttiesību attīstība” ar referātu „Arbitrāžas tiesiskais regulējums 
Baltijā”. Bari, Itālija. 

2. 2005.g. 15.maijs, dalība Karaliskā Arbitru Institūta starptautiskā zinātniskā 
konferencē „Šķīrējtiesas attīstības perspektīvas Austrumeiropā” ar referātu 
„Šķīrējtiesu attīstība Latvijā”. Tallina, Igaunija. 

3. 2007.g. 6.janvāris, dalība RGSL starptautiskā zinātniskā konferencē „Arbitration 
in the Baltics” ar referātu „Contemporary Issues”. Rīga, Latvija.  

4. 2007.g. 26.janvāris, dalība LU starptautiskā zinātniskā konferencē „Tiesību 
harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās”, ar referātu 
„Piemērojamās tiesību normas starptautiskam šķīrējtiesas procesam (Latvijas 
pieredze)”. Rīga, Latvija. 

5. 2007.g. 28.–30.septembris, dalība Karaliskā Arbitru Institūta starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Austrumi satiek rietumus”, ar referātu „Komerciālā 
šķīrējtiesa Baltijas valstīs”. Stokholma, Zviedrija. 

6. 2008.g. 21.novembris, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē „Strīdu 
izskatīšanas īpatnības ar ārvalsts personu piedalīšanos Baltkrievijā un Eiropas 
Savienībā” ar referātu „Naudas līdzekļu piedziņas prakse Eiropas Savienībā”. 
Minska, Baltkrievija. 

7. 2009.g. 21.–22.aprīlis, dalība starptautiskās šķīrējtiesas konferencē „Starptautiskās 
arbitrāžas attīstība Eiropas valstīs” ar referātu „Starptautiskās arbitrāžas attīstība 
Latvijā”. Minska, Baltkrievija. 

8. 2008.g. 29.augusts, dalība Karaliskā Arbitru institūta starptautiskā zinātniskā 
konferencē „Conducting International Arbitral Proceedings” ar referātu „Izmaiņas 
Latvijas likumdošanā”. Liepāja, Latvija. 

Zinātniskās konferences  
9. 2006.g. 2.februāris, dalība LU 64. konferencē ar referātu „Satversmē nostiprinātās 

tiesības uz taisnīgu tiesu un šķīrējtiesas institūts”. Rīga, Latvija. 
10. 2008.g. 4.februāris, dalība LU 66. konferencē ar referātu „Starptautisko arbitrāžas 

tiesību piemērošanas īpatnības Latvijā”. Rīga, Latvija. 
11. 2008.g. 25.aprīlis, dalība LTRK konference „Šķīrējtiesu attīstība Latvijā”, ar 

referātu „Šķīrējtiesas sprieduma apstrīdēšanas un izpildes process”. Rīga, Latvija. 
12. 2008.g. 6.jūnijā, dalība zinātniskā konferencē „Naudas līdzekļu atgriešana no 

ārvalstīm” ar referātu „Piedziņas mehānismi Eiropas Savienībā”. Minska, 
Baltkrievija. 

13. 2008.g. 1.oktobris, dalība Tieslietu ministrijas konferencē „Eiropas Civiltiesību 
dienas”, ar referātu „Identisku un saistību prasību izskatīšana Latvijas un trešo 
valstu tiesās”. Rīga, Latvija. 

14. 2008.g. 8.oktobris, dalība Latvijas Policijas akadēmijas zinātniskā konferencē 
„Aktuālie civilprocesa problēmjautājumi 2007.–2008. gadā” ar referātu 
„Mūsdienu starptautiskās arbitrāžas tiesības un šķīrējtiesas Latvijā”. Rīga, Latvija. 

15. 2009.g. 21.aprīlis, dalība LU Juristu dienu ietvaros „Diskusija par Konvenciju par 
starptautiskajiem preču pirkuma pārdevuma līgumiem piemērošanu Latvijā” ar 
referātu „Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma pārdevuma līgumiem 
vispārīgie noteikumi”, Rīga, Latvija. 

16. 2009.g. 29.aprīlis, dalība LTRK zinātniskā konferencē „Starptautiskās tiesības un 
starptautiskās privātās tiesības: Latvijas likumprojekts, tiesību aizsardzība, 
šķīrējtiesa” ar referātu „Starptautisko privāttiesību attīstība”. Rīga, Latvija. 

17. 2009.g. 13.februāris, dalība LU 67. konferencē ar referātu „Starptautiskais 
civilprocess: aktualitātes Latvijā”. Rīga, Latvija. 



 
Lektore Kristīne Dupate 
Starptautiskās zinātniskās konferences: 
1. 2007.g. 27.–28.aprīlis, dalība Latvijas Zinātņu akadēmijas, Mykolas Romeris 

Universitātes (Lietuva), Juridiskās Koledžas organizētā starptautiskā zinātniskā 
konferencē „The Third Year within the European Union: Topical Problems in 
Managment of Economics and Law” ar referāts „EC Anti-discirmination law: 
Promotion of Human Rights or Economic Interests?”. Rīga, Latvija. 

2. 2007.g. 23.–24.augusts, dalība Rīgas Stradiņa Universitātes, Juridiskās palīdzības 
administrācijas organizētā starptautiskā zinātniskā konferencē „Noziegumu upuri - 
kā kompensēt kaitējumu” ar referātu „Tiesības uz valsts kompensāciju 
noziedzīgos nodarījumos cietušajiem. ES prasības”. Rīga, Latvija. 

 
 
Lektors Māris Lejnieks  
Starptautiskās zinātniskās konferences: 
1. 2004.g. 29.–30.janvāris, dalība LU Juridiskās fakultātes organizētā starptautiskā 

zinātniskā konferencē “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā XX-XXI gs. 
mijā” ar referātu „Actio in rem Latvijā - kāpēc, kad un kā?”. Rīga, Latvija. 

2. 2007.g. 25.–27.janvāris, dalība LU Juridiskās fakultātes organizētā starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc Eiropas 
Savienības paplašināšanās” ar referātu „Starptautiski tiesiskās normas tiešo 
piemērošanu determinējošie faktori. Rīga, Latvija. 

Zinātniskās konferences: 
3. 2005.g. 11.februāris, dalība LU 63. konferencē ar referātu „Starptautisko tiesību 

vietas Latvijas tiesību sistēmā ģenēze kopš 1990.gada”. Rīga, Latvija. 
4. 2006.g. 2.februāris, dalība LU 64. konferencē ar referātu „Latvijas - Krievijas 

robežlīguma starptautiski tiesiskie aspekti”. Rīga, Latvija. 
5. 2008.g. 4.februāris, dalība LU 66. konferencē ar referātu „Satversmes tiesas 

sprieduma Latvijas - Krievijas robežlīguma lietā ietekme uz starptautisko tiesību 
piemērošanu Latvijā”. Rīga, Latvija. 

6. 2009.g. 13.februāris, dalība LU 67. konferencē ar referātu „UNCINTRAL 
2008.gada konvencijas „Par kravu pārvadājumu līgumiem pilnīgi vai daļēji pa 
jūru” piedāvātās novitātes – viss jaunais ir zināms vecais”. Rīga, Latvija. 

 
Lektors Arnis Buka  
Starptautiskās zinātniskās konferences: 
1. 2004.g. 10.–11.decembris, dalība LU starptautiskā zinātniskā konferencē “Baltic 

Social Science Winter Workshop” ar referātu „Control over preliminary rulings 
procedure”. Rīga, Latvija. 

2. 2005.g. 29.–30.aprīlis, dalība Latvijas Zinātņu akadēmijas, Juridiskās koledžas un 
Mykolas Romeris University starptautiskā zinātniskā konferencē “First year in the 
European Union: Current Legal Issues” ar referātu „Prejudiciālo nolēmumu 
procedūras piemērošana Latvijā”. Rīga, Latvija. 

3. 2005.g. 19.–20.maijs, dalība Viļņas Universitātes starptautiskā zinātniskā 
konferencē “The National Application and Implementation of the European Union 
Law” ar referātu “Eiropas tiesas spriedumu saistošais spēks”. Viļņa, Lietuva. 

4. 2007.g. 24.–27.janvāris, dalība LU starptautiskā zinātniskā konferencē “Tiesību 
harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās” ar referātu “Eiropas 
tiesas judikatūra kā Latvijas tiesību avots”. Rīga, Latvija. 



5. 2007.g. 27.–28.aprīlis, dalība Latvijas Zinātņu akadēmijas, Juridiskās koledžas un 
Mykolas Romeris University starptautiskā zinātniskā konferencē “The Third Year 
within the European Union: Topical Problems in Managment of Economics and 
Law” ar referātu „National constitutional courts and European Court of Justice: 
some issues in the context of the preminary rulings”. Rīga, Latvija. 

6. 2009.g. 30.aprīlis, dalība LU starptautiskā zinātniskā konferencē “Lisabonas 
līgums un Eiropas Savienības jaunie tiesiskie pamati” ar referātu (kopā ar 
E.Broku) „The development of legal education in the field of European Union law 
in Latvia”. Rīga, Latvija. 

7. 2009.g. 8.–9.maijs, dalība Latvijas Zinātņu akadēmijas, Juridiskās koledžas un 
Mykolas Romeris University starptautiskā zinātniskā konferencē “Piektais gads 
Eiropas Savienībā: Aktuālas ekonomikas vadības un tiesību problēmas” ar 
referātu „ES tiesību piemērošana Latvijas tiesās – pieci gadi”. Rīga, Latvija. 

Zinātniskās konferences: 
8. 2008.g. 25.aprīlis, dalība zinātniskā konferencē “Lisabonas līgums un Eiropas 

Savienības jaunie tiesiskie pamati” ar referātu „Pārmainās EKT darbībā pēc 
Lisabonas līguma”. Rīga, Latvija. 

9. 2009.g. 24.aprīlis, dalība zinātniskā konferencē “Pieci integrācijas gadi Eiropas 
Savienības tiesību sistēmā: paveiktais un darāmais” ar referātu „Eiropas 
Savienības tiesības kā mācību priekšmets Latvijas augstskolās”. Rīga, Latvija. 

 
 
 

Krimināltiesisko zinātņu katedra 
 
 

Publikācijas 
 

Prof. Valentija Liholaja 
Monogrāfijas 

1. Krastiņš, U., Liholaja, V. Salīdzināmās krimināltiesības. Igaunija, Latvija, 
Lietuva. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2004., 121.–152.lpp., 178.–199.lpp. (11,6 
a.l.) 

2. Komentārs Paula Minca grāmatas “Krimināltiesības. Sevišķā daļa” 
izdevumam. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2005., 45 lpp. (2,5 a.l.) 

3. Komentāri par Latvijas tiesu praksi krimināllietās. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 
2006., 268 lpp. (12 a.l.) 

4. Krastiņš, U., Liholaja, V. Salīdzināmās krimināltiesības. Latvija, Austrija, 
Šveice, Vācija. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006.,100.–573. lpp. (21,5 a.l.) 

5. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija. Likums Teorija Prakse. Otrais 
papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2007., 474 lpp. (25,5 a.l.) 

6. Krastiņš, U., Liholaja, V., Niedre, A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais 
komentārs. 1. Vispārīgā daļa. Papildinātais izdevums. Rīga: Firma “AFS”, 
2007., 203 lpp. (1,5 a.l.) 

7. Krastiņš, U., Liholaja, V., Niedre, A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais 
komentārs. 2. Vispārīgā daļa. Papildinātais izdevums. Rīga: Firma “AFS”, 
2007., 196 lpp. (10 a.l.) 

8. Krastiņš, U., Liholaja, V., Niedre, A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais 
komentārs. 3. Sevišķā daļa. Papildinātais izdevums. Rīga: Firma “AFS”, 
2007., 107 lpp. (5 a.l.) 



9. Komentāri par Latvijas tiesu praksi krimināllietās. 2.grāmata. Rīga: Tiesu 
namu aģentūra, 2007., 268 lpp. (11,7 a.l.) 

10. Krastiņš, U., Liholaja, V. Salīdzināmās krimināltiesības. Latvija, Beļģija, 
Dānija, Nīderlande. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008., 57.–493. lpp. (21 
a.l.) 

11. Krastiņš, U. Liholaja, V., Niedre A. Krimināltiesības. Vispārīgā daļa. 
Papildinātais izdevums. (1., 14. nodaļa). Rīga: TNA, 2008., 10.–60. lpp., 470.–
478. lpp. (2,9 a.l.) 

12. Krastiņš, U., Liholaja, V., Niedre a. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Trešais 
papildinātais izdevums, (4., 5., 6., 7., 8., 9., 12., 13. nodaļa). Rīga: TNA, 
2009., 111.–352. lpp., 499.–657.lpp. (21,2 a.l.)  

Raksti starptautiski recenzējamos zinātnisko žurnālos  
13. Aborts, slepkavība vai…? Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā Zinātne, 

Rīga: LU 2004., 667.sēj. (0,5 a.l.) 
14. Noziegums. Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā Zinātne, Rīga: LU, 2006., 

703.sēj. (0,8 a.l.) 
15. Liholaja, V., Bulgakova, I., Dārzniece, A. Cilvēku tirdzniecības novēršana un 

apkarošana. Latvijas Policijas akadēmijas raksti. Zinātnisko rakstu krājums, 
Rīga: LPA, 2006., Nr.13. (1 a.l.)   

16. Atkārtoti izdarītu noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas problēmjautājumi. - 
Administratīvā un kriminālā justīcija, Rīga: LPA, 2007., Nr.1. (0,3 a.l.) 

17. Biotēka un krimināltiesības. Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā Zinātne, 
Rīga: LU, 2008., 740.sēj. (1 a.l.) 

18. Bērnu aizsardzība no vardarbības ar krimināltiesiskiem līdzekļiem: likums un 
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права,” 2005.g. 26.–27.maijs. Ref. - “Уголовно – правовая защита 
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39. Personas atbrīvošana no kriminālatbildības, no soda un no soda izciešanas. 
Jurista Vārds, 2008. 26.marts, Nr.12 (516). (0,7 a.l.) 

40. Rekviēms godam. Jurista Vārds, 2009. 24.februāris, Nr.8 (561). (0,5 a.l.) 
41. Izlīgums un taisnīgs krimināltiesisko attiecību noregulējums. Jurista Vārds, 

2009. 7.jūlijs, Nr.27 (570). (0,8 a.l.) 
42. Likumdevējs neaizliedz, bet vai vajag. Jurista Vārds, 2009. 29.septembris, Nr. 

39 (582). (0,7 a.l.) 
 
Profesors Uldis Krastiņš 
Monogrāfijas 

1. Krastiņš, U., Liholaja, V. Salīdzināmās Krimināltiesības. Igaunija, Latvija, 
Lietuva. Rīga: TNA, 2004., 6.–96. lpp. (4,2 a.l.) 

2. Mincs, P. Krimināltiesību kurss. Vispārīgā daļa ar U. Krastiņa komentāriem. 
Rīga: TNA, 2005., 42 lpp. (2 a.l.)  

3. Krastiņš, U., Liholaja, V. Salīdzināmās krimināltiesības. Austrija, Šveice, 
Vācija. Rīga: TNA, 2006., 92 lpp. (4,4 a.l.) 

4. Krastiņš, U., Liholaja, V., Niedre, A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais 
komentārs. 1. Vispārīgā daļa. Rīga: ”AFS”, 2007., 101 lpp. (4,5 a.l.) 

5. Krastiņš, U., Liholaja, V., Niedre, A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais 
komentārs. 2. Sevišķā daļa. Rīga: ”AFS”, 2007., 151 lpp. (7 a.l.) 

6. Krastiņš, U., Liholaja, V., Niedre, A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais 
komentārs. 3. Sevišķā daļa. Rīga: ”AFS”, 2007., 128 lpp. (5 a.l.) 

7. Krastiņš, U., Liholaja, V. Salīdzināmās krimināltiesības. Latvija, Beļģija, 
Dānija, Nīderlande. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008., 5.–56.lpp. (4. a.l.) 
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2006.,159.–165. lpp. un p.162–173. (0,3 a.l.) 

15. Об уголовно-правовых мерах воздействия на юридических лиц. 
(исторический аспект уголовного законодательства Латвии). В сб. 
История развития уголовного права и ее значение для современности. 
Материалы V Международной научно – практической конференции. -
М.Лекс Эст, 2006, с. 215–221. (0,3 a.l.) 

16. Вопросы применения норм о мерах принудительного воздействия к 
юридическим лицам. – В сб Конституционные основы уголовного права. 
Материали I Всероссийского конгреса по уголовному праву, 
посвященного 10-летию Уголовного кодекса Российской Федерации, 
состоявшейся на юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 
26–27 мая 2005 - Москва: „Проспект”, 2006, с. 294–297. (0,2 a.l.) 

17. Системность и иные уголовно-правовые меры принудительного 
воздействия. В сб. Системность в уголовном праве//Материалы II 
Российского Конгресса уголовного права, состоявшегося 31 мая–1 июня 
2007 г. – М.: ТК Велби, 2007, c. 215–218. (0,25 a.l.) 

18. Виновность и ее связь с признаками субьекта преступленияю.Категория 
„Цель” в уголовного- исполнительном праве и криминологии. 
Материалы IV Российского конгресса уголовного права (28–29 мая 2009 
года). Москва: Проспект, 2009, c. 690–696. (0,3 a.l.) 

Zinātniskie raksti 
19. Kādēļ likumdevējs bija tik labvēlīgs pret sīkām zādzībām. Jurista Vārds, 

2004. 20.janvāris, Nr.2. (0,1 a.l.) 
20. Par likumu savstarpējo saskaņotību. Jurista Vārds, 2004. 20.janvāris, Nr.2. 

(0,2 a.l.)  
21. Augstākās tiesas plēnuma loma Krimināllikuma normu tulkošanā. Jurista 

Vārds, 2004. 9.marts, Nr.9. (0,4 a.l.) 
22. Vai Krimināllikumā ir vajadzīgs antikonstitucionālas normas. Jurista Vārds, 

2004. 23. martā, Nr.11., 30.martā, Nr. 12. (1,3 a.l.) 
23. Vēlreiz par Krimināllikuma 260. panta trešās daļas un 262.panta kopību. 

Jurista Vārds, 2004. 27.aprīlis, Nr. 16. (0,3 a.l.) 
24. Konceptuāli par juridisko personu kriminālatbildību. Jurista Vārds, 2004. g. 

31.augusts, Nr. 33. (0,3 a.l.) 
25. Grupveida nodarījumi: teorija un prakse. Jurista Vārds, 2005. 12.aprīlis, Nr. 

13., 2005. 19.aprīlis, Nr. 14. (1,2 a.l.) 
26. Lai diskutētu, jāzina, par ko. Jurista Vārds, 2005.g. 4. oktobris, Nr.37. (0,2 

a.l.) 
27. Taisnīgums un nodarījumu kvalifikācija. Jurista Vārds, 2005. 25.oktobris, 

Nr.40. (0,5 a.l.) 
28. Mantisko nodarījumu teorētiski praktiski kvalifikācijas jautājumi. Jurista 

Vārds, 2005. 22.novembris, Nr.44., 2005. 29.novembris, Nr. 45. (1,4 a.l.) 



29. Atkārtotu noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija. Jurista Vārds, 2006.g. 
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Zinātniskie raksti 
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(0,75 a.l.) 

Konferenču materiāli 
2. Cēloņsakarības un vainas korelācija krimināltiesībās. 6. Starptautiskās 

zinātniskās konferences krājums: „Sabiedrība un kultūra: daudzveidīgais, 
reģionālais mūsdienu Eiropā”. Liepāja: LiePa, 2004., 273.–277.lpp. (0,2 a.l.) 

3. Разграничение уголовной и дисциплинарной ответственности за 
злоупотребление служебным положением. Mатериалы научно 
практической конференции: „Соотношение преступлений и иных 
правонарушений”. Москва МГУ: ЛексЭст, 2005, c. 114–118. (0,2 a.l.) 

4. Nepieciešamās un nejaušās cēloņsakarības izpratne krimināltiesībās. 
Causation, chance and necessity in criminal law. Konf. materiāli: 2004. gada 



29.–30. janvārī LU Juridiskā fakultātē notikusī Starptautiskā zinātniskā 
konference “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā XX-XXI gs. mijā”. 
International Scientific Conference “Harmonization of Law in the Baltic Sea 
Region in the Turn of the 20th and 21st Centuries”. Rīga: Latvijas Universitātes 
Juridiskā fakultāte, 2006., 216.–226. un p. 221–233. (0,6 a.l.) 

5. „Вред, его значение в определении наказания”. Материалы III 
Российского Конгресса уголовного права. „Противодействие 
преступности: уголовно – правовые, криминологические и уголовно – 
исполнительные аспекты”.Москва: Проспект, 2008, c. 582–884. (0,2 a.l.) 

Zinātniskie raksti 
6. Cēloņsakarības loma grupveida nodarījumos. Jurista Vārds, 2007., 

11.decembris. Nr.50 (503). (0,8 a.l.) 
 
Lektore Violeta Zeppa-Priedīte 
Zinātniskie raksti 

1. Valsts amatpersonu, kam piemīt imunitāte kriminālprocesā, aizturēšanas 
īpatnības. Kriminālprocesuālās aizturēšanas tiesiskums. Rīga: LPA, 2008., 
185–198.lpp. (0,5 a.l.) 

 
Lekt. Gunārs Kūtris 
Raksti starptautiski recenzējamos zinātniskos žurnālos 

1. Korupcija valsts iestādēs – bija, ir un būs? Likums un Tiesības, 2005.g. 
augustā, Nr.72. (0,3 a.l.) 

Konferenču materiāli 
2. Valsts kompetences deleģējums ES institūcijām un konstitucionālās tiesas 

loma. Lietuvas un Latvijas konstitucionālo tiesu 4.starpt. konf. materiālu krāj.: 
Konstitucinių teismų vaidmuo Europos Sąjungos narystės kontekste. Palangā, 
Lietuvā, 2004.g. 26.–28.maijs. -Vilnius, 2004., 23.–31.lpp. (0,45 a.l.) 

3. Nozīmīgākie secinājumi LR Satversmes tiesas nolēmumos 2005./2006.gadā. 
Lietuvas un Latvijas konstitucionālo tiesu 6.starpt. konf. materiālu krāj.: 
Asmens socialinės teisės Konstitucinių teismų jurisprudencijoje. 
6.starpt.konference, Dubiņģē, Lietuvā, 2006.g. 28.–29.septembris.- Vilnius, 
2007, 122.–132.lpp. (0,6 a.l.) 

4. Защита прав человека – существенная функция Конституционного суда и 
Правозащитника в Латвии. Альманах «Конституционное правосудие в 
новом тысячелетие», XII Yerevan International Conference „International 
experience of the cooperation between Constitutional Courts and Ombudsmen 
in the field of ensuring and protection of Human Rights”, Yerevan, 2007, 
p.74–77. (0,2 a.l.) 

5. LR Satversmes tiesas judikatūra starpkonferenču laikā. Satversmes tiesas 
2007. gada konf. materiālu krāj.: Ultra vires doktrīna konstitucionālo tiesu 
praksē. Lietas ierosināšana Satversmes tiesā. Rīga: TNA, 2008., 10.–37.lpp. (1 
a.l.) 

6. Pārskats par Satversmes tiesas darbu 2007.gadā. Satversmes tiesas 2007.gada 
konf. materiālu krāj.: Ultra vires doktrīna konstitucionālo tiesu praksē. Lietas 
ierosināšana Satversmes tiesā. Rīga: TNA, 2008., 87.–109.lpp. (1,4 a.l.) 

7. Authority of the Constitutional Court as the Preconditions of Execution of the 
Decisions. Azerbaidžānas Konstitucionālās tiesas starpt. konf. materiālu krāj.: 
Konstitusiya Məhkəməsi qerarlarinin icrasi Konstitusiya ədalət 
mühakiməsinin həyata keçirilməsi prosesinin mühüm mərhələsi kimi. 



Azərbaycan Respublikasi Konstitusiya Məhkəməsinin 10 illiyinə həsr 
olunmuş konfrans. – Baki : Hüquq ədəbiyyati, 2009, p. 249–262. (0,6 a.l.)  

Zinātniskie raksti 
8. Izmeklēšanas tiesneši: jauns institūts kriminālprocesā. Jurista Vārds, 2006. 

10.janvāris, Nr.2., 2006. 17.janvāris, Nr.3. (1 a.l.) 
9. Noziedzīgi iegūta manta: tiesiskais regulējums un problemātika. Jurista Vārds, 

2007. 17.aprīlis, Nr.16. (0,7 a.l.) 
10. Likumu robi un Eiropas konstitucionālās tiesas. Jurista Vārds, 2008. 1.jūlijs, 

Nr.24 (529). (0,24 a.l.) 
11. Tiesiskās paļāvības un sociāli atbildīgas valsts principi. Jurista Vārds, 2009. 

18.augusts, Nr.33. (0,5 a.l.) 
 
Docents Andrejs Vilks  
Monogrāfijas 

1. Narkokriminoloģija. Rīga: Drukātava, 2008., 478 lpp. (19.9 a.l.)  
Konferenču materiāli 

2. Globālā sabiedrības krīze un kriminalitātes eskalācijas tendence. Globālā 
krīze: kriminālo relitāšu aprises. Starptautiskais zinātnisko darbu krājums: 
Baltijas Kriminoloģiskās konferences „Sabiedrība. Cilvēks. Drošība. 2009.” 
Rīga: Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2009., 139.–149. lpp. (0,5 a.l.) 

3. Narcocriminology: Content and Characteristics. The Fifth Year as European 
Union Member States: Topical Problems in Management of Economics and 
Law. Proceedings of the International Conference 8–9 May 2009. Riga, 2009, 
p. 368–381. (0,6 a.l.) 

Zinātniskie raksti 
4. Ущербность правосознания и духовности как угроза безопасности. В 

сборнике; Международные научные чтения «Белые ночи – 2008». Санкт-
Петербург: МАНЭБ, 2008, с.62–65. (0,2 a.l.) 

5. О некоторых тенденциях торговли человеческими  органами и тканями. 
Российский криминологический взгляд. 2008, №. 3, с. 228–233. (0,3 a.l.) 

6. Kriminogenitāte un narkotisms kā sabiedrības sociālās veselības indikators. 
Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskie raksti, 2008. gada sociālo zinātņu 
pētnieciskā darba publikācijas. Rīga: RSU, 2009., 119.–125. lpp. (0.3 a.l.) 

7. Vilks, A., Ķinis, U. Diskriminācija Latvijas darba tirgū. Rīgas Stradiņa 
universitātes zinātniskie raksti, 2008. gada sociālo zinātņu pētnieciskā darba 
publikācijas. Rīga: RSU, 2009., 299.–307. lpp. (0,2 a.l.) 

 
 
 

 
  



Piedalīšanās zinātniskās konferencēs 
 
Profesore Valentija Liholaja 
Starptautiskās zinātniskās konferences: 

1. 2004.g. 27.–28.maijs, dalība Maskavas Valsts universitātes starptautiskā 
zinātniskā konferencē “Соотношение преступлений и иных 
правонарушений,” ar referātu “О соотношении преступного деяния и 
административного проступка”.  Maskava, Krievija. 

2. 2005.g. 26.–27.maijs, dalība Maskavas Valsts universitātes starptautiskā 
zinātniskā konferencē “История развития уголовного права” ar referātu 
“Уголовно – правовая защита неродившейся жизни: история и 
современность.” Maskava, Krievija. 

3. 2005.g. 25.–26.augusts, dalība LPA starptautiskā zinātniskā konferencē 
“Kriminālprocesuālais taisnīgums” ar referātu “Kriminālprocesuālais 
taisnīgums, noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija un soda noteikšana”. Rīga, 
Latvija. 

4. 2006.g. 26.–27.janvāris, dalība Maskavas Valsts Juridiskās akadēmijas 
starptautiskā zinātniskā konferencē “Уголовное право: стратегия и развитие 
в XXI векe” ar referātu “Некоторые соображения по поводу обеспечения 
справедливости в уголовно-правовых отношениях”. Maskava, Krievija. 

5. 2006.g. 25.-26.maijs, dalība I Viskrievijas krimināltiesību kongresā 
“Kонституционные основы уголовного права” ar referātu 
“Kонституционная свобода личности и некоторые вопросы 
квалификации торговли людьми”. Maskava, Krievija. 

6. 2007.g. 24.–27.janvāris, dalība LU Juridiskās fakultātes starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES 
paplašinās”, ar referātu „Cilvēku tirdzniecības krimināltiesiskie aspekti: 
starptautiskā un nacionālā pieredze”. Rīga, Latvija. 

7. 2007.g. 31.maijs–1.jūnijs, dalība Maskavas Valsts universitātes II 
Starptautiskajā Krimināltiesību kongresā: „Системность в уголовном 
праве”, ar referātu „Четкая нормативная база как условие правильной 
квалификации преступных деяний”. Maskava, Krievija 

8. 2008.g. 24.–25. janvāris, dalība LPA starptautiskā zinātniskā konferencē 
„Nepilngadīgo drošība un tiesību aizsardzība” ar referātu „Krimināllikums kā 
bērnu seksuālās izmantošanas ierobežošanas līdzeklis un tā piemērošana 
praksē”. Rīga, Latvija. 

9. 2008.g. 29.–30. maijs, dalība Maskavas Valsts Universitātes II Viskrievijas 
krimināltiesību kongresā „Противодействие преступности: уголовно – 
правовые, криминологические и уголовно – исполнительные аспекты” ar 
referātu „Уголовный закон и защита несовершенолетних от насилия”. 
Maskava, Krievija.  

10. 2009.g. 28.-29.maijs, dalība Maskavas Valsts Universitātes IV Viskrievijas 
krimināltiesību kongresā „Категория „Цель” в уголовного- 
исполнительном праве и криминологии” ar referātu „Категории „мотив” и 
„цель” каk элементы состава преступного деяния”. Maskava, Krievija. 

Zinātniskās konferences: 
11. 2005.g. 16.februāris, dalība LU 63. konferencē, ar referātu „Par 

Krimināllikuma 125.p. 3.daļas piemērošanu Latvijas tiesās”. Rīga, Latvija 



12. 2007.g. 23.–24.aprīlis, dalība ASV Tieslietu departamenta un ASV vēstn. 
rīkotā programma par cilvēku tirdzniecības lietu izmeklēšanu un iztiesāšanu ar 
pētījumu par tiesu praksi cilvēku tirdzniecības lietās. Rīga, Latvija. 

13. 2007.g. 26.–27.aprīlis, dalība ASV Tieslietu departamenta un ASV vēstn. 
rīkotā programma par cilvēku tirdzniecības lietu izmeklēšanu un iztiesāšanu ar 
pētījumu par tiesu praksi cilvēku tirdzniecības lietās. Daugavpils, Latvija. 

14. 2007.g. 9.oktobris, dalība KNAB rīkotā zinātniskā konferencē “Korupcijas 
apkarošana – tendences un nākotnes risinājumi”, piedalīšanās paneļdiskusijā. 
Rīga, Latvija. 

15. 2007.g. 16.novembris, dalība nedēļas žurnāla „Jurista Vārds” jubilejas 
konferencē, veltīta 500. numura iznākšanai, ar ziņojumu „Tiesu prakse un 
judikatūra: kopīgais un atšķirīgais”. Rīga, Latvija. 

16. 2008.g. 5.februāris, dalība LU 66. konferencē ar referātu „Dzimumnoziegumu 
kvalifikācijas un norobežošanas problēmas”. Rīga, Latvija 

17. 2008.g. 14.novembris, dalība LU Juridiskās fakultātes zin. prakt. konf. „Kurp 
ved kriminālprocess” ar referātu „Izlīgums un tiesiskās sekas 
kriminālprocesā.” Rīga, Latvija. 

18. 2009.g. 10.februāris, dalība LU 67. konferencē ar referātu „Krimināllikuma 
normu par noziedzīgiem nodarījumiem pret satiksmes drošību piemērošana 
praksē”. Rīga, Latvija. 

 
Profesors Uldis Krastiņš  
Starptautiskās zinātniskās konferences: 

7. 2004.g. 29.–30.janvārī, dalība LU Juridiskā fakultātes starptautiskā zinātniskā 
konferencē “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā XX-XXI gs. mijā” ar 
referātu „Krimināllikuma normu tiesas interpretācijas risinājumi”. Rīga, 
Latvija. 

8. 2004.g. 27.–28.maijs, dalība Maskavas Valsts universitātes starptautiskā 
zinātniskā konferencē “Соотношение преступлений и иных 
правонарушений: современные проблемы” ar referātu Административные 
правонарушения в диспозициях уголовного закона”. Maskava, Krievija. 

9. 2005.g. 25.–26.augusts, dalība LPA starptautiskā zinātniskā konferencē 
“Kriminālprocesuālais taisnīgums” ar referātu „Taisnīgums un nodarījuma 
kvalifikācija”. Rīga, Latvija.  

10. 2005.g. 26.–27.maijs, dalība Maskavas Valsts universitātes starptautiskā 
zinātniskā konferencē “История развития уголовного права и ее значение 
для современности” ar referātu „Об уголовно-правовых мерах 
воздействия на юридических лиц. (исторический аспект уголовного 
законодательства Латвии)”. Maskava, Krievija.  

11. 2006.g. 25.–26.maijs, dalība 1. Viskrievijas krimināltiesību kongresā 
“Kонституционные основы уголовного права” ar referātu „Вопросы 
применения норм о мерах принудительного воздействия к юридическим 
лицам”. Maskava, Krievija. 

12. 2007.g. 24.–27.janvāris, dalība LU Juridiskās fakultātes Starptautiskā 
zinātniskā konferencē: „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES 
paplašinās” ar referātu „Juridiskās personas atbildības krimināltiesiskie 
aspekti”. Rīga, Latvija. 

13. 2007.g. 31.maijs–1.jūnijs, dalība Maskavas Valsts universitātes (Krievija) II 
Starptautiskajā Krimināltiesību kongresā „Системность в уголовном праве” 



ar referātu „Системность и иные уголовно-правовые меры 
принудительного воздействия”. Maskava, Krievija. 

14. 2007.g. 31.maijs–1.jūnijs, dalība Maskavas Valsts universitātes II 
Starptautiskajā Krimināltiesību kongresā: „Системность в уголовном 
праве”, ar referātu „Системность и иные уголовно-правовые меры 
принудительного воздействия”. Maskava, Krievija. 

15. 2009.g. 28.–29.maijs, dalība Maskavas Valsts Universitātes IV Viskrievijas 
krimināltiesību kongresā „Категория „Цель” в уголовного- 
исполнительном праве и криминологии” ar referātu „Виновность и ее 
связь с признаками субьекта преступленияю”. Maskava, Krievija. 

Zinātniskās konferences: 
1. 2005.g. 16.februāris, dalība LU 63. konferencē, ar referātu „Juridiskās 

personas kriminālatbildības problēmas”. Rīga, Latvija. 
2. 2005.g. 7.oktobris, dalība konferencē „Latvijas Republikas Augstākā tiesa 

attīstībā: atskats pagātnē un Eiropas pieredze nākotnei” ar līdzziņojumu 
„Tiesību zinātnes loma tiesu prakses attīstībā”. Rīga, Latvija. 

16. 2006.g. 1.februāris, dalība LU 64. konferences ietvaros notikusī prof. A.Liedes 
simtgadei veltītā zinātniski-praktiskā konference par kriminālprocesa 
aktuāliem jautājumiem, ar Atklāšanas runu, vadīšana. Rīga, Latvija. 

17. 2008.g. 5.februāris, dalība LU 66. konferencē, ar referātu „Sistēmisma 
problēmas Krimināllikumā”. Rīga, Latvija.  

18. 2009.g. 10.februāris, dalība LU 67. konferencē, ar referātu „Nesodāma 
subjektīvā stāvokļa problēmas krimināltiesībās”. Rīga, Latvija. 

 
Profesore Ārija Meikališa 
Starptautiskās zinātniskās konferences: 

1. 2004.g. 26.–27.augusts, dalība LPA starptautiskā zinātniski praktiskā 
konferencē „Cilvēktiesības un sabiedrības drošība” ar referātu „Cilvēktiesības 
un apcietinājuma piemērošana pirmstiesas izmeklēšanā”. Rīga, Latvija.  

2. 2004.g. 29.septembris–01.oktobris, dalība Centrāleiropas un Austrumeiropas 
policijas (milicijas) augstāko mācību iestāžu vadītāju 12. starptautiskā 
konferencē ar referātu „Обучение работников полиции сотруднечеству 
между полицией и обществом с Латвийской академии полиции”. Sofija, 
Bulgārija. 

3. 2004.g. 29.–30.janvāris, dalība LU Juridiskās fakultātes starptautiskā 
zinātniskā konferencē “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā XX-XXI 
gs. mijā” ar referātu „Kriminālprocesa principu aktuālās problēmas 
kriminālprocesa reformas kontekstā”. Rīga, Latvija. 

4. 2005.g. 25.–26.augusts, dalība LPA starptautiskās zinātniskās konferences 
„Kriminālprocesa taisnīgums” ar referātu „Kriminālprocesuālā reforma Latvijā 
– galvenās tendences, problēmas un rezultāti”. Rīga, Latvija. 

5. 2005.g. 25.–26.augusts, dalība LPA VI starptautiskās zinātniski praktiskā 
konferencē „Kriminālprocesa īpatnības izmeklēšanas darbībās ar 
nepilngadīgajiem” ar referātu “Nepilngadīgo drošība un aizsardzība”. Rīga, 
Latvija. 

6. 2006.g. 18.–19 maijs, dalība LPA zinātniski praktiskās konferences „Policijas 
izglītība Latvijā un Eiropā” ar referātu „Policijas darbinieku izglītībai jākļūst 
par prioritāti Latvijā”. Rīga, Latvija. 

7. 2007.g. 21.–27.janvāris, dalība LU Juridiskās fakultātes starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES 



paplašinās” ar referātu „Cilvēktiesību ievērošana izmeklēšanas darbību 
veikšanā”. Rīga, Latvija. 

8. 2007.g. 4.–7.oktobris, dalība starptautiskā zinātniski – praktiskā konferencē 
„Nepilngadīgo noziedzība- sociāls fenomens” ar referātu „Kriminālprocesuālo 
normu ietekme nepilngadīgo noziedzības samazināšanā”. Kišiņeva, Moldova. 

9. 2008.g. 24.–25.janvāris, dalība LPA VI starptautiskā zinātniski praktiskā 
konferencē „Nepilngadīgo drošība un aizsardzība” ar referātu 
„Kriminālprocesa īpatnības izmeklēšanas darbībās ar nepilngadīgajiem”. Rīga, 
Latvija. 

Zinātniskās konferences: 
10. 2006.g. 15.februāris, dalība LU 64. konferences ietvaros prof. A.Liedes 

simtgadei veltītā zinātniski-praktiskā konferencē par kriminālprocesa 
aktuāliem jautājumiem ar referātu „Apcietinājuma tiesiskās reglamentācijas 
reforma Latvijas Kriminālprocesā”. Rīga, Latvija. 

11. 2006.g. 15.decembris, dalība LPA zinātniski praktiskās konferences „Latvijas 
Kriminālprocesa likuma piemērošanas pirmā gada problēmas” ar referātu 
„Kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu piemērošanas mehānisms 
kriminālprocesā”. Rīga, Latvija. 

 
Profesore Kristīne Strada – Rozenberga 
Starptautiskās zinātniskās konferences: 

1. 2004.g. 29.–30.janvāris, dalība LU Juridiskā fakultātē notikusī starptautiskā 
zinātniskā konference “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā XX-XXI 
gs. mijā” ar referātu „Kriminālprocesa modernizācijas un optimizācijas 
tendences Latvijā 20/21.gs.mijā”. Rīga, Latvija.  

2. 2005.g. 25.–26.augusts, dalība LPA starptautiskās zinātniskā konferencē 
„Kriminālprocesa taisnīgums” ar referātu „Vienkāršotās procesa formas un to 
piemērošanas priekšnoteikumi Latvijas kriminālprocesā.” Rīga, Latvija. 

3. 2007.g. 21.–27.janvāris, piedalīšanās LU Juridiskās fakultātes starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES 
paplašinās”ar referātu „Krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību attīstības 
galvenie aspekti Latvijā 1990.-2007. gadam”. Rīga, Latvija. 

4. 2007.g. 24.–25.janvāris, dalība LPA starptautiskā zinātniski-praktiskā 
konferencē „Nepilngadīgo drošība un aizsardzība” ar referātu „Nepilngadīgā, 
kuram ar noziedzīgu nodarījumu nodarīts kaitējums, statuss kriminālprocesā”. 
Rīga, Latvija. 

5. 2007.g. 23.–24.augusts, dalība starptautiskā seminārā „Noziegumu upuri- kā 
kompensēt kaitējumu” ar referātu „Noziedzīgā nodarījumā cietusī persona un 
cietušais kriminālprocesā- izpratne, statuss un aktuālā problemātika”. Rīga, 
Latvija. 

6. 2007.g. 4.–7.oktobris, dalība starptautiskā zinātniski – praktiskā konferencē 
„Nepilngadīgo noziedzība- sociāls fenomens” ar referātu „Kriminālvajāšanas 
alternatīvas un to ietekme uz nepilngadīgo noziedzību”. Kišiņeva, Moldova. 

7. 2008.g. 11.–12.aprīli, dalība Rīgas Juridiskās augstskolas starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Mācoties Eiropas Savienībā. Tiesības - demokrātijas 
balsts”, ar referātu „Starptautiskajā kriminālprocesuālajā sadarbībā - teorija un 
prakse”. Rīga, Latvija.  

Zinātniskās konferences: 
8. 2006.gada 15.decembris, dalība LPA starptautiskā zinātniskā konferencē 

„Latvijas Kriminālprocesa likuma piemērošanas pirmā gada problēmas” ar 



referātu „Kasācijas instances tiesas prakse Kriminālprocesa likuma normu 
skaidrojumā no 2005.gada 1.oktobra līdz 2006.gada 15.septembrim”. Rīga, 
Latvija.  

9. 2006.g. 15.februāris, dalība LU 64.konferences ietvaros notikusī prof. 
A.Liedes simtgadei veltītā zinātniski-praktiskā konference par kriminālprocesa 
aktuāliem jautājumiem ar referātu „Aizturēšanas kriminālprocesuālā būtība un 
izpausme Latvijas kriminālprocesā”. Rīga, Latvija. 

10. 2007.g. 16.novembris, dalība nedēļas žurnāla „Jurista vārds” jubilejas 
konferencē, veltīta 500.numura iznākšanai ar referātu „Publiskā un privātā 
apsūdzība kriminālprocesā”. Rīga, Latvija.  

 
Lektore Agra Reigase  
Starptautiskās zinātniskās konferences: 

1. 2007. gads 21.–27.janvāris, dalība LU Juridiskās fakultātes starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES 
paplašinās” ar referātu „Krimināllikums kā kriminālpolitikas realizācijas 
forma”. Rīga, Latvija. 

Zinātniskās konferences: 
2. 2005.g. 16.februāris, dalība LU 63. konferencē ar referātu „Kriminālpolitika 

un tās īstenošana Latvijā”. Rīga, Latvija. 
3. 2008.g. 5.februāris, dalība LU 66. konferencē ar referātu „Piespiedu darba 

pilnveidošanas problēmas”. Rīga, Latvija. 
4. 2009.g. 10.februāris, dalība LU 67. konferencē ar referātu „Piespiedu darbs un 

prokurora priekšraksts par sodu”. Rīga, Latvija. 
 
Lektore Elita Nīmande 
Starptautiskās zinātniskās konferences: 

1. 2004. g. 29.–30.janvāris, dalība LU Juridiskā fakultātes starptautiskā 
zinātniskā konferencē “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā XX-XXI 
gs. mijā” ar referātu „Tiesu ekspertīzes obligātuma problēma Baltijas jūras 
valstu kriminālprocesuālajos likumdošanā”. 2004., Rīga, Latvija. 

2. 2007.g. 21.–27.janvāris, piedalīšanās LU Juridiskās fakultātes starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES 
paplašinās” ar referātu „Kriminālistikas izpratnes problemātika”. Rīga, 
Latvija. 

3. 2009.g. 2.–4.septembris, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē „100 Years 
of Dactyloscopy in Poland” ar referātu „Methodological peculiarities of 
forensic examination in dactyloscopy”. Varšava, Polija. 

4. 2009.g. 16.-17.oktobris, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē 
„Ккриминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика” ar 
referātu „Definition of the topic of criminalistics”. Trakai, Lietuva. 

Zinātniskās konferences: 
5. 2005.g. 16.februāris, dalība LU 63. konferencē ar referātu „Krimināltiesiskās 

identifikācijas izpratnes problēmas”. Rīga, Latvija 
6. 2006.g. 15.februāris, dalība LU 64. konferencē ar referātu „Eksperta atzinuma 

novērtēšanas aspekti.” Rīga, Latvija. 
7. 2006.g. 15.decembris, dalība LPA zinātniski – praktiskā konferencē „Latvijas 

KPL piemērošanas pirmā gada problēmas” ar referātu „Eksperta atzinums un 
tā novērtēšana”. Rīga, Latvija. 

 



Lektore Evija Vīnkalna 
Starptautiskās zinātniskās konferences: 
1. 2007.g. 21.–27.janvāris, dalība LU Juridiskās fakultātes Starptautiskā 

zinātniskā konferencē: „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES 
paplašinās” ar referātu „Cēloņsakarības loma grupveida nodarījumos”. Rīga, 
Latvija. 

2. 2007.g. 31.maijs–1.jūnijs, dalība Maskavas Valsts universitātes II starptautiskā 
Krimināltiesību kongresā „Системность в уголовном праве” ar referātu 
„Причинная связь в угуловном праве: терия и закон”. Maskava, Krievija. 

Zinātniskās konferences: 
3. 2005.g. 16.februāris, dalība LU 63. konferencē ar referātu „Amatnoziegumu 

kvalifikācijas problēmas”. Rīga, Latvija. 
4. 2008.g. 5.februāris, dalība LU 66. konferencē ar referātu „Cēloņsakarība un 

formālie noziedzīgu nodarījumu sastāvi”. Rīga, Latvija. 
5. 2009.g. 10.februāris, dalība LU 67. konferencē ar referātu „Kaitējums, tā veidi 

un nozīme sodu noteikšanā”. Rīga, Latvija. 
 
 
Lektore Violeta Zeppa-Priedīte 
Starptautiskās zinātniskās konferences: 

1. 2007.g. 21.–27.janvāris, dalība LU Juridiskās fakultātes starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES 
paplašinās” ar referātu „Kriminālprocesuālā imunitāte ES tiesību telpā”. Rīga, 
Latvija. 

2. 2008.g. 24.–26.maijs, dalība starptautiskā specializēto pretkorupcijas iestāžu 
konferencē „Pretkorupcijas iestāžu stiprināšana” ar referātu „Latvijas 
pretkorupcijas iestādes vājie un stiprie institucionālie un funkcionālie aspekti”. 
Lisabona, Portugāle.  

Zinātniskās konferences: 
3. 2006.g. 15.februāris, dalība LU 64. konferences ietvaros notikušajā prof. 

A.Liedes simtgadei veltītā zinātniski-praktiskā konferencē „Kriminālprocesa 
aktuālie jautājumi” ar referātu „Kriminālprocesuālās imunitātes 
problemātika”. Rīga, Latvija. 

4. 2008.g. 5.februāris, dalība LU 66. konferencē ar referātu 
„Kriminālprocesuālās imunitātes principa vieta un loma kriminālprocesa 
principu sistēmā”. Rīga, Latvija. 

5. 2008.g. decembris, dalība LPA konferencē ar referātu „Valsts amatpersonu, 
kurām piemīt kriminālprocesuālā imunitāte, aizturēšanas īpatnības”. Rīga, 
Latvija. 

6. 2008.g. 9.decembris, dalība LPA zinātniski-praktiskā konference 
„Apcietinājuma tiesiskā reglamentācija” ar referātu „Valsts amatpersonu, 
kurām piemīt kriminālprocesuālā imunitāte, aizturēšanas īpatnības”. Rīga, 
Latvija. 

7. 2008.g. 14.novembris, dalība LU Juridiskās fakultātes zinātniski – praktiskā 
konference „Kurp ved kriminālprocess?” sekcijā „Cilvēktiesību ievērošana un 
tās kontrole” ar referātu „Kratīšana pie valsts amatpersonām, kuras apveltītas 
ar kriminālprocesuālo imunitāti”. Rīga, Latvija. 

8. 2009.g. 10.februāris, dalība LU 67. konferencē ar referātu 
„Kriminālprocesuālās valsts amatpersonas imunitātes institūts ārvalstu 
tiesībās”. Rīga, Latvija. 



 
 
Lektors Gunārs Kūtris  

Starptautiskās zinātniskās konferences:  
1. 2005.g. 25.–26.augusts, dalība Latvijas Policijas akadēmijas starptautiskā 

zinātniski praktiskā konferencē “Kriminālprocesuālais taisnīgums” ar referātu 
“Cietušā interešu aizsardzība kā viens no procesuālā taisnīguma aspektiem”. 
Rīga, Latvija.  

2. 2006.g. 8.–9.jūnijs, dalība ASV un Latvijas tiesnešu un advokātu 
starptautiskajā konferencē „Tiesneši un advokāti profesiju saskarsmē: 
Kopīgais un atšķirīgais Latvijas un Amerikas tiesību sistēmā” ar referātu 
„Valsts atbalsts tiesu varai un tās normatīvais regulējums”. Rīga, Latvija. 

3. 2006.g. 23.–24.jūnijs, dalība VIII starptautiskā zinātniskā kongresā par 
Eiropas konstitucionālajām tiesībām, ar referātu „The European Arrest 
Warrant and Latvian Constitutional Law”, „Eiropas apcietinājuma orderis un 
Latvijas konstitucionālās tiesības”. Rēgensburga, Vācija.  

4. 2006.g. 28.–29.septembris, dalība VI Lietuvas un Latvijas Konstitucionālo 
tiesu tiesnešu konferencē „Personas sociālās tiesības tiesu jurisprudencē” ar 
referātu „Nozīmīgākie secinājumi Latvijas Republikas Satversmes tiesas 
nolēmumos 2005./2006.gadā”. Dubiņģe, Lietuva.  

5. 2007.g. 24.–27. janvāris, dalība LU Juridiskās fakultātes starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES 
paplašinās” ar referātu „Process par noziedzīgi iegūtu mantu: tiesiskais 
regulējums Eiropā un problemātika”. Rīga, Latvija. 

6. 2007.g. 23.–24.augusts, dalība Stradiņa Universitātes un Juridiskās palīdzības 
administrācijas rīkotā starptautiskā zinātniskā konferencē „Nozieguma upuri – 
kā kompensēt kaitējumu” ar referātu „Kompensācija nozieguma upuriem: 
tiesiskās problēmas”. Rīga, Latvijā. 

7. 2007.g. 5.–6.oktobris, dalība XII starptautiskā konferencē „International 
experience of the cooperation between Constitutional Courts and ombudsmen 
in the field of ensuring and protection of human rights” ar referātu „Ensuring 
and protection of human rights in the sphere of cooperation of the bodies of 
Constitutional Jurisdiction and Defender of Human Rights (Ombudsmen)”, 
“Konstitucionālās justīcijas un Tiesībsarga sadarbība cilvēktiesību 
nodrošināšanā un aizsardzībā”. Erevānas, Armēnija. 

8. 2008.g. 14.maijs, dalība ASV un Portugāles advokātu un tiesnešu konferencē 
„Judges and Attorneys in interaction” ar referātu „The Relationship between 
the judges, attorneys and the Bar Associations: Experience of Latvia”. 
Lisabona, Portugāle.  

9. 2009.g. 29.aprīlis, dalība Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības 
administrācijas organizētā starptautiskajā konferencē „Juridiskā palīdzība un 
atbalsts noziegumos cietušajiem” ar referātu „Pieejamība taisnīgai tiesai”. 
Rīga, Latvija. 

10. 2009.g. 22.–23.jūlijs, dalība Moldovas Republikas Konstitūcijas 15 gadadienai 
veltītā starptautiskā konference „Fundamental constitutional values as a 
stability factor of the democratic regime” ar referātu “Принцип правового 
доверия и принцип социально ответственного государства как 
конституционные ценности стабилизирующие и стимулирующие 
социально-экомомические процессы”. Kišiņeva, Moldova. 



11. 2009.g. 1.–3.oktobris, dalība XIV Starptautiskā zinātniskā konferencē 
„International experience of interaction of Constitutional Courts and 
Parliaments in guaranteeing the supremacy of the Constitution” ar referātu 
„The Influence of the Constitutional Court on the Enhancement of Legislation: 
Latvian Experience”. Erevāna, Armēnija. 

12.  2009.g. 20.–21.novembris, dalība Sabiedriskās politikas un tiesību institūts 
(Institute of Law and Public policy) starptautiskā zinātniskā konferencē 
„Property rights and free enterprise: Constitution in practice” ar referātu 
„Īpašumtiesību aizsardzības atsevišķi aspekti Satversmes tiesas praksē”. 
Sanktpēterburga, Krievija. 

Zinātniskās konferences: 
13. 2005.g. 10.jūnijs, dalība Pasaules brīvo latviešu apvienības konferencē “Vara 

un tauta: tuvināšanās iespējas” ar referātu “Korupcija valsts iestādēs – bija, ir 
un būs?” Rīga, Latvija. 

14. 2005.g. 9.decembris, dalība zinātniski praktiskā konferencē “Kriminālprocesa 
likuma piemērošanas problēmas” ar referātu “Izmeklēšanas tiesneša institūts 
jaunajā Kriminālprocesa likumā”. Jelgava, Latvija. 

15. 2006.g. 15.februāris, dalība LU 64. konferencē ar referātu “Izmeklēšanas 
tiesneša procesuālais statuss kriminālprocesā”. Rīga, Latvija. 

16. 2008.g. 5.februāris, dalība LU 66. konferencē ar referātu „Sūdzības, 
pieteikumi un lūgumi kriminālprocesā kā krimināltiesisko un 
kriminālprocesuālo attiecību efektīva noregulējuma līdzeklis”. Rīga, Latvija 

17. 2008.g. 14.novembris, dalība Latvijas Universitātes zinātniski praktiskajā 
konferencē „Kurp ved Kriminālprocesa likums?” ar referātu „Aktualitātes 
mantisko jautājumu risinājumos kriminālprocesā”. Rīga, Latvija. 

 
Docents Andrejs Vilks  
Starptautiskās zinātniskās konferences: 

1. 2005.g. 18.aprīlis, dalība RSU starptautiskā zinātniskā konferencē 
„Globalizācijas tendences pasaulē un Baltijas reģiona valstu problēmas” ar 
referātu „Kriminalitāte globalizācijas apstākļos un ekonomiskā drošība”. Rīga, 
Latvija. 

2. 2006.g. 19.maijs, dalība LPA starptautiskā zinātniski - praktiskā konferencē 
„Policijas izglītība Latvijā un Eiropā” ar referātu „Globalizācijas kriminogēnās 
tendences un policijas izglītības problēmas”. Rīga, Latvija 

3. 2006.g. 1.–2.jūnijs, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē „Eiropas 
pilsētas pret narkotikām (ECAD)” ar referātu „Corruption as Impediment in 
Fight against Drugs”. Viļņa, Lietuva. 

4. 2006.g. 27.–28.septembris, dalība Pasaules antikriminālā un antiteroristiskā 
forumā un KF valsts Domes organizētajā starptautiskajā konferencē „Pasaules 
sabiedrība pret noziedzību un terorismu” ar referātu „The Present 
Development tendences of terrorism and Threets to State Security”. Maskava, 
Krievija. 

5. 2006.g. 9.–11.oktobris, dalība Daugavpils universitātes starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos” ar referātu 
„Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas problēmas juridiskās izglītības 
sistēmā”. Daugavpils, Latvija. 

6. 2007.g. 21.–27.janvāris, dalība LU Juridiskās fakultātes starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES 



paplašinās” ar referātu „Kriminogēnās tendences Baltijas reģiona valstīs pēc 
ES paplašināšanās un noziedzības kontroles stratēģijas”. Rīga, Latvija. 

7. 2007.g. 10.maijs–12.maijs, dalība ECAD mēru konferencē ar referātu 
„Narkotisma tendences un novēršanas problēmas Latvijā”. Stambula, Turcija. 

8. 2007.g. 23.–24.augusts, dalība Rīgas Stradiņa universitātes un TM Juridiskās 
palīdzības administrācijas starptautiskā seminārā „Crime Victims: 
Compensating Detriment” ar ziņojumu „Noziegumu upuru kvantitāte Latvijā – 
ceļā no noziegumu kaitējuma uz taisnīgu kompensāciju”. Rīga, Latvija. 

9. 2007.g. 24.–27.janvāris, dalība LU Juridiskās fakultātes starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES 
paplašinās” ar referātu „Kriminogēnās tendences Baltijas reģiona valstīs pēc 
ES paplašināšanās un noziedzības kontroles stratēģijas.” Rīga, Latvija 

10. 2007.g. 28.jūnijs–2.jūlijs, dalība 20. Baltijas reģiona valstu kriminologu 
seminārā „Crime and Deviance in the Changing Word” ar referātu 
„Narkomānijas un noziedzības stāvoklis Latvijā”. Sankt-Pēterburga, Krievija. 

11. 2009.g. 2.–3.aprīlis, dalība Baltijas Starptautiskās akadēmijas Baltijas 
Kriminoloģiskā konferencē „Sabiedrība. Cilvēks. Drošība. Globālā sabiedrības 
krīze un kriminalitātes eskalācijas tendence” ar referātu. „Globālā krīze: 
kriminālo relitāšu aprises”. Rīga, Latvija. 

Zinātniskās konferences: 
12. 2006.g. 23.februāris, dalība Rēzeknes augstskolas konferencē ar referātu 

„Sociāli pedagoģisko darbs sociālo deviāciju profilaksē”. Rēzekne, Latvija. 
13. 2006.g. 3.marts, dalība RSU zinātniskajā konferencē sociālo zinātņu sekcijā ar 

referātu „Globalizācijas sociāli tiesiskās problēmas – neatrisināmo pretrunu 
eskalācijas metastāzes”. Rīga, Latvija. 

14. 2007.g. 23.–24.februāris, dalība Rēzeknes augstskolas zinātniskajā konferencē 
ar referātu „Juridiskās un sociāli pedagoģiskās izglītības nozīme deviantīvās 
uzvedības profilaksē”. Rēzekne, Latvija. 

15. 2007.g. 9.maijs, dalība CEPOL un Latvijas policijas akademēmijas 
organizētajā seminārā ar referātu „Latvian way of implementing Community 
Policing: theory and practice”. Rīgā, Latvija. 

 
 
 

Civiltiesisko zinātņu katedra 
 

Publikācijas 
 
Profesore Ilma Čepāne
Raksti starptautiski recenzējamos zinātnisko žurnālos 

1. Būvniecības procesā pieņemto lēmumu pārsūdzēšana un būvniecības kontroles 
mehānismu uzlabošana. Likums un Tiesības, 2005., Nr.10 (74), 302.–31l. lpp. (0,45 
a.l.) 

2. Par sabiedrības tiesībām pašvaldības lēmumu pieņemšanā. Likums un Tiesības, 2005., 
Nr.8., 253.–254.lpp. (0,1 a.l.) 

Konferenču materiāli 
3. Tiesību principi un politiskā realitāte konstitucionālajā tiesvedībā. The Right to a Fair 

Court as One of the Most Important Principles in Realization of the Constitutional 
Control. Konf. materiāli: Almanac Constitutional justice in the new millennium. 
Erevāna, 2005, p. 198–203, (0,2 a.l.) 

http://253.-254.lpp/


4. Vara un tauta: tuvināšanās iespējas? Referāts PBLA konferencē. Likums un Tiesības, 
2005., Nr.8 (72), 253.–254.lpp. (0,2 a.l.) 

5. Teritorijas plānojums – priekšnosacījums ilgtspējīgai attīstībai. Konf. materiāli: 
Teritorijas plānošana un īpašuma tiesības. BAT, 2005., 8 lpp. (0,3 a.l.) 

6. Atsevišķi īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumi Baltijas jūras un Rīgas un Rīgas 
jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā. Some Restrictions on the Rights of Use regarding 
Ownership in the Protective Coastal Zone of the Baltic Sea and the Gulf of Rīga. 
Konf. Materiāli: Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20. -21. gadsimta mijā. 
Harmonization of Law in the Baltic Sea Region in the Turn of the 20  th and 21  st

Centuries. Rīga: LU Juridiskā fakultāte, 2006., 436.–443. lpp. un p. 440–443. (0,3 
a.l.) 

Zinātniskie raksti 
7. Čepāne, I., Meiere, S. īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi Baltijas jūras un Rīgas 

jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā. Rīga: LU, 2004., 32 lpp. (0,8 a.l.) 
8. Kad tiesāšanās atgādina farsu. Jurista Vārds, 2004. 21.septembris, Nr. 36 (241), l. –

3.lpp. (0,35 a.l.) 
9. Pašvaldības teritorijas plānojums kā nekustamā īpašuma tiesību aprobežojums 

(līdzautors S.Statkus). Jurista Vārds, 2005. 25.janvāris, Nr. 3 (358), 1.,4.–6.lpp., 
2005. 1.februāris, Nr. 4 (359), 8.–14.lpp. (0,9 a.l.) 

10. Tiesības uz taisnīgu tiesu kā personas pamattiesības. Jurista Vārds, 2005. 
27.septembris, Nr. 36 (391), l.–4.lpp. (0,6 a.l.) 

11. Kādas ir teritoriālās plānošanas problēmas. Jurista Vārds, 2005. 8.novembris, Nr. 42. 
(0,5 a.l.) 

12. Teritorijas plānošanas aktuālās tiesiskās problēmas. Jurista Vārds, 2007. 4.decembris, 
Nr. 49 (502), 3.–7.1pp. (0,8 a.l.) 

13. Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas „tiesību jaunrade”. Jurista Vārds, 
2008. 11.novembris, Nr. 43 (548). (0,3 a.l.) 

14. Sabiedrības tiesību aizsardzības efektivitāte plānošanas lietās. Jurista Vārds, 2009.
 20.janvāris, Nr. 3 (546), 1.–9.lpp. (1,4 a.l.) 

Profesors Jānis Rozenfelds 
Monogrāfijas 

1. Intelektuālais īpašums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004., 279 lpp. (13 a.l.) 
2. Lietu tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004., 294 lpp. (14,7 a.l.) 
3. Intelektuālais īpašums. 2. papildinātais izdevums Rīga: Zvaigzne ABC, 2008., 

272 lpp. (13,9 a.l.) 
Raksti starptautiski recenzējamos zinātnisko žurnālos 
4. 1939.gada līgums par vācu tautības Latvijas pilsoņu pārvietošanu uz Vāciju un 

daži tā izpildes mantiskie aspekti. Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki, 
2004., Nr.3 (55), 23.–29.lpp. (a.l.) 

5. Intellectual property protection. IP Value 2004: Building and enforcing 
intellectual property value. An international guide for the boardroom. Globe 
White Page, 2004, p.325–328. (0,2 a.l.) 

6. Collision between Internal Defects of a Transaction Disposing of Immovable 
Property and the Land Register Deed in the Case-law of Latvian Courts. Law 
and Justice. Special Issue, 2005, p.56–61. (0,3 a.l.)  

7. The concept and content of property rights in Latvian law. Latvijas 
Universitātes Zinātniskie Raksti. Juridiskā zinātne, 2007., 719.sēj., 19.–36. lpp. 
(0,5 a.l.) 

http://253.-254.lpp/


8.  Valdījuma teorijas (Possession Theories). Latvijas Universitātes Zinātniskie 
raksti. Juridiskā zinātne, 2008., 740.sēj., 42.–60. lpp. (0,8 a.l.) 

9. Romiešu civiltiesību pasniegšanas metodika Latvijas Universitātē un tās ietekme 
uz Latvijas tiesībām (I). Likums un tiesības, 2008., 10.sēj., Nr.6. (0,3 a.l.) 

10. Romiešu civiltiesību pasniegšanas metodika Latvijas Universitātē un tās ietekme 
uz Latvijas tiesībām (II). Likums un tiesības, 2008., 10.sēj., Nr.7. (0,3 a.l.)  

Konferenču materiāli 
11. Nekustamā īpašuma atsavināšanas darījuma iekšējo trūkumu un zemesgrāmatu 

akta ieraksta kolīzijas risinājums Latvijas tiesu praksē. Solution for Collision 
between Internal Defects of Allienation Transaction of Immovable Property and 
the Land Register Deed in the Latvian Court Practice. Konf. materiāli: Tiesību 
harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.–21. gs. mijā. Harmonization of Law in 
the Baltic Sea Region in the Turn of the 20th and 21st Centuries Rīga: LU 
Juridiskā fakultāte, 2006., 100.–112. lpp. un p.106–120. (0,6 a.l.) 

 
Profesors Kalvis Torgāns 
Monogrāfijas 
1. Civiltiesisku līgumu paraugi. 2.papildinātais izdevums. Prof. K.Torgāna 

zinātniskā redakcijā. Rīga: TNA, 2004., 130 lpp. (6,1 a.l.) 
2. Norēķinu tiesiskais regulējums. 2.papildinātais izdevums. Rīga: TNA, 2004., 37 

lpp. (1,8 a.l.) 
3. Saistību tiesības I daļa. Mācību grāmata. Rīga: TNA 2006., 315 lpp. (12 a.l.) 
4. Civilprocesa likuma komentāri. Trešais papildinātais izdevums. Autoru 

kolektīvs. Prof. K.Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā. Rīga: TNA, 2006., 976 
lpp. (9.-18., 20., 25., 48.1., 50.1., 61.-66.nodaļa) (4,8 a.l.) 

5. Priekšvārds, CPL 342.–357. panta komentāri un visa izdevuma zinātniskā 
rediģēšana. - Papildinājumi grāmatai “Civilprocesa likuma komentāri. Trešais 
papildinātais izdevums”. Rīga: TNA, 2006. (0,3 a.l.) 

6. Saistību tiesības II daļa. Mācību grāmata. Rīga: TNA, 2008., 359 lpp. (18 a.l.) 
7. Civiltiesību, komerctiesību un civilprocesa aktualitātes. Raksti 1999.–2008. 

Rīga: TNA, 2009., 667 lpp. (33 a.l.)  
Raksti starptautiski recenzējamos zinātnisko žurnālos 
8. Latvian Report on Tort Law. Digest of European Tort Law. Volume 1: Essential 

Cases on Natural Causation. Springer Wien New York. Wien, 2007, p.66–69, 
p.148–149. (0,5 a.l.) 

9. Fault and Remedies in the European Civil Law. – Trends and Perspectives in the 
Development of Contemporary Civil Law. Justitia, Vilnius, 2007, p. 210–216. 
(0,3 a.l.) 

10. Possible Solutions to Challenges of Arbitral Awards in Latvia. Baltic Yearbook 
of International Law. Martinus Nijhoff Publishers Leiden/Boston. Volume 8, 
2008, p.41–51 (0,5 a.l.) 

11. European Initiatives (PECL, DCFR) and Modernisation of Latvian Civil Law. 
European Initiatives (CFR) and Reform of Civil Law in New Member States. 
Juridica international. Law Review University of Tartu. Estonia. Nr. 14, 2008, p. 
137–142. (0,4 a.l.) 

12. Freedom of contract and framework for banking contracts in Latvia and other 
countries. Academy of European Private Lawyers, European Contract Code, 
Preliminary draft. Milano – Dott.A. Giuffre Editore, 2008. List of Contributors, 
see K.Torgāns p. 651. (0,3 a.l.) 

Konferenču materiāli 



13. Вина и другие основания ответственности в гражданском праве России, 
Латвии и проектах унификации. Материалы Международной научно-
практической конференции: Гражданское законодательство Российской 
Федерации лал правовая среда гражданского общества. В 2 т. Краснодар: 
Просвещение-Юг, 2005. Т. 1. с. 80–85. (0,3 a.l.) 

14. Privāto līgumu brīvība un publiskās varas aktu ietekme uz to. Freedom of Private 
Contracts and Influence of Public Power Thereon. Konf. materiāli: Tiesību 
harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.–21. gs. mijā. Harmonization of Law in 
the Baltic Sea Region in the Turn of the 20th and 21st Centuries. Rīga: LU 
Juridiskā fakultāte, 2006., 9.–23. lpp. un p. 16–35. (1,2 a.l.) 

Zinātniskie raksti  
15. Šķīrējtiesas Latvijā: vajadzīgas radikālas pārmaiņas. Jurista Vārds, 2005. 

11.janvārī, Nr. 1(356), 1.–2.lpp.(0,3 a.l.) 
16. Vainas vai attaisnojumu meklējumi civiltiesībās. Jurista Vārds, 2005. 31.maijs, 

Nr.20 (375), 1.–9.lpp. (0,4 a.l.) 
17. Judikatūras teorija un pielietojamā judikatūra. Jurista Vārds, 2005. 13. 

decembris, Nr. 47., 1.–5. lpp. (0,2 a.l.) 
18. Komerclikumā jāiestrādā Eiropas līgumu tiesību principu normas. Jurista Vārds, 

2007. 20.februāris, Nr. 8 (461), 1.–4. lpp. (0,6 a.l.)  
19. Vairāki zaudējumus (kaitējumu) izraisoši cēloņi. Jurista Vārds, 2007. 10. jūnijs, 

Nr.28 (481), 3.–7. lpp. (0,8 a.l.)  
20. Eiropas Jurisprudences vērtības civiltiesībās: pārņemt vai nogaidīt. Jurista 

Vārds, 2007. 20.novembris, Nr. 47 (500), 17.–19.lpp. (0,4 a.l.) 
21. Šķīrējtiesas sprieduma apstrīdēšanai der sevišķās tiesāšanās kārtība. Jurista 

Vārds, 2007. 18. decembris, Nr.51/52 (504/505), 10.–12.lpp. (0,5 a.l.)  
 
Asociētais profesors Kaspars Balodis  
Monogrāfijas 

1. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007., 383 lpp. (24,7 a.l.)  
Raksti starptautiski recenzējamos zinātniskos žurnālos 

2. Komersanta uzņēmums kā civiltiesību subjekts. Likums un Tiesības, 2005., 
7.sēj., Nr.67., 66.–71. lpp.(0,6 a.l.) 

3. Tiesisko darījumu noslēgšana elektroniskā formā. Likums un Tiesības, 2005., 
7.sēj., Nr.71., 204.–211. lpp. (0,83 a.l.) 

4. Fiduciāro darījumu vieta Latvijas privāttiesību sistēmā. Likums un Tiesības, 
2005., 7.sēj., Nr.73., 270.–279.lpp. (1,05 a.l.) 

5. Contractual Aspects of Formation and Composition of Commercial 
Partnerships. Juridica International. Law Review University of Tartu, 2005, p. 
79–84. (0,6 a.l.)  

6. Wiederinkrafttreten und Reformen des lettischen Zivilgesetzbuches. 
Zivilrechtsreform im Baltikum. Helmut Heiss (Hrsg.). Tübingen: Mohr Siebeck, 
2006, S. 59–81. (1,2 a.l.) 

7. Latvian Legal Framework for a European Company (Societas Europaea). Trends 
and Prespectives in the Legal Development of Contemporary Civil Law. Vilnius: 
Justitia, 2007, pp.136–142. (1 a.l.) 

Konferenču materiāli 
8. Latvijas komerctiesību darbības tiesiskie aspekti Eiropas Savienības kontekstā. 

Legal aspects of activity of Latvian commercial companies in the contex of the 
European Union.  Konf. materiāli: Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 
20.–21. gadsimta mijā. Harmonization of Law in the Baltic Sea Region in the 



Turn of the 20th and 21st Centuries. Rīga: LU Juridiskā fakultāte, 2006, 49.–54. 
lpp. un p.55–68. (1 a.l.) 

9. Latvian Private Law and European Enlargement. Bussani, M., Matei, U. 
(Editors). Opening Up European Law: The Common Core Project towards 
Eastern and South Eastern Europe. Berne: Stampfli Publishers Ltd., 2007, 
pp.223–231. ( 1 a.l.) 

10. Latvian Legal Framework for a European Company (Societas Europaea). Trends 
and Prespectives in the Legal Development of Contemporary Civil Law. 
Vilnius: Justitia, 2007, pp.136–142. (1 a.l.) 

Zinātniskie raksti  
11. Trunk, Alexander/Balodis, Kaspars. Länderbericht Lettland. Geimer/Schütze. 

Internationaler Rechtsverkehr in Zivil – und Handelssachen. München: Verlag 
C.H.Beck, 2007, 11 lpp. (0,5 a.l.)  

12. Jaunais komercdarījumu regulējums un tā piemērošana. Jurista 
Vārds, 2009. 26.maijs, Nr.21., 1.–13. lpp. (2 a.l.) 

 
Docente Inese Lībiņa-Egner  
Raksti starptautiski recenzējamos zinātnisko žurnālos 

1. Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas un Vācijas Federālās Augstākās 
tiesas judikatūras loma privātās dzīves tiesiskā regulējuma attīstībā Vācijas 
civiltiesībās. Likums un tiesības, 2005., 6.sēj., Nr.12 (64). (1,4 a.l.) 

2. Personas tiesības uz attēlu saistībā ar privātās dzīves neaizskaramību 
salīdzinošo tiesību aspektā. Likums un tiesības, 2006., 8.sēj., Nr.8 (84). (1,2 
a.l.) 

3. Personības tiesību aizsardzības nodrošināšana Latvijas civiltiesību sistēmā (I). 
Likums un tiesības, 2007., 9.sēj., Nr. 5 (93). Personības tiesību aizsardzības 
nodrošināšana Latvijas civiltiesību sistēmā (II). Likums un Tiesības, 2007., 
9.sēj., Nr.6 (94). (2,7 a.l.)  

Zinātniskie raksti  
4. The perspective of the privacy rights in Latvia. Developing the Rule of Law in 

Latvia. Ed. Sanita Osipova. Münster: Sonderpunktverlag, 2008., p.110–146. 
(1,9 a.l.) 

5. Pētījums Ģimenes tiesībās Civillikuma Ģimenes tiesību daļas modernizācijai. 
2009. - http://www.tm.gov.lv/lv/ministrija/imateriali/petijumi.html (15,3 a.l.) 

 
Docents Aivars Lošmanis  
Monogrāfijas 

1. Unternehmenskavf im deutseh - lettischen, Rechtsvergleich. Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2005., 336 lpp. (24 a.l.) 

Konferenču materiāli 
2. Uzņēmumu analīzes (due diligence) procedūras problēmu risinājumi Vācijas un 

Latvijas tiesībās. Solution for problems of company due diligence procedure in 
German and Latvian Law. Konf. materiāli: “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras 
reģionā 20.–21. gadsimta mijā”. Harmonization of Law in the Baltic Sea Region 
in the Turn of the 20th and 21st Centuries. Rīga: Latvijas Universitātes Juridiskā 
fakultāte, 2006. 61.–77. lpp. un p. 69–88. (0,8 a.l.)  

Zinātniskie raksti  
3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību kapitāla daļu atsavinājums. Jurista vārds, 

2009. 7aprīlis, Nr. 14/15 (567/568). (1,1 a.l.) 
 



Docents Jānis Kārkliņš  
Raksti starptautiski recenzējamos zinātnisko žurnālos 

1. Latvijas līgumtiesību modernizācijas virzieni vienotas Eiropas līgumtiesību 
izpratnes veidošanā (I). Likums un Tiesības, 2004., 6.sēj., Nr.55., lpp.12.–18. 
(1,6 a.l.) 

2. Latvijas līgumtiesību modernizācijas virzieni vienotas Eiropas līgumtiesību 
izpratnes veidošanā (II). Likums un Tiesības, 2004., 6.sēj., Nr.56, lpp.13.–17. 
(1,6 a.l.)  

Konferenču materiāli 
3. Līgumtiesību principu vienveidošana Eiropas jurisprudencē. Unification of 

Principles of Contract Law in European Law. Konf. materiāli: Tiesību 
harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.–21. gs. mijā. International Scientific 
Conference “Harmonization of Law in the Baltic Sea Region in the Turn of 
the 20th and 21st Centuries”. Rīga: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 
2006., 417.–435.lpp un p. 426–439. (1,25 a.l.)  

Zinātniskie raksti  
4.  Vainas nozīme, nosakot civiltiesisko atbildību. Jurista Vārds, 2005, Nr.15 

(370), 1.–2.lpp. (1,5 a.l.) 
5. Force majeure – Excluding Liability for the Breach of Contractin Latvia and 

Europe. Juridiske emner ved Syddansk Universitet. Odense: Jurist – og 
Okonomforbundets Forlag, 2005, p.157–177. (2 a.l.) 

 
 
Lektore Silvija Meiere  
Monogrāfijas 

1. Meseršmits, K., Meiere, S., Ūsiņa, E. Eiropas vides tiesības. Rīga: EuroFaculty, 
2004., 459 lpp. (7,3 a.l.) 

Raksti starptautiski recenzējamos zinātnisko žurnālos 
2. Роль Конституционного суда Латвии в укреплении принципа разделения 

властей. Мат. конф.: Конституционный суд как гарант разделения властей. 
Москва: Институт права и публичной политики, 2004, c. 161–166. (0,3 a.l.) 

Zinātniskie raksti  
3. Čepāne, I., Meiere, S. Īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi Baltijas jūras un 

Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004., 32 
lpp. (0,7 a.l.) 

4. Sabiedrības iespējas ietekmēt publiskās varas lēmumu būvniecības un vides 
jomā. Elektroniskais žurnāls #1 „Būvniecība”, http://test.delna.lv/spriedumi, 
2005. 12.jūlijs. (0,7 a.l.)  

5. Tiesības uz taisnīgu tiesu vai sabiedrības iebiedēšana. Jurista Vārds, 2006. 
28.marts, Nr. 13 (416), 14.–17.lpp. (0,8 a.l.)  

 
Lektore Daina Ose  
Monogrāfijas 

1. Darba tiesību pamati. Rīga: RTU, 2006., 42 lpp. (2,8 a.l.) 
2. Darba tiesiskie pamati. II pildinātais mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2007., 48 

lpp. (3 a.l.) 
Konferenču materiāli 

3. Tiesas paziņojumi un izsaukumi, un tiesas dokumentu izsūtīšana. 2007.gada 
zinātniskās konferences materiālu krājums „Civilprocesa aktuālie jautājumi”. 
Rīga: TNA, 2008., 107.–120.lpp. (0,8 a.l.) 

http://test.delna.lv/spriedumi


Zinātniskie raksti  
4. Ose, D., Seržante, I. Intelektuālā īpašuma aizsardzība. Ekonomika un 

uzņēmējdarbība. Rīga: RTU, 2004., 285.–296.lpp. (0,8 a.l.)  
5. Mazo un vidējo uzņēmumu nodokļu un finanšu vides pilnveidošana. RTU, 

Zinātnisko rakstu krājums, 2005., 148.–155.lpp. (2,5 a.l.) 
6. Tiesāšanās izdevumu atlīdzināšana un atbrīvošana no tiesas izdevumiem. 

Jurista Vārds, 2009. 16.jūnijs, Nr.24/25, 23.–26.lpp. (0,5 a.l.) 
 
 
Lektore Linda Damane  
Zinātniskie raksti  

1. Zīle, K., Damane, L. Mantojuma tiesību problēmjautājumu aktualizācija. 
Jurista Vārds, 2009. 13.janvāris, Nr.2 (545), 7.–13. lpp. (0,54 a.l.)  

2. Notariāta institūta aizsākums. Jurista Vārds, 2009. 24.februāris, Nr.8 (551), 
8.–13.lpp. (0,9 a.l.) 

 
Lektors Agris Bitāns  
Raksti starptautiski recenzējamos zinātnisko žurnālos 

1. Tiesas ieskats un svarīgi iemesli civiltiesisku strīdu izskatīšanā. Latvijas 
Universitātes Raksti. Juridiskā Zinātne, Rīga: Apgāds Rasa ABC, 2004., 
667.sēj., 107.–132.lpp. (1 a.l.) 

2. Report on new developments in Latvian tort law.  Tort and Insurance Law 
Yearbook, European Tort Law 2004. Springer Wien New York, 2005, p. 395– 
404. (0,3 a.l.) 

3. Report on new developments in Latvian tort law. Tort and Insurance Law 
Yearbook, European Tort Law 2005. Springer Wien New York, 2006, p. 380– 
398. (0,3a.l.) 

4. Tort developments in Latvia. Tort and Insurance Law Yearbook, European Tort 
Law 2006. Springer Wien New York, 2007, p. 311–321. (0,5 a.l.) 

5. Legal liability for non-pecuniary loss in civil laws of different countries. 
Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā Zinātne, Rīga: LU, 2007., 719.sēj., 
110.–121.lpp. (0,5 a.l.)  

6. Tort developments in Latvia. Tort and Insurance Law Yearbook, European Tort 
Law 2007. Springer Wien New York, 2008, p. 389–399. (0,5 a.l.) 

7. Tort developments in Latvia. Tort and Insurance Law Yearbook, European Tort 
Law 2008. Springer Wien New York, 2009, p. 401–413. (0,7 a.l.) 

Konferenču materiāli 
8. Senāta loma civilprocesā un izskatot prasības nemantisko kaitējumu. 2007.gada 

zinātniskās konferences materiālu krājums „Civilprocesa aktuālie jautājumi”. 
Rīga: TNA, 2008., 73.–106.lpp. (1,6. a.l.) 

Zinātniskie raksti  
9. Senāta loma CL 5.p. piemērošanā. Jurista Vārds, 2004. 27. jūlijs, Nr. 117 

(3065). (0,4 a.l.) 
10. Senāta loma CL 5.p. piemērošanā. Jurista Vārds, 2004. 3.augusts, Nr. 121 

(3069). (0,8 a.l.) 
 

 
Lektors Mārcis Krūmiņš  
Raksti starptautiski recenzējamos zinātnisko žurnālos 



1. Civilprocess un intelektuālā īpašuma tiesības. Likums un Tiesības, 2006., 8.sēj., 
Nr.85. (0,3 a.l.) 

Konferenču materiāli 
2. Intelektuālā īpašuma aizsardzība un civilprocess. 2007.gada zinātniskās 

konferences materiālu krājums „Civilprocesa aktuālie jautājumi”. Rīga: TNA, 
2008., 249.–263. lpp. (0,6 a.l.)  

 
Lektore Kristīne Zīle 
Zinātniskie raksti  

3. Zīle, K., Damane, L. Mantojuma tiesību problēmjautājumu aktualizācija. 
Jurista Vārds, 2009. 13.janvāris, Nr.2 (545), 7.–13. lpp. (0,54 a.l.)  

 
 
 

Piedalīšanās konferencēs 
 

Profesore Ilma Čepāne 
Starptautiskās zinātniskās konferences: 

1. 2004.g. 29.–30.janvāris, LU starptautiskā zinātniskā konference „Tiesību 
harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.–21. gadsimta mijā” ar referātu 
„Atsevišķi īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumi Baltijas jūras un Rīgas un 
Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā”. Rīga, Latvija. 

2. 2005.g. 16.–18. jūnijs, dalība Lietuvas Konstitucionālās tiesas un Satversmes 
tiesas starptautiskā zinātniskā konferencē „Tiesiskas valsts princips un tiesības 
uz taisnīgu tiesu” ar referātu „Tiesības uz taisnīgu tiesu kā personas 
pamattiesības”. Viļņa, Lietuva. 

3. 2005.g. 29.septembris–2.oktobris, dalība Eiropas Komisijas organizētajā 
starptautiskā zinātniskā konferencē „For Democracy through Law” ar referātu 
„Право на справедливый суд как один из важнейших принципов 
осуществления конституционного контроля”. Erevāna, Armēnija. 

4. 2006.g. 2.jūnijis, dalība Biznesa Augstskolas Turība starptautiskajā 
konferencē ar referātu „Īpašuma tiesības kā cilvēka pamattiesības”. Rīga, 
Latvija. 

5. 2007.g. 24.–27.janvāris, dalība LU starptautiskajā zinātniskā konferencē 
„Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās” ar 
referātu „Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanas tiesiskās 
problēmas”. Rīga, Latvija. 

6. 2007.g. 26.janvāris, dalība Rīgas domes organizētajā starptautiskā konferencē 
„Jaunā Ignalīna – ieguvumi un draudi” ar referātu „Cilvēka tiesības uz 
kvalitatīvu dzīves vidi”. Rīga, Latvija. 

7. 2007.g. 14.septembris, dalība Latvijas Dabas fonda un Rīgas domes 
organizētajā starptautiskajā konferencē „Alejas no Kuldīgas ielas līdz Latvijas 
pagastiem” ar referātu „Vai likums aizsargā alejas?”. Rīga, Latvija. 

8. 2008.g. 27.–28.marts, dalība starptautiskajā konferencē – seminārā „Orhusas 
Konvencija „Par pieeju informācijai sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā 
un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem: teorija un 
prakse” ar referātu „Praktiskie piemēri Orhusas konvencijas prasību 
piemērošanai Latvijas tiesās”. Sigulda, Latvija. 

9. 2008.g. 5.decembris, dalība Satversmes tiesa un Vācijas fonda 
„Starptautiskajai juridiskajai sadarbībai” organizētā starptautiskā konferencē 



LR Satversmes 8.nodaļai „Cilvēka pamattiesības” desmit gadi: aktuālas 
cilvēktiesību aizsardzības problēmas” ar referātu „Sabiedrības tiesību 
aizsardzības efektivitāte teritorijas plānošanas lietās”. Rīga, Latvija. 

10. 2009.g. 6.novembris, dalība Latvijas Republikas Satversmes tiesas, Eiropas 
Komisijas “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija) organizētā 
starptautiskā zinātniskā konferencē „Piekļuve tiesai: konstitucionālās sūdzības 
iesniedzējs” ar referātu „Konstitucionālās sūdzības īpatnības vides lietās”. 
Rīga, Latvija.  

Zinātniskās konferences: 
11. 2005.g. 10.–11. jūnijā, dalība PBLA zinātniskā konferencē “Vara un tauta: 

tuvināšanās iespēja”, ar referātu „Pašvaldības Latvijā: demokrātijas balsts vai 
padomju vara?”. Rīga, Latvija . 

12. 2005.g. 23.maijs, dalība konferencē „Teritorijas plānojums – priekšnoteikums 
ilgtspējīgai attīstībai” ar referātu „Teritorijas plānošana un īpašuma tiesības”. 
Rīga, Latvija. 

13. 2006.g 28.septembris, dalība zinātniskā konferencē „Sabiedrības tiesības uz 
kvalitatīvu vidi – teorija un prakse” ar referātu „Teritorijas plānošanas un 
būvniecības aktuāli jautājumi tiesu praksē”. Rēzekne, Latvija. 

14. 2007.g. 16.novembris, dalība nedēļas žurnāla “Jurista Vārds” jubilejas 
konferencē: veltīta 500. numura iznākšanai ar referātu „Teritorijas plānošanas 
tiesiskā regulējuma aktuālās problēmas”. Rīga, Latvija. 

15. 2008.g. 22.februāris, dalība LU 66. konferencē ar referātu „Baltijas jūras un 
Rīgas jūras līča piekrastes tiesiskā aizsardzība”. Latvijas Universitātes EVF 
Vides zinātnes un pārvaldības institūts. Rīga, Latvija.  

16. 2008.g. 8.februāris, dalība LU 66. konferencē ar referātu „Būvniecības procesa 
aktuāli tiesiskie jautājumi”. Rīga, Latvija. 

17. 2009.g 6.februāris, dalība LU 67. konferencē ar referātu „Piekļuve tiesai vides 
aizsardzības jautājumos”. Rīga. Latvija. 

 
Profesors Jānis Rozenfelds  
Starptautiskās zinātniskās konferences: 

1. 2004.g. 29.–30.janvāris, dalība Latvijas Universiātes starptautiskā zinātniskā 
konferencē “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21.gs. mijā”, 
Civiltiesisko zinātņu sekcijas vadītājs ar referātu „Nekustamā īpašuma 
atsavināšanas darījuma iekšējo trūkumu un zemesgrāmatu akta ieraksta 
kolīzijas risinājums Latvijas tiesu praksē”. Rīga, Latvija. 

2. 2004.g. 27.–29.maijs, dalība starptautiskās apmaiņas programmas 
Socrates/Erasmus koordinatoru ikgadējā tikšanā un tās ietvaros notiekošais 
kolokvijs „Eiropas Savienība kā vienota tiesiska telpa” ar referātu „Collision 
between Internal Defects of Alienation Transaction of Immovable Property 
and the Land Register Deed in the Latvian Court Practice”. Rīga, Latvija. 

3. 2004.g. 20.–21.oktobris, dalība Center for International Legal Studies rīkotajā 
starptautiskā zinātniskā konferencē „Intellectual Property: a Means for 
Worldwide Protection” ar referātu „Intellectual protection in Latvia: review of 
trademark infringement cases” („Intelektuālā īpašuma aizsardzība Latvijā: 
pārskats par lietām, kas saistītas ar preču zīmju pārkāpumiem”). Brisbena, 
Austrālija. 

4. 2005.g. 5.–7.aprīlis, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē „AIPPI Baltic 
Conference on Intellectual Property “Intellectual Property in New EU Member 



States” ar prezentāciju „Eiropas Kopienas Regulu prasību par speciālo tiesu 
izveidi Intelektuālā īpašuma lietās izpildes perspektīva Latvijā”. Rīga, Latvija.  

5. 2006.g. 5.jūnijs, dalība Biznesa augstskolas Turība VII starptautiskā zinātniskā 
konferencē “Īpašums, tā apgrūtinājumi: problēmas, risinājumi, iespējas”. 
Piedalīšanās apaļā galda diskusijā “Intelektuālā īpašuma aizsardzība” 
(Provizoriskie civilprocesuālie pasākumi intelektuālā īpašuma aizsardzībā, 
Atlīdzība privātas kopēšanas gadījumā un citi aktuāli jautājumi). Rīga, Latvija.  

6. 2007.g. 25.janvāris, dalība Latvijas Universitātes starptautiskā zinātniskā 
konferencē “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES 
paplašināšanās” ar referātu “Latvijas privāttiesību attīstības tendences pēc 
neatkarības atjaunošanas de facto”. Rīga, Latvija. 

7. 2007.g. 9.–10.oktobris, dalība Eiropas Patentu Ofisa rīkotajā starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Disseminating IP knowledge in iniversities” ar referātu 
„Teaching of IP rights in the University of Latvia”. Helsinki, Somija. 

8. 2007.g. 22.–23.novembris, dalība Latvijas Universitātes JF „Valdemāra 
Kalniņa simtgadei veltīta starptautiska zinātniska piemiņas konference” ar 
referātu „Romiešu civiltiesību pamatu kursa pasniegšanas metodika LU un tās 
ietekme uz Latvijas tiesībām”. Rīga, Latvija. 

9. 2008.g. 16.–17.aprīlis, dalība Latvijas Patentu valdes starptautiskā zinātniskā 
konferencē „Intellectual Property and Economy” ar prezentāciju „Protection of 
Intellectual Property in the LB practice”. Rīga, Latvija. 

10. 2009.g. 23.–24.oktobris, dalība Daugavpils Universitātes starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Valsts un tiesību aktuālās problēmas”, ar referātu 
„Lietu tiesību jēdziens Latvijas civiltiesību sistēmā”. Daugavpils, Latvija. 

Zinātniskās konferences: 
11. 2005.g. 4.februāris, dalība LU 63. konferencē ar refrātu “Eiropas kopienas 

regulu prasību ar specializēto tiesu izveidi intelektuālā īpašuma lietās izpildes 
prespektīva Latvijā”. Rīga, Latvija. 

12. 2006.g. 9.februāris, dalība LU 64. konferencē ar referātu “Valdījuma teorijas 
un valdījuma tiesiskā regulējuma reformas nepieciešamība”. Rīga, Latvija. 

13. 2007.g. 24.janvāris, dalība LU 65. konferencē ar referātu „Latvijas 
privāttiesību attīstības tendences pēc neatkarības atjaunošanas de facto”. Rīga, 
Latvija. 

14. 2009.g. 12.februāris, dalība LU 67. konferencē ar referātu „Labticīga ieguvēja 
aizsardzība”. Rīga, Latvija. 

15. 2009.g. 26.marts, dalība LR Uzņēmumu Reģistra rīkotajā konferencē par 
firmas lietojumu un nepieciešamajām izmaiņām likumos. Rīga, Latvija. 

 
Profesors Kalvis Torgāns 
Starptautiskās zinātniskās konferences: 

1. 2004.g. 29.–30.janvāris, dalība LU starptautiskā zinātniskā konferencē 
„Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.–21.gs. mijā” ar referātu 
„Privāto līgumu brīvība un publiskās varas aktu ietekme uz to”. Rīga, Latvija. 

2. 2005.g. 15.–16.septembris, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē 
„Mūsdienu tendences un perspektīvas civiltiesību attīstībā” ar referātu „Vainas 
un tiesiskās aizsardzības līdzekļi Eiropas civiltiesībās”. Viļņa, Lietuva. 

3. 2005.g. 7.oktobris, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē “Latvija 
Republikas Augstākā tiesa attīstībā: atskats pagātnē un Eiropas pieredze 
nākotnei” ar pamatziņojumu „Augstākā tiesa kā judikatūras veidotāja”. Rīga, 
Latvija. 



4. 2006.g. 9.decembris, dalība ar ziņojumu Eiropas Pirkuma līguma likuma 
modeļa izstrādes starptautiskā seminārā (5 valstis). Roma, Itālija. 

5. 2007.g. 25.janvāris, dalība LU starptautiskā zinātniskā konferencē „Tiesību 
harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās” ar referātu 
„Cēloniskais sakars kā kaitējuma atlīdzības priekšnoteikums”. Rīga, Latvija.  

6. 2007.g. 1.jūnijs, dalība Rīgas Juridiskās augstskolas rīkotajā starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Šķīrējtiesas Baltijā: mūsdienu aktualitātes”, 
(Arbitration in the Baltics: Contemporary Issues) ar refereātu „Šķīrējtiesas 
nolēmumu apstrīdēšanas pamati”. Rīga, Latvija.  

7. 2007.g. 25.novembris, dalība Eiropas privāttiesību juristu akadēmijas 
starptautiskā zinātniskā konferencē ar referātu „Banku līgumi Latvijas 
civiltiesībās un Eiropas Līgumu kodeksa projekts”. Pavia, Itālija.  

8. 2007.g. 14.–17.novembris, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē 
„European Development of Law” ar referātu „Eiropas iniciatīvu ietekme uz 
Latvijas civiltiesību attīstību”. Tartu, Igaunija. 

9. 2008.g. 29.martā, dalība starptautiskā zinātniskā seminārā “Kaitējuma veidu 
izpēte ES valstīs”. Vīne, Austrija.  

Zinātniskās konferences: 
10. 2005.g. 9.februāris, dalība LU 63. konferencē ar referātu „Privāttiesību 

unifikācijas projekti Eiropā un tiesību sistēmas jautājumi”. Rīga, Latvija. 
11. 2008.g. 7.februāris, dalība LU 66. konferencē ar referātu „Eiropas civiltiesību 

kopējā modeļa (CFR) izmantošana Civillikuma institūciju pilnveidošanai”. 
Rīga, Latvija. 

12. 2009.g. 12.februāris, dalība LU 67. konferencē ar referātu „Kaitējuma 
izpausmes un klasifikācija civiltiesībās”. Rīga, Latvija. 

 
Asociētais profesors Kaspars Balodis  
Starptautiskās zinātniskās konferences: 

1. 2004.g. 29.–30.janvāris, dalība LU Juridiskā fakultātes rīkotajā Starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.–21. 
gadsimta mijā” ar referātu „Latvijas komerctiesību darbības tiesiskie aspekti 
Eiropas Savienības kontekstā”. Rīga, Latvija. 

2. 2004.g. 8.–9.jūlijs, dalība starptautiskā zinātniskā projekta „Eiropas 
privāttiesību kopīgais kodols“ 10. vispārējā konferencē Trento universitātē ar 
referātu „Latvijas privāttiesības un Eiropas Savienības paplašināšanās“. 
Trento, Itālija.  

3. 2005.g. 15.–16.septembris, dalība Viļņas Universitātes starptautiskā zinātniskā 
konferencē „Mūsdienu tendences un perspektīvas civiltiesību attīstībā“ ar 
referātu „Eiropas komercsabiedrības (Societas Europaea) tiesiskais regulējums 
Latvijā“. Viļņa, Lietuva.  

4. 2005.g. 6.decembris, dalība Tartu universitātes starptautiskā zinātniskā 
konferencē “Tiesiskā harmonija Eiropā: mērķi un pieturas punkti“ ar referātu  
„Personālkomercsabiedrību izveidošanas un struktūras līgumtiesiskie aspekti“. 
Tartu, Igaunija. 

5. 2007.g. 24.–27.janvāris, dalība LU starptautiskā zinātniskā konferencē 
„Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās“ ar 
referātu „Komercdarījumu tiesiskā regulējuma aktuālās problēmas“. Rīga, 
Latvija.  

Zinātniskās konferences: 



6. 2005.g. 9.februāris, dalība LU 63. konferencē ar referātu „Komerctiesību vieta 
Eiropas Savienības tiesībās”. Rīga, Latvija. 

7. 2009.g. 29.maijs, dalība Tieslietu ministrijas un LU Juridiskās fakultātes 
organizētajā zinātnieku un praktiķu konferencē „Komercdarījumu tiesiskais 
regulējums” ar referāts „Komercdarījuma jēdziens”. Rīga, Latvija. 

 
Docente Inese Lībiņa-Egner 
Starptautiskās zinātniskās konferences: 

1. 2007.g. 24.–27. janvāris, dalība LU starptautiskā zinātniskā konferencē 
“Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās” ar 
referātu „Personības privātuma tiesību attīstība tiesību tālākveidošanā”. Rīga, 
Latvija. 

Zinātniskās konferences: 
2. 2005.g. 9.decembris, dalība Valsts cilvēktiesību biroja rīkotajā konferencē 

„Personas tiesības uz attēlu” ar referātu “Tiesības uz attēlu un to civiltiesiskās 
aizsardzības iespējas”. Rīga, Latvija.   

3. 2007.g. 26.jūlijs, dalība Publisko tiesību institūta Konstitucionālās politikas 
seminārā ar referātu “Personības tiesības kā tiesību uz privātās dzīves 
neaizskaramību izpausme”. Bīriņi. Latvija. 

4. 2007.g. 7.-8.septembris dalība Pasaules Brīvo latviešu apvienības un Latvijas 
Universitātes konferencē, „Latvijas masu mediju loma demokrātiskas 
sabiedrības veidošanā” ar referātu “Divu pamattiesību sadursme: vārda 
(preses) brīvība un personas tiesības uz privātuma aizsardzību”. Rīga, Latvija. 

5. 2008.g. 25.aprīlis dalība Latvijas Juristu biedrības un Latvijas Universitātes 
konferencē „Lisabonas līgums un Eiropas Savienības jaunie tiesiskie pamati” 
ar referātu „ Lisabonas līgums un pamattiesību attīstība”. Rīga, Latvija. 

 
Docents Aivars Lošmanis  
Starptautiskās zinātniskās konferences: 

1. 2004.g. 29.–30.janvāris, dalība LU starptautiskajā zinātniskajā konferencē 
“Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā XX-XXI gadsimtu mijā” ar 
referātu “Uzņēmuma analīzes (due diligence) problēmu risinājumi Vācijas un 
Latvijas tiesībās”, Rīga, Latvija.  

2. 2007.g. 24.–27.janvāris, dalība LU starptautiskā zinātniskā konferencē 
“Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās” ar 
referātu “SIA kapitāla daļu pirmpirkuma tiesības”, Rīga, Latvija. 

Zinātniskās konferences: 
3. 2005.g. 9.februāris, dalība LU 63. konferencē ar referātu “Komercdarījumu 

regulējuma vieta Latvijas privāttiesību sistēmā”, Rīga, Latvija. 
4. 2006.g. 9.februāris, dalība LU 64. konferencē ar referātu „SIA dalībnieku 

pirmpirkuma tiesības uz kapitāla daļām”. Rīga, Latvija.  
5. 2008.g. 14.maijs, dalība Biznesa augstskolas “Turība” konferencē “Par 

aktuālajiem komerctiesību jautājumiem” ar referātu „SIA kapitāla daļu 
atsavināšanas tiesiskā regulējuma problēmas”, Rīga, Latvija. 

 
 
Lektore Silvija Meiere  
Starptautiskās zinātniskās konferences: 

1. 2007.g. 24.–27.janvāris, dalība LU starptautiskā zinātniskā konferencē 
“Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās” ar 



referātu “Personas subjektīvo vides tiesību aizsardzība Latvijas tiesu praksē”. 
Rīga, Latvija. 

2. 2009.g. 14.–15.maijs, dalība LU starptautiskā zinātniskā konferencē “Vides 
zinātnes studiju kursa saturs” ar referātu “Vides tiesības kā nepieciešama vides 
zinātnes studiju kursa sastāvdaļa”. Rīga, Latvija. 

Zinātniskās konferences: 
3. 2005.g. 24.–28.janvāris, dalība LU 63. konferencē ar referātu “Teritorijas 

plānošana un īpašuma tiesības”. Rīga, Latvija. 
4. 2005.g. 14.oktobris, dalība LR Vides ministrijas rīkotajā konferencē “ES 

direktīvas par atbildību vides jomā prasību pārņemšana Latvijā” ar referātu 
“Atbildības priekšnoteikumi un ar tiem saistītās problēmas vides jomā”. Rīga, 
Latvija. 

5. 2006.g. 9.februāris, dalība LU 64. konferencē ar referātu “Stratēģiska rakstura 
prasības, kas vērstas pret sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā”. Rīga, 
Latvija. 

6. 2006.g. 28.septembris, dalība Rēzeknes augstskolas rīkotajā zinātniski 
praktiskajā konferencē “Tiesības uz taisnīgu tiesu. Problēmas. Risinājumi” ar 
referātu “Tiesu loma vides politikas mērķu sasniegšanā”. Rēzekne, Latvija. 

7. 2008.gada februāris, dalība LU 66. konferencē ar referātu “Tiesiskās 
problēmas teritorijas plānojumu izstrādes un grozīšanas procesā”. Rīga, 
Latvija. 

8. 2009.g. 12.februāris, dalība LU 67. konferencē ar referātu “Sabiedrības 
tiesības teritorijas plānošanas procesā: teorija un prakse”. Rīga, Latvija. 

 
Lektore Daina Ose 
Starptautiskās zinātniskās konferences: 

1. 2005.g. 13.–15.oktobris, dalība RTU Starptautiskā zinātniskā konferencē 
„Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas” ar referātu 
„Mazo un vidējo uzņēmumu nodokļu un finanšu vides pilnveidošana”. Rīga, 
Latvija. 

2. 2007.g. 24.–27.janvāris, dalība LU starptautiskā zinātniskā konferencē 
“Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās, ar 
referātu „Tiesu izpildītāju institūta vieta tiesu sistēmā un tā izaugsme reformas 
gaitā”. Rīga, Latvija. 

Zinātniskās konferences: 
3. 2006.g. 9.februāris, dalība LU 64. konferencē ar referātu „Saistību piespiedu 

izpildīšana brīdinājuma kārtībā”. Rīga, Latvija.  
4. 2007.g. 19.septembris, dalība Tieslietu ministrijas konferencē „Civilprocesa 

aktuālās problēmas” ar referātu „Tiesas paziņojumi un izsaukumi, un tiesas 
dokumentu izsūtīšana”. Rīga, Latvija.  

5. 2007.g. 8.novembris, dalība Tieslietu ministrijas zinātniskā diskusijā 
„Apelācijas instances tiesas sprieduma likumīgais spēks un tā pārsūdzēšana 
kasācijas kārtībā”. Rīga, Latvija. 

6. 2007.g. 12.decembris, dalība Tiesībsarga zinātniskā konferencē ar referātu 
„Vai īrniekam ir iespēja sevi aizsargāt?” Rīga, Latvija. 

7. 2008.g. 19.septembri, dalība Tieslietu ministrijas konferencē „Civilprocesa 
aktuālās problēmas” ar referātu „Tiesāšanās izdevumu atlīdzināšana un 
atbrīvošana no tiesas izdevumiem”. Rīga, Latvija. 

8. 2008.g. 08.februāris, dalība LU 66. konferencē ar referātu „Pārstāvības 
pozitīvie un negatīvie aspekti civilprocesa regulējumā”. Rīga, Latvija. 



9. 2009. g. 06. februāris, dalība LU 67.konferencē ar referātu „Kasācijas sūdzību 
kvalitāte.” Rīga, Latvija. 

10. 2009.g. 25. aprīlis, dalība Latvijas Juristu biedrības kolēģijas konferencē „Par 
civilprocesa aktuāliem jautājumiem” uzstāšanas ar referātu „Civilprocesa 
aktuālās problēmas”. Rīga, Latvija. 

11. 2009.g. 11.novembris, dalība Tieslietu ministrijas zinātniskā konferencē par 
aktuāliem civilprocesa jautājumiem ar referātu „Pierādīšanas pienākums darba 
strīdos”. Rīga, Latvija 

 
 
Lektore Velga Slaidiņa 
Starptautiskās zinātniskās konferences: 

1. 2005.g. 15.marts, dalība starptautiskā konstitucionālo tiesnešu sanāksmē 
„Diskriminācijas jautājumi Satversmes interpretācijā” ar referātu „Satversmes 
91. pantā ietvertā principa interpretācija LR Satversmes tiesā”. Tukums, 
Latvija.  

2. 2007.g. 10.decembris, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē ”Tiesībsarga 
gada konference” ar referātu „Darbs ar Tiesībsarga kompetencē 
neietilpstošajiem iesniegumiem”. Rīga, Latvija. 

3. 2009.g. 6.novembris, dalība Latvijas Republikas Satversmes tiesas, Eiropas 
Komisijas “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija) organizētā 
starptautiskā zinātniskā konferencē „Piekļuve tiesai: konstitucionālās sūdzības 
iesniedzējs” ar referātu „Tiesībsarga pieteikuma iesniegšana Satversmes tiesā 
pēc personas lūguma”. Rīga, Latvija.  

Zinātniskās konferences: 
4. 2005.g. 9.februāris, dalība LU 63. Konferencē ar referātu „Darba tiesību un 

civiltiesību savstarpējais sakars”. Rīga, Latvija. 
5. 2009.g. 6.februāris, dalība LU 67. konference ar referātu „Darba līguma 

grozīšanas iespējamība”. Rīga, Latvija. 
 
Lektore Linda Damane  
Starptautiskās zinātniskās konferences: 

1. 2007.g. 22.–23.novembris, dalība LU JF „Valdemāra Kalniņa simtgadei veltīta 
starptautiska zinātniska piemiņas konference” ar referātu „Notariālā akta 
aspekts neatņemamās mantojuma daļas izdalīšanas procesā”. Rīga, Latvijas 

2. 2009.g. 15.–18.aprīlis, dalība DU 51.starptautiskā zinātniskā konferencē 
ar referātu „Zvērināta notāra padomu došanas pienākuma robežas darījumu 
apliecināšanas procesā”. Daugavpils, Latvija. 

Zinātniskās konferences: 
3. 2009.g. janvāris-aprīlis, dalība LU 67.konferencē ar referātu „Notariālā akta 

autentiskuma intelektuālās dimensijas būtība un izpratne”. Rīga, Latvija. 
4. 2009.g. 20.–25.aprīlis, dalība  Juristu dienās 2009 ar referātu „Aktualitātes 

Latvijas notariātā”. Rīga, Latvija. 
5. 2009.g. 11.novembris, dalība Tieslietu ministrijas zinātniskā konferencē par 

aktuāliem civilprocesa jautājumiem ar referātu „Paraksta īstuma apliecinājuma 
faktiskā pietuvināšana notariālajam aktam”. Rīga, Latvija. 

 
Lektors Agris Bitāns  

1. 2004.g. 29.–30.janvāris, dalība LU Juridiskā fakultātes rīkotajā starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21.gs. 



mijā”, ar referātu „Atbildība par nemantisku (morālo) kaitējumu dažādu valstu 
civiltiesībās.” Rīga, Latvija. 

2. 2005.g. 23.septembris, dalība starptautiskā zinātnikā konferencē „Darījumu 
neitrāla pārraudzība. Notāra loma hipotekārās kreditēšanas procesā” ar 
referātu „Darījuma dalībnieku riski hipotēkas nodibināšanas un realizācijas 
procesā saistībā ar kredītiestādes finansētā nekustamā īpašuma iegādi”. Rīga, 
Latvija. 

3. 2005.g 31.marts–2.aprīlis, dalība Austrijas Zinātņu Akadēmijas Deliktu tiesību 
nodaļas un Eiropas deliktu un apdrošināšanas tiesību centra (ECTIL) 
 starptautiskā zinātniskā konferencē par Eiropas deliktu tiesībām (The Annual 
Conference on European Tort Law) 2004. Vīne, Austrija. 

4. 2006.gada 20.–22.aprīlis, dalība Austrijas Zinātņu Akadēmijas Deliktu tiesību 
nodaļas un Eiropas deliktu un apdrošināšanas tiesību centra (ECTIL) 
 starptautiskā zinātniskā konferencē par Eiropas deliktu tiesībām (The Annual 
Conference on European Tort Law) 2005. Vīne, Austrija.  

5. 2007.g. 25.janvāris, dalība LU starptautiskā zinātniskā konferencē „Tiesību 
harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās” ar referātu 
„Personisko tiesību vieta civiltiesiskajā regulējumā”. Rīga, Latvija. 

6. 2007.g. 12.–14.aprīlis, dalība Austrijas Zinātņu Akadēmijas Deliktu tiesību 
nodaļas un Eiropas deliktu un apdrošināšanas tiesību centra (ECTIL) 
 starptautiskā zinātniskā konferencē par Eiropas deliktu tiesībām (The Annual 
Conference on European Tort Law) 2006. Vīne, Austrija. 

9. 2007.g. 22.–23.novembris, dalība LU JF „Valdemāra Kalniņa simtgadei veltīta 
starptautiska zinātniska piemiņas konference” ar referātu „Personiska tiesību 
mantošanas iespēja Romiešu tiesībās un Latvijas civillikumā”. Rīga, Latvija. 

10. 2008.g. 27.–29.marts, dalība Austrijas Zinātņu Akadēmijas Deliktu tiesību 
nodaļas un Eiropas deliktu un apdrošināšanas tiesību centra (ECTIL) 
 starptautiskā zinātniskā konferencē par Eiropas deliktu tiesībām (The Annual 
Conference on European Tort Law) 2007. Vīne, Austrija. 

11. 2009.g. 16.–18.aprīlis, dalība Austrijas Zinātņu Akadēmijas Deliktu tiesību 
nodaļas un Eiropas deliktu un apdrošināšanas tiesību centra (ECTIL) 
 starptautiskā zinātniskā konferencē par Eiropas deliktu tiesībām (The Annual 
Conference on European Tort Law) 2008. Vīne, Austrija. 

Zinātniskās konferences: 
12. 2005.g. 9.decembris, dalība reģionālā zinātniski-praktiskā konferencē 

„Kriminālprocesa likuma piemērošanas problēmas” ar referātu “Morālā un 
fiziskā kaitējuma kompensēšana Kriminālprocesa likumā”. Jelgava, Latvija. 

13. 2007.g. 19.septembris, dalība LR Tieslietu ministrijas organizētā zinātniskā 
konference „Civilprocesa aktuālie jautājumi” ar referātu “Senāta loma 
civilprocesā n izskatot prasības par nemantisko kaitējumu”. Rīga, Latvija. 

14. 2007.g. 16.novembris, dalība nedēļas žurnāla “Jurista Vārds” jubilejas 
zinātniskā konferencē: veltīta 500.numura iznākšanai ar referātu 
„Problemātiskie aspekti nemantiskā kaitējuma civiltiesiskajā aizsardzībā”. 
Rīga, Latvija. 

15. 2008.g. 7.februāris, dalība LU 66. konferencē ar referāts „Latvijas CL 
pilnveidošanas nepieciešamība sakarā ar personas reputācijas civiltiesiskās 
aizsardzības modernām tendencēm”, Rīga, Latvija. 

 
Lektors Mārcis Krūmiņš  
Starptautiskās zinātniskās konferences: 



1. 2005.g. 22.–24. jūnijs, dalība Sorbonas Universitāte sadarbībā ar Tieslietu 
ministriju rīkotajā starptautiskajā konferencē “Francijas civilprocesa likumam 
300 gadi”, ar referātu „Latvijas Civilprocesa likums un prakse”. Parīze, 
Francija. 

2. 2007.g. 25.janvāris, dalība LU starptautiskā zinātniskā konferencē „Tiesību 
harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās”, ar referātu 
“Intelektuālais īpašums un civilprocess”. Rīga, Latvija. 

Zinātniskās konferences: 
3. 2006.g. 9.februāris, dalība LU 64. konferencē ar referātu „Civilprocesa 

nonivelēšana”. Rīga, Latvija. 
4. 2007.g. 19.septembris, dalība Tieslietu ministrijas rīkotajā konferencē 

„Civilprocesa aktuālie jautājumi” ar referātu “Intelektuālā īpašuma aizsardzība 
un civilprocess”. Rīga, Latvija. 

5. 2008.g. 8.februāris, dalība LU 66. konferencē ar referātu “Datu bāze kā 
autortiesību aizsardzības objekts”. Rīga, Latvija.  

6. 2009.g. 6.februāris, dalība LU 67. konferencē ar referātu “Pierādījumu 
iesniegšanas jautājums un dažādā CPL interpretācija”. Rīga, Latvija. 

7. 2009.g. 4.jūnijs, dalība LU rīkotajā ANO Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas 
pieņemšanas 60. 1/2 gadadienai veltītā konferencē „Cilvēktiesību īstenošana 
ekonomiskās krīzes apstākļos” ar referātu “Cilvēktiesības, ne tikai tiesības, bet 
arī pienākums”. Rīga, Latvija. 

8. 2009.g. 11.novembris, dalība Tieslietu ministrijas zinātniskā konferencē par 
aktuāliem civilprocesa jautājumiem ar referātu „Pierādījumu nodrošināšana 
problēmas saistībā ar elektroniskajām datu bāzēm”. Rīga, Latvija. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība  
(līdzdalība pētniecības projektos) 

 
LZP finansētie (granti) pētījumi: 

 
1. 02.0020. Sociālās politikas, un sociāli tiesiskas valsts veidošana Latvijā, (

), vadošie pētnieki - K.Torgāns, V.Liholaja, pētnieki - J.Lazdiņš. S.Osipova, 
D.Apse. 

2002.-
2005.gads

2. 04.1310. Latvijas privāttiesību piemērošana un pilnveidošana ES ietvaros. (2004.-
2008.), vadītājs K.Torgāns, galvenie izpildītāji – A.Bitāns, J.Rozenfelds, J.Kārkliņš, 
B.Broka. 

3. 06.0044. Demokrātijas, tiesiskuma un cilvēkdrošības stiprināšana Latvijā (2006.–
2009.)”, vadošais pētnieks K.Torgāns, pētnieki – V.Liholaja, J.Lazdiņš, S.Osipova, 
J.Neimanis, D.Apse, I.Roze.  

4. 04.1311. Dabas resursu īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi. (2004.-2008.), 
vadītāja I.Čepāne, galvenie izpildītāji – S.Meiere. 

http://2005.-2006.gads/
http://2005.-2006.gads/


5. 09.1504. Latvijas Civillikuma Saistību tiesību daļas pieskaņošana Eiropas 
Savienības Kopējam modelim (Common Frame of Reference). (2009.), vadītājs 
K.Torgāns, galvenie izpildītāji – J.Rozenfelds, J.Kārkliņš, A.Bitāns. 

6. 09.1506. Kriminālprocesa modernizācijas rezultāti un turpmākās attīstības virzieni. 
(2009.), vadītāja Ā.Meikališa, galvenie izpildītāji – K.Strada-Rozenberga, 
E.Nīmande, G.Kūtris, V.Zeppa-Priedīte. 

7. 09.1507. Tiesību attīstība Latvijā ilgtspējīgas attīstības kontekstā. (2009.), vadītāja. 
I.Čepāne, galvenie izpildītāji – S.Meiere. 

 
 

Valsts finansētie projekti: 
1. Ilma Čepāne. „Sabiedrības līdzdalības tiesības būvniecības un teritorijas 

plānošanas procesā”, pasūtītājs „Sabiedrība par atklātību – Delna”, 2004. 
2. Ilma Čepāne. ”Tiesiskuma nodrošināšana kāpu aizsargjoslu apbūves sfērā”, 

pasūtītājs „Sabiedrība par atklātību – Delna”, 2005. 
3. Linda Damane. Tieslietu ministrijas izveidota darba grupa „Koncepcijas par 

Civillikuma Mantojuma tiesību daļas modernizāciju” izstrādei, Latvijas 
Universitātes pārstāvis 01.10.2007.-19.05.2009. 

4. Linda Damane. Tieslietu ministrijas izveidota darba grupa ‘’Koncepcijas par 
valsts testamentu reģistra izveidi’’ izstrādei, Latvijas Zvērinātu notāru padomes 
pārstāvis. 30.08.2007.-03.06.2009. 

5. Diāna Apse. Pētījums par abstraktu un kazuistisku normu pielietojuma 
problemātiku valsts pārvaldē. Pēc TM pasūtījuma. Rīga. 2007., 80.lpp. 

6. Kristīne Strada-Rozenberga. 2008.- Zinātniskās pētniecības un infrastruktūras 
attīstības projekts „Kriminālprocesuālās aizturēšanas tiesiskums” – LR iekšlietu 
ministrija, Iekšlietu ministrijas un LPA vienošanās par zinātniskās darbības 
attīstības nodrošinājumu 2008.gadā nr.51-13.06.2008, līgums par Iekšlietu 
ministrijas finansētā projekta „Kriminālprocesuālās aizturēšanas tiesiskums” 
īstenošanu, reģ. nr. 24-08/46) – pētījuma veicēja par tēmu „Kriminālprocesuālās 
aizturēšanas kā kriminālprocesuālā piespiedu līdzekļa būtība – nacionālie un 
starptautiskie aspekti”. 

7. Kristīne Strada-Rozenberga. 2008.- Pētījums „Cietušo tiesību realizācija 
privātapsūdzības lietās – kriminālprocesuālais regulējums, prakse, problēmas, 
risinājumi” – pasūtītājs LR Tieslietu ministrija (autortiesību līgums nr.1-6.1/66) 

8. Ārija Meikališa. 2008.g. - Iekšlietu ministrijas pasūtīts zinātniskās pētniecības un 
infrastruktūras attīstības projekts „Kriminālprocesuālās aizturēšanas tiesiskums” 
(iekšlietu ministrijas un LPA vienošanās par zinātniskās darbības attīstības 
nodrošinājumu 2008.gadā nr.51-13.06.2008, līgums par Iekšlietu ministrijas 
finansētā projekta „Kriminālprocesuālās aizturēšanas tiesiskums” īstenošanu, reģ. 
nr. 24-08/46) – projekta izpildītājs, tēma „Kriminālprocesuālās aizturēšanas 
tiesiskās reglamentācijas vēsturiskā attīstība Latvija”. 

9. Ārija Meikališa. 2008.g. -LR Augstākās tiesas pasūtīts pētījums „Par republikas 
tiesu praksi, piemērojot Kriminālprocesa likuma normas par apsūdzības grozīšanu 
iztiesāšanas gaitā (KPL 461-462.p.) (2008.gada 30.jūnija autorlīgums nr.148) 

10. Daina Ose. Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmumi 
par kasācijas tiesvedības izbeigšanu lietā, pasūtītājs LR Augstākā tiesa 2008. gada 
24. aprīlis – 1. septembris  

11. Artūrs Kučs. „Drošība un tolerance-imigrantu veiksmīgas integrācijas 
priekšnosacījumi Latvijā”, pasūtītājs: Starptautiskā Migrācijas organizācija. 
2009.gada 1.jūlijs - 30.septembris.  



 
LU pētniecības projekti 

1. ZP-51. Tiesību evolūcija Latvijas teritorijā Krievijas impērijas sastāvā (Letonika: 
Latvijas tiesību vēsture XVIII-XIX gadsimtā. (2006.-2008.), vadītāja S. Osipova, 
izpildītāji – J.Lazdiņš, E.Grigore-Bāra, I.Roze. 

2. ZP-27. Saistību tiesību modernizācijas grupa. Civillikuma daļu „Saistību tiesības” 
un „Lietu tiesības”atjaunināšana. (2007.-2009.), vadītāji J.Kārkliņš, K.Torgāns, 
izpildītāji – A.Bitāns, J.Rozenfelds, I.Lībiņa-Egnere. 

3. ZP-123. Reliģisko organizāciju likuma komentāri. (2008.), vadītājs R.Balodis, 
izpildītāji – J.Briede. 

4. ZP-124. Miruša cilvēka aizsardzības tiesiskie aspekti. Miruša cilvēka audu 
izņemšanas tiesiskie priekšnoteikumi Latvijā un citās ES dalībvalstīs salīdzinošā 
skatījumā. (2008.), vadītāja V.Liholaja. 

5. ZP-b/n. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka 
pamattiesības. (2009.), vadītājs R.Balodis, izpildītāji – V.Liholaja, I.Lībiņa-
Egnere, A.Bitāns, M.Ruķers, A.Kučs, G.Kusiņš, J.Briede, K.Balodis, S.Meiere, 
J.Neimanis, K.Dupate, A.Kovaļevska, A.Kārkliņa, J.Rozenfelds, M.Krūmiņš, 
I.Čepāne. 

6. ZP-b/n. Latvijas tiesību vēsture Baltijas reģiona tiesību vēstures kontekstā. (2009.), 
vadītāji – J.Lazdiņš, S.Osipova. 

 
 

Līdzdalība starptautiski finansētos pētījumu projektos 
1. Ilma Čepāne. Eiropas Savienības LIFE – Nature projekts „Piekrastes biotopu 

aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” (2002. – 2005.) 
2. Artūrs Kučs. LU dalība Eiropas starpuniversitāšu centra cilvēktiesībās un 

demokratizācijā, kā arī Eiropas maģistra programmas cilvēktiesībās un 
demokratizācijā īstenošanā. (2005.-2009.) 

3. Edmunds Broks. Amsterdamas Universitātes un Oxford University Press projekts: 
International law in domestic courts, 2006. – pašlaik. 

4. Sanda Runte. RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITÄT HEIDELBERG organizēts 
projekts „Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member 
States”, 2007.  

5. Kristīne Dupate. Pētījums „Vardarbības ģimenē tiesiskais regulējums Latvijā un tā 
atbilstība starptautiskajiem tiesību aktiem”, pasūtītājs - Pasaules Veselības 
organizācijai. 2007. 

6. Kristīne Dupate. Pētījumi par ES brīvas darbaspēka kustības tiesību problemātiku 
Latvijā un ES, Eiropas Komisijas nacionālo ekspertu tīkls ES brīvas darbaspēka 
kustības tiesību jautājumos,  Hijmegenas Universitātes Migrācijas tiesību centrs 
(The Centre for Migration Law of the University of Nijmegen), Nīderlande.  2007. 
– pašlaik .                    

7. Kristīne Dupate. Pētījumi par ES un nacionālo darba tiesību problemātiku Latvijā 
un ES, salīdzinošās darba tiesības ES, Eiropas Komisijas nacionālo ekspertu tīkls 
ES darba tiesību jautājumos, Leidenas Universitāte (University of Leiden), 
Nīderlande. 2007. – pašlaik. 

8. Ilma Čepāne. Eiropas Savienības Komisijas projekts „Eiropas Savienības 
piekrastes zonu ilgtspējīga attīstība: Baltijas jūras reģiona dimensija” (2007). 

9. Irēna Kucina. Dalība Eiropas Komisijas izsludinātajā un finansētajā projektā. 
Pētījums: „REPORT ON THE ENFORCEMENT OF FAMILY LAW 
DECISIONS IN LATVIA”, 2008.gads (pieejams, 
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/family_rights/latvia_en.pdf).  



10. Kristīne Dupate. Pētījumi par ES brīvas darbaspēka kustības tiesību problemātiku 
Latvijā, Eiropas Komisijas nacionālo ekspertu tīkls ES dzimumu līdztiesības 
tiesību jautājumos, Eiropas Komisija, projekta vadītājs Utrehtas Universitāte, 
Nīderlande. 2008. – pašlaik. 

11. Kristīne Dupate. Eiropas darba tiesību definēšana vienota Darba tiesību kodeksa 
izveidei Eiropā, Leidenas Universitāte (University of Leiden), Nīderlande. 2008. – 
pašlaik. 

12. Agris Bitāns. Eiropas Komisijas (the European Commission) finansēts projekts - 
Economic Loss Caused by Genetically Modified Crops. Liability and Redress for 
the Adventitious Presence of GMOs in Non-GM Crops (Tort and Insurance Law, 
vol. 24). Vienna/New York: Springer 2008, p.271 – 276. 

13. Kristīne Strada-Rozenberga. 2008.- Universite de Bruxelles, Institut d’etudes 
europeennes sadarbībā ar Eiropas Krimināltiesību akadēmiskā tīkla (European 
Criminal Law Academic Network) atbalstu veiktais pētījums „Analysis of future of 
mutual recognition in criminal metters in the European Union” – vietējā eksperte 

14. Māris Lejnieks. Eiropas komisijas finansēts projekts “STUDY ON MEMBER 
STATES’ LEGISLATIONS AND PRACTICES IN THE FIELD OF CONSULAR 
PROTECTION”, pētījums “Latvijas prakse konsulārās palīdzības sniegšanai”. 
2009. 
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